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Leto XVII

Javna naročila
po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)

Javni razpisi
Blago
Ob-36798/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franc Jamšek, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.mzz.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/90-75-600, faks 05/90-75-609, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.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: 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: 019/2006 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup, montaža in vzdrževanje fotokopirnih strojev, faksimilnih naprav in uničevalcev dokumentov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.12.14.00-7; dodatni predmeti, glavni besednjak: 30.19.14.00-8; 30.19.13.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.12.14.00-7.
2) Kratek opis: fotokopirni stroji.
3) Obseg ali količina: 12 kom.

Sklop št.: 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): dodatni predmeti, glavni besednjak:
30.19.13.00-7.
2) Kratek opis: faksimilne naprave.
3) Obseg ali količina: 6 kom.
Sklop št.: 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.12.14.00-7; dodatni predmeti, glavni besednjak: 30.19.13.00-7.
2) Kratek opis: multifunkcijske faksimilne
naprave.
3) Obseg ali količina: 2 kom.
Sklop št.: 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.14.00-8.
2) Kratek opis: uničevalci dokumentov.
3) Obseg ali količina: 15 kom.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– fotokopirni stroj: 12 kom,
– faksimilna naprava: 6 kom,
– multifunkcijske faksimilne naprave: 2
kom,
– rezalnik za papir: 15 kom.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za sklop 1: zavarovanje za resnost ponudbe – bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje, v vrednosti 4.000 EUR z veljavnostjo do 90 dni od roka za oddajo ponudb.
Za vse štiri sklope:
– zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje, v vrednosti 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po
preteku roka za izvedbo,
– zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje, v vrednosti 5% pogodbene
vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po splošnem
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki

so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik izkaže najmanj eno dobro
opravljeno istovrstno dobavo in vzdrževanje (za vsak sklop za katerega se prijavlja)
– v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
v enaki ali večji vrednosti, kot je ponujena
cena dobave in vzdrževanja posameznega
sklopa brez DDV. Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno že zaključene dobave po pogodbi. Kot referenca
se šteje prodaja blaga končnemu kupcu (in
ne koncesionarju);
5. dobavitelj mora naročniku oziroma
uporabniku zagotoviti garancijski rok za dobavljen aparat najmanj 60 mesecev za fotokopirne stroje, 24 mesecev za faksimilne
naprave in najmanj 36 mesecev za uničevalce papirja;
6. izjava principala da je ponudnik uradno pooblaščen prodajalec in serviser ponujene opreme oziroma ima sklenjeno servisno pogodbo;
7. za vsak sklop in specifikacijo naročnika, na katerega se ponudnik prijavlja, mora
predložiti ustrezne prospekte, kataloge, fotografije, tehnične podatke za blago in za
vsak ponujeni tip aparature priložiti kopijo
dokumenta oziroma dokazila o skladnosti
opreme s standardi EU (oznaka CE na aparatu).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ad 1) Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
Ad 2) Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence.
Ad 3) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ad 4) Razvidno iz obrazce A-4 (Prijava),
ki ga na tem mestu ni potrebno ponovno
predložiti.
Ad 5) Ponudnik to potrdi s podpisom
ponudbe.
Ad 6) Potrdilo principala, kopija servisne
pogodbe.
Ad 7) Uraden prospekt, katalog, fotografija in tehnični podatke za blago po ponudbenih sklopih, ki mora biti predložen v
slovenskem jeziku in za vsak ponujeni tip
aparature kopijo dokumenta oziroma dokazila o skladnosti opreme s standardi EU
(oznaka CE na aparatu).
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: 019/2006 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu http://www.mzz.gov.si (rubrika Javna naročila) oziroma pisni zahtevek
za pridobitev se naslovi na Ministrstvo za
zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 1. 2007 do 12.
ure; Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2007
ob 13. uri, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatna vprašanja za predmetni razpis se lahko postavljajo izključno preko informacijskega portala na
elektronskem naslovu http://www.praetor.si
v rubriki Vprašanja in odgovori.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-36891/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ dr. Antona Debeljaka / OŠ Stara Cerkev / OŠ Fara / OŠ Ob Rinži / OŠ Zbora odposlancev / Vrtec Ribnica, kontaktna
oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting
d.o.o., Hrib-Loški potok 101 / Stara Cerkev 21 / Fara 3 / Cesta v mestni log 39 /
Trg zbora odposlancev 28 / Majnikova ulica 3, 1330 / 1310 Loški potok/Stara Cerkev / Vas / Kočevje / Ribnica, Slovenija,
tel. 01/836-72-53 / 893-80-70 / 894-80-23
/ 893-87-20 / 895-00-40 / 386-10-92, faks
01/836-70-10 / 893-80-71 / 894-21-60 /
883-87-22 / 895-00-45 / 386-13-92.
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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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava pisarniškega materiala in likovnega materiala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala in materiala potrebnega za likovno dejavnost za
potrebe naročnikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok, Hrib – Loški potok 101,
1318 Loški potok, OŠ Stara Cerkev, Stara
Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev, OŠ Fara,
Fara 3, 1336 Vas, OŠ Ob Rinži, Cesta v
mestni log 39, 1330 Kočevje, OŠ Zbora odposlancev, Trg zbora odposlancev 28, 1330
Kočevje, Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3,
1310 Ribnica.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.19.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
2) Kratek opis: pisarniški material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2
2) Kratek opis: likovni material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava pisarniškega materiala (pisarniški material, tonerji, kartuše, obrazci) in materiala
za likovno dejavnost za potrebe naročnikov.
Vrsta pisarniškega materiala in likovnega
materiala ter ocenjena količina v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor skupna vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez DDV (125.187,78 EUR brez
DDV) bančna garancija v višini 200.000 SIT
(834,59 EUR).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni od prejema zbirnega
mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-

ročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, na podlagi posebnega zakona dovoljenje ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan 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,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank (namesto potrdila poslovne banke ali bank lako
tudi BON 2),
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
razpisanega in ponujenega pisarniškega
materiala in/ali likovnega materiala,
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo na
vsako od lokacij naročnikov,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 343/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 1. 2007, cena:
9.000 SIT (37,56 EUR).
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
343-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2007 do 11.
ure, kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2007
ob 15.30; Osnovna šola Stara Cerkev, Stara
Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev.
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: 22. 12. 2006.
OŠ dr. Antona Debeljaka /
OŠ Stara Cerkev / OŠ Fara / OŠ Ob Rinži
/ OŠ Zbora odposlancev / Vrtec Ribnica
Ob-36892/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ dr. Antona Debeljaka / OŠ Stara Cerkev / OŠ Fara / OŠ Ob Rinži / OŠ Zbora odposlancev / Vrtec Ribnica, kontaktna
oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting
d.o.o., Hrib-Loški potok 101 / Stara Cerkev 21 / Fara 3 / Cesta v mestni log 39 /
Trg zbora odposlancev 28 / Majnikova ulica 3, 1330/1310 Loški potok / Stara Cerkev / Vas / Kočevje / Ribnica, Slovenija,
tel. 01/836-72-53 / 893-80-70 / 894-80-23
/ 893-87-20 / 895-00-40 / 386-10-92, faks
01/836-70-10 / 893-80-71 / 894-21-60 /
883-87-22 / 895-00-45 / 386-13-92.
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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesvina dobava čistil,
papirne galanterije in ostalih izdelkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov za potrebe OŠ dr.
Antona Debeljaka Loški potok, OŠ Stara
Cerkev, OŠ Fara, OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora
odposlancev in Vrtca Ribnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok, Hrib-Loški potok 101, 1318
Loški potok, OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev
21, 1332 Stara Cerkev, OŠ Fara, Fara 3,
1336 Vas, OŠ Ob Rinži, Cesta v mestni log
39, 1330 Kočevje, OŠ Zbora odposlancev,
Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje
in Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310
Ribnica.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; dodatni predmeti, glavni besednjak: 21.22.10.00-8; 24.51.30.00-3.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: koncentrirana čistila, ki
se redčijo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: čistila za neposreden nanos in ostala čistilna sredstva.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.22.10.00-8.
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.10.00-5.
2) Kratek opis: vrečke in folije.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: ostali izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava čistil, papirne galanterije
in ostalih izdelkov (izdelkov namenjenih za
uporabo pri čiščenju in ostalih izdelkih, ki sodijo na razpisano področje) po posameznih
sklopih za potrebe naročnikov. Naročilo je
razdeljeno v pet sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor skupna vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez DDV (125.187,78 EUR brez
DDV) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 200.000 SIT (834,59 EUR).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni po prejemu zbirnega
mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
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,
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– da ponudnik ni bil kaznovan za kazniva
dejanja v povezavi z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter goljfijo
zoper finančne interese skupnosti,
– da ponudnik ni bil kaznovan v zvezi s
svojim poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike BON
1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank (namesto potrdila poslovne banke ali bank lahko BON 2),
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
razpisanih izdelkov, ki jih želijo naročniki in
jih ponuja ponudnik,
– da ponudnik zagotovi dobavo na lokacije vseh naročnikov,
– da so ponujeni izdelki namenjeni splošni uporabi, opremljeni z vsemi ustreznimi
deklaracijami in kjer je to v skladu z veljavnimi predpisi zahtevano z varnostnimi listi in
navodili za uporabo,
– da izdelki ustrezajo vsem veljavnim
predpisom v RS, normativom in standardom,
ki urejajo področje čistil, papirne galanterije
in ostalih izdelkov namenjenih čiščenju.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 342/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 1. 2007, cena:
9.000 SIT (37,56 EUR).
Pogoji in način plačila: Potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
342-06, po modelu 00, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2007 do 11.
ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti šteje
za pravočasno, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2007
ob 14. uri; Osnovna šola Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
OŠ dr. Antona Debeljaka /
OŠ Stara Cerkev / OŠ Fara / OŠ Ob Rinži
/ OŠ Zbora odposlancev / Vrtec Ribnica
Ob-36894/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OŠ dr. Ivan Prijatelj / OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok / OŠ Stara Cerkev /
OŠ Ob Rinži / OŠ Zbora odposlancev /
Vrtec Ribnica, kontaktna oseba: Vesna
Paljk, Altus consulting d.o.o., C. Notranjskega odreda 10 / Hrib-Loški potok 101 /
Stara Cerkev 21 / C. v mestni log 39 / Trg
zbora odposlancev 28 / Majnikova ulica 3,
1330/1310 Sodražica / Loški potok / Stara Cerkev / Kočevje / Ribnica, Slovenija,
tel. 01/836-63-15 / 836-72-53 / 893-80-70
/ 893-87-20 / 985-00-40 / 386-10-92, faks
01/837-10-00 / 836-70-10 / 893-80-71 /
883-87-22 / 895-00-45 / 386-13-92.
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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja in utekočinjenega naftnega
plina.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja in
utekočinjenega naftnefa plina za potrebe OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, OŠ
dr. Antona Debeljaka, OŠ Stara Cerkev,
OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora Odposlancev in
Vrtca Ribnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: OŠ dr. Ivan Prijatelj, Cesta
Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica in
PŠ Sv. Gregor, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški potok, Hrib-Loški potok 101, 1318 Loški
potok, OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21,
1332 Stara Cerkev in Podružnica Željne,
OŠ Ob Rinži, Cesta v mestni log 39, 1330
Kočevje, OŠ Zbora odposlancev, Trg Zbora
Odposlancev 28, 1330 Kočevje – lokacija
Reškca c. 3, Kočevje, Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9; dodatni predmeti, glavni besednjak: 23.21.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Sklop št.: 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.21.00.00-2.
2) Kratek opis: utekočinjen naftni plin.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava ekstra lahkega kruilnega olja za OŠ dr.
Ivan Prijatelj, OŠ dr. Antona Debeljaka, OŠ
Stara Cerkev, OŠ ob Rinži, OŠ Zbora odposlancev in Vrtca Ribnica in utekočinjenega
naftnega plina za potrebe naročnikov OŠ
dr. Antona Debeljaka, OŠ Stara Cerkev in
OŠ Ob Rinži.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT (1.251,88 EUR).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 30 dni po prejemu računa, ki ga
dobavitelj izstavi po izvršeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan 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,
– da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike BON
1/SP, za tuje ponudnike navedeno v razpisni
dokumentaciji,
– potrdilo poslovne banke ali bank (namesto potrdila banke ali bank lahko tudi
BON 2),
– ostalo v razpisni dokumentaciji.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben dobaviti predvidene količine ekstra lahkega kurilnega olja
in utekočinjenega naftnega plina glede na
potrebe vsakega od naročnikov,
– da ponudnik razpolaga z ustreznim voznim parkom,
– potrdilo o kakovosti ekstra lahkega
kurilnega olja in utekočinjenega naftnega
plina,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 341/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 2. 2007, cena:
6.000 SIT (25,04 EUR).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
341-06, po modelu 00, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2007 do 11. ure,
kolikor je ponudba poslana po pošti, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2007
ob 15. uri; Osnovna šola Stara Cerkev, Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev.
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: 22. 12. 2006.
OŠ dr. Ivan Prijatelj /
OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok /
OŠ Stara Cerkev / OŠ Ob Rinži /
OŠ Zbora odposlancev / Vrtec Ribnica
Ob-36895/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor,
kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-96-81, faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si, internetni
naslov: www.dz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: 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: 044-01/95-1/10.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava potrošnega materiala za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije po
naslednjih sklopih:
I. sklop: pisarniški material;
II. sklop: pisemske ovojnice in dopisni
papir s tiskom in suhim žigom ter arhivske
mape z elastiko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prostori Državnega zbora
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
potrošnega materiala za potrebe Državnega zbora Republike Slovenije po naslednjih
sklopih:
I. sklop: pisarniški material;
II. sklop: pisemske ovojnice in dopisni
papir s tiskom in suhim žigom ter arhivske
mape z elastiko.
Predvidene količine po posameznih sklopih so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni potrebno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 2. 2007, konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po prejemu posameznega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) Potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb;
b) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
c) Izjava ponudnika, ki ni starejša od 30
dni od dneva odpiranja ponudb, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo, da je ponudnik – samostojni podjetnik vpisan pri davčnem organu (priglasitveni list), ki ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obveznosti,
določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.

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: 044-01/95-1/10.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 1. 2007 do 9. ure.
Ponudbe morajo do navedenega roka prispeti na naslov po pošti ali biti osebno vročene v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih
pripomb, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika o
odpiranju ponudb morajo pooblaščeni predstavniki ponudnikov imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 1. 2007
ob 13. uri; prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 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 gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena skupna vrednost javnega naročila (obeh sklopov skupaj) brez DDV je 104.000 EUR oziroma 25,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Republika Slovenija Državni zbor
Ob-36896/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca
Radeče, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Šolska pot 5, 1433
Radeče, Slovenija, tel. 03/568-01-00, faks
03/568-01-10.
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: oseba javnega
prava.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava čistil,
papirne galanterije in ostalih izdelkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesvina dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov (vrečke in folije
in ostali izdelki namenjeni za uporabo
pri čiščenju) za potrebe Javnega zavoda
Osnovne šole Marjana Nemca Radeče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zavod Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9; dodatni predmeti, glavni besednjak: 21.22.10.00-8; 24.51.30.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: koncentrirana čistila, ki
se redčijo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
2) Kratek opis: čistila za neposreden nanos in ostala čistilna sredstva.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
21.22.10.00-8.
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
25.22.10.00-6.
2) Kratek opis: vrečke in folije.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.51.30.00-3.
2) Kratek opis: ostali izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesvina dobava čistil, papirne galanterije in
ostalih izdelkov po posameznih sklopih (naročilo je razdeljeno v pet sklopov) za potrebe Javnega zavoda Osnovna šola Marjana
Nemca Radeče.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku najmanj 30 dni po prejemu zbirnega
mesečnega računa.
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: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
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 ponudnik ni bil kaznovan 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,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1 (lahko tudi
bon 1/P), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank (namesto potrdil banke ali bank lahko tudi BON
2),
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo
razpisanih izdelkov, ki jih želi naročnik in jih
ponudnik ponuja,
– da ponudnik zagotovi dobavo na lokacijo naročnika,
– da so ponujeni izdelki namenjeni splošni uporabi, opremljeni z vsemu potrebnimi
deklaracijami in kjer je to v skladu z veljavnimi predpisi tako določeno, z varnostnimi listi
in navodili za uporabo,
– da izdelki ustrezajo vsem veljavnim
predpisom v RS, normativom in standardom,
ki urejajo področje čistil, papirne galanterije
in ostalih izdelkov namenjenih čiščenju,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– fiksnost cen,
– plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1660/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 1. 2007, cena:
6.000 SIT (25,04 EUR).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
1660-2006, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 1. 2007 do 11.
ure, kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2007
ob 15. uri, Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433
Radeče.
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: 22. 12. 2006.
Javni zavod
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Ob-37096/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Matjaž Uhan, tel.
+386/1/478-85-65, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.mju.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
v roke: tajništvo službe za javna naročila, 6.
nadstropje, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov (URL): http://www.mju.gov.si.
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 javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo
službe za javna naročila, 6. nadstropje, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov
(URL): http://www.mju.gov.si.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: glavna pisarna
– vložišče, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-18-78, internetni naslov (URL): http://www.mju.gov.si.
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: izvajanje svetovanja/načrtovanja,
izdelava projektne dokumentacije, dobava
in montaža, uvajanje, upravljanje in vzdrževanje opreme za videokonference za obdobje treh let.
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:
izvajanje svetovanja/načrtovanja, izdelava projektne dokumentacije, dobava in
montaža, uvajanje, upravljanje in vzdrževanje opreme za videokonference za
obdobje treh let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.23.20.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
Naslov: Sklop 1 – VK-1
1) Kratek opis: izvajanje svetovanja/načrtovanja, izdelava projektne dokumentacije, dobava in montaža, uvajanje, upravljanje
in vzdrževanje opreme za videokonference
za obdobje treh let – VK-1: stacionarni sistem do 15 oseb – lokacija Ministrstvo za
zunanje zadeve
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.23.20.00-8.
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
opreme in storitev je razvidna iz razpisne
dokumentacije (tehnične specifikacije za
sklop 1)
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: sklop 2 – VK-2
1) Kratek opis: izvajanje svetovanja/načrtovanja, izdelava projektne dokumentacije,
dobava in montaža, uvajanje, upravljanje in
vzdrževanje opreme za videokonference za
obdobje treh let – VK-2: stacionarni sistem
do 12 oseb – lokacija Stalno predstavništvo
RS pri EU v Bruslju.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.23.20.00-8.
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
opreme in storitev je razvidna iz razpisne
dokumentacije (tehnične specifikacije za
sklop 2).
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: sklop 3 – VK-3
1) Kratek opis: izvajanje svetovanja/načrtovanja, izdelava projektne dokumentacije, dobava in montaža, uvajanje, upravljanje
in vzdrževanje opreme za videokonference
za obdobje treh let – VK-3: stacionarni sistem do 5 oseb – lokacija Kabinet predsednika Vlade RS.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.23.20.00-8.
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
opreme in storitev je razvidna iz razpisne
dokumentacije (tehnične specifikacije za
sklop 3).
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: sklop 4 – VK-4
1) Kratek opis: izvajanje svetovanja/načrtovanja, izdelava projektne dokumentaci-
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je, dobava in montaža, uvajanje, upravljanje
in vzdrževanje opreme za videokonference
za obdobje treh let – VK-4: prenosni/kompaktni video-konferenčni sistem do 6 oseb
– lokacija Stalno predstavništvo RS pri EU
v Bruslju.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.23.20.00-8
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
opreme in storitev je razvidna iz razpisne
dokumentacije (tehnične specifikacije za
sklop 4).
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: sklop 5 – VK-5
1) Kratek opis: izvajanje svetovanja/načrtovanja, izdelava projektne dokumentacije,
dobava in montaža, uvajanje, upravljanje in
vzdrževanje opreme za videokonference za
obdobje treh let – VK-5: stacionarni sistem
do 6 oseb – lokacija Ministrstvo za finance.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.23.20.00-8.
3) Količina ali obseg: količine in vrsta
opreme in storitev je razvidna iz razpisne
dokumentacije (tehnične specifikacije za
sklop 5).
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 36
mesecev od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: obseg: med
1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje predložiti
bančne garancije. Bančne garancije morajo
biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv
ter morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne
dokumentacije. Uporabljena valuta mora
biti enaka valuti javnega naročila. Bančne
garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije
po vsebini ne smejo bistveno odstopati od
vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih
pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih
je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga
je določil naročnik ali spremembe krajevne
pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.
Bančna garancija za resnost ponudbe
Bančno garancijo za resnost ponudbe so
ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.
Če ponudnik ne predloži zahtevane bančne garancije za resnost ponudbe ali če
predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji, se šteje njegova ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči iz nadaljnjega
postopka.
Naročnik bo bančno garancijo za resnost
ponudbe unovčil v naslednjih primerih:
– če bo ponudnik umaknil ali spremenil
ponudbo v času njene veljavnosti, navedene
v ponudbi,
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne sklene pogodbe z naročnikom ali
ne izpolni drugih dodatnih pogojev (izročitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti in garancije za izvrševanje garancijskih obveznosti), ne glede na razlog,
razen če je razlog na strani naročnika.
Višina bančne garancije za resnost ponudbe je 21.000 EUR z veljavnostjo do
vključno 7. 5. 2007. Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe
od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo za resnost ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je
priložen) bo izbrani ponudnik predložil naročniku ob podpisu pogodbe, in sicer v
višini 10% od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti
še deset dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe
spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, storitve, kvaliteta in količina, se mora
temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v primeru:
– da izvajalec obveznosti po pogodbi ne
bo pravočasno ali pravilno izvajal oziroma
jih bo prenehal izvajati;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani ponudnika.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik bo moral naročniku ob prevzemu izročiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku in sicer v višini
10% od skupne pogodbene vrednosti. Brez
predložene bančne garancije prevzem ni
opravljen. Rok trajanja bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku je za
30 dni daljši kot je splošni garancijski rok,
določen v pogodbi. V kolikor se garancijski
rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za
enak čas tudi rok trajanja bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če ponudnik ne bo izvrševal garancijskih
obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 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: naročnik lahko zahteva pravni akt o skupni izvedbi 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:
Splošni pogoji
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
Dokazilo:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe):
Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (največ 3 mesece) ali
1.2 Za fizične osebe (samostojni podjet
nik, posameznik)
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Potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani AJPES (največ
3 mesece).
2. Ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje da ponudnik lahko opravlja dejavnost (veljavno
dovoljenje).
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen.
Dokazili:
Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco) (največ 3 mesece)
in
Izjava ponudnika, 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 (največ
3 mesece).
4. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati in je naročniku Komisija
za preprečevanje korupcije dovolila, da bi
sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na seznam.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati (največ 3 mesece).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko – finančni pogoji
5. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega
poročila za predmetni razpis.
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(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 revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb (največ 15 dni pred dnevom za
predložitev ponudb).
6. Ponudnik nima izkazanih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih
pred objavo tega razpisa.
6.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega razpisa ni
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imel neporavnanih obveznosti (največ 3
mesece)
in
Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/P (največ 3 mesece)
ali
6.2 Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega razpisa ni
imel neporavnanih obveznosti (največ 3
mesece)
in
Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1/SP (velja samo za samostojnega podjetnika) (največ 3 mesece).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji
7. Ponudnik mora biti za ponujeno opremo pod zap. št. 1. Videokonferenčni sistem iz točke 1. Oprema (Tehnične zahteve
– lastnosti) Tehničnih specifikacij, od pro
izvajalca opreme certificiran ali pooblaščen
za dobavo, montažo, šolanje in servisiranje
ponujene opreme.
Dokazila: potrdilo proizvajalca opreme,
da je ponudnik certificiran in/ali pooblaščen
za dobavo, montažo, šolanje in servisiranje
ponujene opreme.
8. Ponudnik mora zagotoviti spletni dostop (www) do popravkov in nadgradenj sistemske in nadzorne programske opreme pri
proizvajalcu opreme.
Dokazila: izjava proizvajalca opreme o
zagotavljanju spletnega dostopa (www) do
popravkov in nadgradenj sistemske in nadzorne programske opreme pri proizvajalcu
opreme.
9. Reference: ponudnik mora s potrdilom
o uspešno opravljenih storitvah in dobavah
opreme na področju (predmetu) javnega
razpisa (potrjena referenca) izkazati, da je
na podlagi najmanj ene sklenjene pogodbe za stacionarni video-konferenčni sistem
za 7 do 15 oseb in najmanj ene sklenjene
pogodbe za prenosni/kompaktni video-konferenčni sistem za 3 do 6 oseb ali več, v
skladu z določili pogodb izvedel storitve in
dobavil opremo.
Dokazila:
Potrdilo o uspešno opravljenih storitvah
in dobavah opreme za stacionarni videokonferenčni sistem za 7 do 15 oseb (največ
3 mesece)
in
Potrdilo o uspešno opravljenih storitvah
in dobavah opreme za prenosni/kompaktni
video-konferenčni sistem za 3 do 6 oseb ali
več (največ 3 mesece).
10. Ponudnik zagotavlja, da bo izvedel
dobavo, montažo, postavitev in konfiguriranje videokonferenčnih sistemov v roku 90
(devetdeset) dni od sklenitve pogodbe, vzdrževanje pa izvajal v trajanju garancijskega
roka – 36 mesecev.
Kadrovski pogoji
11. Ponudnik mora imeti (in prijaviti) na
predmetni javni razpis vsaj 6 redno zaposlenih delavcev, ki so usposobljeni za postavitev video-konferenčnih sistemov in izvajanje
podpore v skladu s tehničnimi specifikacijami, in sicer:
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– skupno najmanj 4 redno zaposlene
delavce za postavitev video-konferenčnih
sistemov in izvajanje podpore za sklope 1
(VK-1), 3 (VK-3) in 5 (VK-5),
– skupno najmanj 2 redno zaposlena
delavca za postavitev video-konferenčnih
sistemov in izvajanje podpore za sklopa 2
(VK-2) in 4 (VK-4).
Dokazilo:
Vpis v obrazcu ''Prijava''
in
Pisna izjava ponudnika, da so prijavljeni
kadri so usposobljeni za postavitev videokonferenčnih sistemov in izvajanje podpore
v skladu s tehničnimi specifikacijami (največ
3 mesece)
in
Pogodba o zaposlitvi ali delovna knjižica,
iz katere je razvidno, da je prijavljeni redno
zaposlen pri ponudniku.
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.1.3) Zmanjševanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji in dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjševanje števila rešitev, o katerih je
treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je
treba pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja skupna
cena – najnižja cena za vseh pet sklopov.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-280/2006, zap.
št. JN: ODVK-48/2006.
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:
6. 2. 2007 do 10. uri.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2007 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 7. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 2.
2007 ob 13. uri; Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju : da.
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:
Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo 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. Razpisna dokumentacija je izdelana v računalniški obliki PDF – Portable
Document Format in Word. Ponudniki lahko
izpolnijo posamezne obrazce razpisne do-

kumentacije s pomočjo računalnika v elektronski obliki in jih nato natisnejo za potrebe
oddaje razpisne dokumentacije.
Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo
Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v
zvezi z vsebino javnega razpisa in v zvezi s
pripravo ponudbe potekajo izključno preko
informacijskega sistema 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 označijo, da želijo odgovore
prejemati po elektronski pošti, se le-ti pošiljajo tudi preko elektronske pošte.
Naročnik bo dajal pojasnila oziroma odgovarjal na vprašanja v zvezi s predmetnim
javnim razpisom le, v kolikor bodo vprašanja
postavljena v informacijskem sistemu v mapi
z oznako ODVK-48/2006. Na vprašanja, ki
bodo postavljena v informacijskem sistemu
v druge mape, naročnik ne bo odgovarjal.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb. Po tem roku se pojasnila v zvezi s ponudnikovimi vprašanji ne
dajejo več.
Naročnik bo organiziral ogled prostorov,
v katerih bodo postavljeni video-konferenčni
sistemi. Ogleda se lahko udeležijo vsi zainteresirani ponudniki. Lokacije, termini ogledov in kontaktne osebe:
– VK-1: Lokacija Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1001
Ljubljana, ogled dne 8. 1. 2007 od 10. do
12. ure, kontaktna oseba je Franci Jamšek,
tel. 01/478-22-65, elektronski naslov: franci.jamsek@gov.si;
– VK-2: Lokacija Stalno predstavništvo
RS pri EU v Bruslju, Rue du Commerce 44,
Bruselj, Belgija, ogled dne 9. 1. 2007 od 10.
do 12. ure, kontaktna oseba je Damijan Gladek, tel. +3249/651-68-50 (GSM), elektronski naslov: damijan.gladek@gov.si;
– VK-3: Lokacija Kabinet predsednika
Vlade RS, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, soba 4.20, ogled dne 10. 1. 2007 ob 9.
uri in ob 10. uri, kontaktna oseba Zdravko
Meznarič, tel. 01/478-11-14, elektronski naslov: zdravko.meznaric@gov.si (skladno z
veljavnim hišnim redom v objektu Gregorčičeva 25 (17. člen), morajo predstavniki
zainteresiranih ponudnikov, ki si bodo ogledali lokacijo, najkasneje do vključno nedelje,
7. 1. 2007 na elektronski naslov kontaktne
osebe sporočiti: ime in priimek, podjetje,
št. in vrsta osebnega dokumenta ter naslov
stalnega ali začasnega prebivališča);
– VK-4: Lokacija Stalno predstavništvo
RS pri EU v Bruslju, Rue du Commerce 44,
Bruselj, Belgija, ogled dne 9. 1. 2007 od 10.
do 12. ure, kontaktna oseba je Damijan Gladek, tel. +3249/651-68-50 (GSM), elektronski naslov: damijan.gladek@gov.si;
– VK-5: Lokacija Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3 (1. nad., soba 46), 1502 Ljubljana, ogled dne 11. 1. 2007 ob 10. uri,
kontaktna oseba je Aleksandra Čibej, tel.
01/369-66-10, elektronski naslov: aleksandra.cibej@mf-rs.si.
V skladu s 97. členom ZJN-1 si naročnik
pridržuje pravico možnost oddaje dodatnih
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storitev, v skladu in na način kot ga določa
ta člen.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-65,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) na kršitve, ki
so ponudnikom znane ali bi mu morale biti
znane pred rokom za predložitev ponudbe,
je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe
(zahtevek za revizijo) po prejemu odločitve
o oddaji naročila, je 10 dni po prejemu te
odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-65, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 88
Ob-37098/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Jožice Flander, kontaktna oseba: Katarina Zupančič, Focheva 51, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/330-34-00,
faks 02/330-34-04, elektronska pošta: didaktika-vvzmbjf3@guest.arnes.si, katarina.zupancic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JVN B1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
prehrambenega blaga po naslednjih sklopih:
1. sveže sadje in zelenjava, 2. jabolka,
3. pekovski izdelki, 4. mleko in mlečni izdelki, 5. meso in mesni izdelki, 6. perutnina
in izdelki, 7. žita in izdelki, 8. zamrznjena
prehrana, 9. zamrznjene ribe in izdelki, 10.
razna prehrana, 11. sokovi in nektarji, 12.
EKO in dietna živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
3. da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok po prejemu zbirnega računa za
vse dobave v preteklem mesecu do 8. dne
v tekočem mesecu za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve fakture
s strani naročnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah;
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih. (OBR-I/7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ponudnik sprejema razpisne pogoje za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-I/4).
2. da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih. (OBR-I/5).
3. da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
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o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04);
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev. (OBR-I/8).
4. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan;
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času. (OBR-I/9).
5. da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga;
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah. (OBR-I/10).
6. da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb. (OBR-I/11).
7. da upošteva obveznosti uredbe (Ur l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili;
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe. (OBR - I/12).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JVN B1/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 12.000 SIT (DDV že vključen).
Pogoji in način plačila: nakazati na transakcijski račun številka: 01270-6030638940
UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 2. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Katarina Zupančič, tel. 02/330-34-05, 02/330-34-00.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Vrtec Jožice Flander
Ob-37106/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Bojan Geršak, Kolodvorska ul. 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-45-41,
faks 01/291-48-33, elektronska pošta: bojan.gersak@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis:
– sklop A – obleka klasična komplet, ki je
sestavljen iz bluze in letnih in zimskih hlač,
– sklop B – obleka farmer komplet, ki
sestavljena iz bluze celoletne, hlač farmer,
hlače letne do pasu in letne kape z nastavljivo velikostjo,
– sklop C – halja moška in ženska,
– sklop D – podoblačilo hlače in bluza,
– sklop E – kombinezon,
– sklop F – bunda zimska brez odsevnih
trakov,
– sklop G – bunda zimska z odsevnimi
trakovi in kapa zimska z nastavljivo velikostjo.
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: 13/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: obleka klasična komplet,
bluza celoletna, hlače letne in hlače zimske,
– sklop B: obleka farmer komplet, hlače farmer, hlače letne do pasu in kapa
letna z nastavljivo velikostjo,
– sklop C: halja moška in halja ženska,
– sklop D: podoblačilo hlače in podoblačilo bluza,
– sklop E: kombinezon,
– sklop F: bunda zimska brez odsevnih trakov,
– sklop G: bunda zimska z odsevnimi trakovi in kapa zimska z nastavljivo
velikostjo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevzemna mesta navedena v Seznamu zahtev za dobavo zaščitnih čevljev.
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:
– sklop A: 700 kompletov obleka klasična
komplet, 100 kosov bluza celoletna, 300 kosov hlače letne in 200 kosov hlače zimske,
– sklop B: 4000 kompletov obleka farmer, 600 kosov hlače farmer, 600 kosov
hlače letne do pasu, 2200 kosov kapa letna
z nastavljivo velikostjo,
– sklop C: 2500 kosov halja moška, 100
kosov halja ženska,
– sklop D: 2000 kosov podoblačilo hlače,
2200 kosov podoblačilo bluza,
– sklop E: 400 kosov kombinezon,
– sklop F: 800 kosov bunda zimska brez
odsevnih trakov,
– sklop G: 1000 kosov bunda zimska z
odsevnimi trakovi, 2200 kosov kapa zimska
z nastavljivo velikostjo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2007 in/ali konec
31. 3. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– sklop A: v višini 44.300 EUR,
– sklop B: v višini 184.410 EUR,
– sklop C: v višini 32.440 EUR,
– sklop D: v višini 46.860 EUR,
– sklop E: v višini 5.900 EUR,
– sklop F: v višini 48.400 EUR,
– sklop G: v višini 99.900 EUR,
ali za vse sklope skupaj v višini 462.210
EUR.
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Bančna garancija v zgoraj navedeni vrednosti z veljavnostjo do 1. 5. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
4. 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;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
6. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– razpisni obrazec 1: »Podatki o ponudniku«,
– razpisni obrazec 2: »Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije«.
– razpisni obrazec 3: »Ponudba«,
– razpisni obrazec 4: »Garancija za resnost ponudbe«,
– razpisni obrazec 5: »Vzorec pogodbe«,
– razpisni obrazec 6 »Obrazec predračuna«,
– lastna izjava, da je ponudnik dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: za vse navedene sklope:
1. ponudbena cena – 70 točk.
2. rok dobave – 20 točk,
3. rok plačila – 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 29. 1. 2007. Zaradi
kolektivnega dopusta ne bo možno dvigniti
dokumentacije med 27. 12. in 29. 12. 2006,
zato predlagamo, da se vplačila izvršijo po
1. 1. 2007. Pred odkupom možen brez predhodne najave ogled razpisne dokumentacije
in referenčnega vzorca pri kontaktni osebi
na Upravi, soba 620, vsak delovni dan med
11. in 12. uro. Možen je ogled vzorcev tudi
po odkupu raz. dokumentacije v prej navedenem terminu.

Cena: 42,06 EUR z DDV tako za domače ponudnike kot za ponudnike iz tujine.
Pogoji in način plačila: domači ponudniki na transakcijski račun št. 02923
– 0019346887 pri NLB d.d. Ljubljana; tuji
ponudniki na devizni račun NLB d.d. IBAN:
SI56029230019346887, SWIFT. LJBASI2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu, ki ga pošljite na faks (točka objave
1.1.). Možno je raz. dokumentacijo poslati
tudi po el. pošti s tem, da to možnost pripišete k dokazilu, ki ga boste poslali na faks.
Poleg dokazila je potrebno priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 5. 2007 in/ali 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 2. 2007
ob 12. uri, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
606, Center za nabavo.
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: 22. 12. 2006.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-37107/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, vložišče
IJS vsak dan od 10. do 14. ure, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si, internetni naslov: http:
www.ijs.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, vložišče IJS, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si, internetni naslov: http:
www.ijs.si/.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/07.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: 1.
faza omejenega postopka na sukcesivno
nabavo pisarniškega in potrošnega materiala za potrebe Instituta »Jožef Stefan«
za obdobje 1. 5. 2007 do 30. 4. 2010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: IJS, Jamova 39, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en sklop
ali oba sklopa.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1. 5. 2007 do 30. 4. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani kandidati bodo po sklenitvi pogodbe
predložili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 1.300
EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 60 dni po izstavitvi
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
Pravni:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu države, v kateri
ima sedež;
Dokazilo: izpisek iz sodne evidence. Samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list). Izpisek ne sme
biti starejši od treh mesecev.
2. Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence. Izpisek ne sme biti starejši od 3 mesecev.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, Župančičeva 3,
Ljubljana, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od 3
mesecev.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
Dokazilo: potrdilo pristojnega sodišča.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev.
5. Ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni urad.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev;
6. Ponudnik neprekinjeno posluje na področju dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, več kot 3 leta od datuma objave tega
razpisa;
Dokazilo: izpisek iz sodne evidence. Samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih
podjetnikov posameznikov pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list). Izpisek ne sme
biti starejši od 3 mesecev.
7. Ponudniku zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe;

Dokazilo: izjava, da ponudniku zakon ne
prepoveduje sklenitve pogodbe – obrazec
3.1.
Ekonomsko-finančni in tehnični:
8. Odzivni čas, ki zagotavlja stalno količinsko zalogo ponujenega blaga z možnostjo hitre dobave ob urgentnem naročilu.
Zahteva se odzivni čas največ 24 ur od
prejetega zahtevka za ponudbo;
Dokazilo: izjava o odzivnem času in stalnih zalogah – obrazec 3.2.
9. Dobavni rok – zahteva se največ 2
delovna dneva od prejema naročila;
Dokazilo: izjava o dobavnem roku –
obrazec 3.3.
10. Ponudnik zagotavlja možnost dobave pisarniškega in potrošnega materiala po
potrebah naročnika tudi izven specifikacije v
razpisni dokumentaciji;
Dokazilo: izjava o možnosti dobav tudi
izven specifikacije – obrazec 3.4.
11. Ponudnik ima najmanj 10 referenc s
področja razpisane dejavnosti s priporočili
na priloženem obrazcu;
Dokazilo: seznam referenc s področja
razpisane dejavnosti – obrazec 3.5 s priporočili na originalnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije – obrazec 3.6.
12. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa;
Dokazilo: potrdilo banke, da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa in obrazec BON-1/P (točka E. Finančna disciplina).
13. Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne neustrezne
dobave ali izkazano ponavljanje napak pri
dobavi blaga). Potrdilo mora predložiti vsak
ponudnik, ne glede na to, ali je z naročnikom
že sodeloval, ali ne.
– potrdilo o dobrem poslovnem sodelovanju – obrazec 3.7.
14. Veljavni cenik za vsak element iz
seznama “Specifikacija pisarniškega in potrošnega materiala”;
Dokazilo: veljavni cenik za vse elemente
iz seznama “Specifikacija pisarniškega in
potrošnega materiala”.
15. Ponudnik ima ustrezno poslovno razmerje za dobavo vsega ponujenega blaga;
Dokazilo: potrdila, ki jih o poslovnem razmerju izdajo ponudnikovi dobavitelji.
16. Ponudnik nudi brezplačno lastno dostavo na mesto naročnika;
Dokazilo: izjava o brezplačni dostavi
– obrazec 3.8.
17. Prodaja iz razpisane dejavnosti v letu
2005 mora biti večja od 400.000 EUR;
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha za
leto 2004 in 2005.
18. Ponudnikova prodaja razpisanega
blaga v letu 2005 se ne sme zmanjšati za
več kot 20% glede na leto 2004. Pogoj se
nanaša na vrednost prodaje, izkazane v
ustreznih bilancah uspeha za leto 2004 in
2005;
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha za
leto 2004 in 2005.
19. Ponudnik zagotavlja plačilne pogoje
najmanj 60 dni po izstavitvi računa;
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih –
obrazec 3.9.
20. Ponudnik bo v primeru, da mu bo
priznana sposobnost, po sklenitvi pogodbe
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 1.300
EUR;
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Dokazilo: izjava banke, da bo izbranemu
kandidatu izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti – obrazec
3.10.
Kadrovska sposobnost:
21. Ponudnik mora imeti ustrezno število
usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom. Zahteva se najmanj 3 redno zaposlene delavce za nedoločen ali določen čas z
najmanj 5 letno povprečno delovno dobo.
Dokazilo: izpolnjena obrazca – obrazec
3.11 in obrazec 3.12.
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: omejeni.
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: 1/07.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče v vložišču Instituta
»Jožef Stefan« vsak delovni dan od 10. do
14. ure na osnovi kopije potrdila o registraciji, ki ga izdaja davčni urad.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2007 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 2. 2007
ob 11. uri, Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, 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.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: 22. 12. 2006.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 90/06
Ob-37110/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Jadvige Golež Maribor, kontaktna oseba:
Alenka Pušnik, dipl. ing. živil. tehn., Betnavska cesta 100, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-23-50, faks 02/330-23-57, elektronska pošta: dragica.sajko@guest.arnes.si,
alenka.pusnik2@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JVN B1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
prehrambenega blaga po naslednjih sklopih: 1. sveže sadje in zelenjava, 2. jabolka,
3. pekovski izdelki, 4. mleko in mlečni izdelki, 5. meso in mesni izdelki, 6. perutnina in izdelki, 7. žita in izdelki, 8. zamrznjena prehrana, 9. zamrznjene ribe in izdelki,
10. razna prehrana, 11. sokovi in nektarji,
12. EKO in dietna živila, 13. jajca.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
3. Da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok po prejemu zbirnega računa za
vse dobave v preteklem mesecu do 8. dne
v tekočem mesecu za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve fakture
s strani naročnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih (OBR-I/7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik sprejema razpisne pogoje za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-I/4).
2. Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-I/5).
3. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS,
št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02
in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev (OBR-I/8).
4. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času (OBR-I/9).
5. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah (OBR-I/10).
6. Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb (OBR-I/11).
7. Da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe (OBR-I/12).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JVN B1/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT (41,73 EUR).
Pogoji in način plačila: nakazati na transakcijski račun številka: 01270-6030638552
UJP Slovenska Bistrica.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 2. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Alenka Pušnik,
dipl. ing. živil. tehnol., tel. 02/330-23-50.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Vrtec Jadvige Golež Maribor
Št. 113
Ob-37113/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Borisa Pečeta, kontaktna
oseba: Aleksandra Tkavc, Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/23-43-260, faks 02/23-43-270, elektronska pošta: branka.seidl@guest.arnes.si,
sandra.tkavc@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JVN B1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
prehrambenega blaga po naslednjih sklopih:
1. sveže sadje in zelenjava, 2. jabolka in
jajca, 3. pekovski izdelki, 4. mleko in mlečni
izdelki, 5. meso in mesni izdelki, 6. perutnina in izdelki, 7. žita in izdelki, 8. zamrznjena prehrana, 9. zamrznjene ribe in izdelki,
10. razna prehrana, 11. čaji, 12. sokovi in
nektarji, 13. EKO in dietna živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
met javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
3. Da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok po prejemu zbirnega računa za
vse dobave v preteklem mesecu do 8. dne
v tekočem mesecu za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve fakture
s strani naročnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih (OBR-I/7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik sprejema razpisne pogoje za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-I/4).
2. Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-I/5).
3. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS,
št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02
in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev (OBR-I/8).

4. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času (OBR-I/9).
5. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah (OBR-I/10).
6. Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb (OBR-I/11).
7. Da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe (OBR-I/12).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JVN B1/2006-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT oziroma 41,73 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazati na transakcijski račun številka: 01270-6030638261
UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 2. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Aleksandra
Tkavc, tel. 02/23-43-269.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2006.
Vrtec Borisa Pečeta
Št. 122
Ob-37115/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Ivana Glinška, kontaktna oseba: Andreja Mravljak, Gledališka 6, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/23-47-437, faks 02/23-47-431, elektronska pošta: marija.vernik@guest.arnes.si,
andreja.mravljak@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JVN B1/2006.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava prehrambnega blaga po naslednjih sklopih:
1. sveže sadje in zelenjava, 2. jabolka,
3. pekovski izdelki, 4. mleko in mlečni izdelki, 5. meso in mesni izdelki, 6. perutnina in
izdelki, 7. žita in izdelki, 8. zamrznjena prehrana, 9. zamrznjene ribe in izdelki, 10. razna prehrana, 11. čaji, 12. sokovi in nektarji,
13. EKO in dietna živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
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Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
3. Da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok po prejemu zbirnega računa za
vse dobave v preteklem mesecu do 8. dne
v tekočem mesecu za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve fakture
s strani naročnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih (OBR-I/7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik sprejema razpisne pogoje za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-I/4).
2. Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: Izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-I/5).
3. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS,
št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02
in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev (OBR-I/8).
4. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času (OBR-I/9).
5. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah (OBR-I/10).
6. Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb (OBR-I/11).
7. Da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe (OBR-I/12).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JVN B1/2006-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT oziroma 41,73 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazati na transakcijski račun številka: 01270-6030638455
UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 2. 2007.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Andreja Mravljak, tel. 02/23-47-438.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Vrtec Ivana Glinška
Št. 36
Ob-37117/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Studenci, kontaktna oseba: Alenka Pušnik,
Groharjeva 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/480-36-00, faks 02/480-36-06, elektronska pošta: branka.krizanec@vrtec-studenci.org, alenka.pusnik2@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JVN B1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava prehrambenega blaga po naslednjih sklopih:
1. sveže sadje in zelenjava, 2. jabolka,
3. pekovski izdelki, 4. mleko in mlečni izdelki, 5. meso in mesni izdelki, 6. perutnina in izdelki, 7. žita in izdelki, 8.  zamrznjena prehrana, 9. zamrznjene ribe in izdelki,
10. razna prehrana, 11. sokovi in nektarji,
12. EKO in dietna živila, 13. jajca.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po

posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
3. Da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok po prejemu zbirnega računa za
vse dobave v preteklem mesecu do 8. dne
v tekočem mesecu za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve fakture
s strani naročnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih (OBR-I/7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik sprejema razpisne pogoje za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-I/4).
2. Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-I/5).
3. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS,
št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/ 00, 42/ 02 in
47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev (OBR-I/8).
4. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času (OBR-I/9).
5. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
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Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah (OBR-I/10).
6. Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb (OBR-I/11).
7. Da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe (OBR-I/12).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JVN B1/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT (41,73 EUR).
Pogoji in način plačila: nakazati na transakcijski račun številka: 01270-6030639134
UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 2. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Alenka Pušnik, tel. 02/480-36-00, 02/333-86-15.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Vrtec Studenci
Št. 62/06
Ob-37120/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Tezno, kontaktna oseba: Valentina Zgubič,
Dogoška cesta 20, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/460-02-11,faks 02/460-02-13, elektronska pošta: valentina.zgubic@guest.arnes.si,
cvetka.rosker@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JVN B1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava prehrambenega blaga po naslednjih sklopih:
1. sveže sadje in zelenjava, 2. jabolka,
3. pekovski izdelki, 4. mleko in mlečni izdelki, 5. meso in mesni izdelki, 6. perutnina in
izdelki, 7. žita in izdelki, 8. zamrznjena prehrana, 9. zamrznjene ribe in izdelki, 10. razna prehrana, 11. čaji, 12. sokovi in nektarji,
13. EKO in dietna živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
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3. Da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok po prejemu zbirnega računa za
vse dobave v preteklem mesecu do 8. dne
v tekočem mesecu za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve fakture
s strani naročnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih (OBR-I/7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik sprejema razpisne pogoje za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-I/4).
2. Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-I/5).
3. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS,
št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02
in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev (OBR-I/8).
4. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času (OBR-I/9).
5. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah (OBR-I/10).
6. Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb (OBR-I/11).
7. Da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe (OBR-I/12).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JVN B1/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Cena: 41,73 EU.
Pogoji in način plačila: nakazati na transakcijski račun številka: 01270-6030638746
UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 2. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Valentina
Zgubič, tel. 02/460-02-11.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 12. 2006.
Vrtec Tezno
Št. 73
Ob-37123/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Pobrežje, kontaktna oseba: Valentina Zgubič, Cesta XIV. divizije 14a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/330-48-54, faks
02/330-48-52, elektronska pošta: Valentina.zgubic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JVN B1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po skupinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava prehrambenega blaga po naslednjih skupinah:
1. sveže sadje in zelenjava, 2. jabolka in
jajca, 3. pekovski izdelki, 4. mleko in mlečni
izdelki, 5. meso in mesni izdelki, 6. perutnina in izdelki, 7. žita in izdelki, 8. zamrznjena
prehrana, 9. zamrznjene ribe in izdelki, 10.
razna prehrana, 11. čaji, 12. sokovi in nektarji, 13. EKO in dietna živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
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3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
3. Da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok po prejemu zbirnega računa za
vse dobave v preteklem mesecu do 8. dne
v tekočem mesecu za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve fakture
s strani naročnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih. (OBR-I/7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik sprejema razpisne pogoje za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-I/4).
2. Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-I/5).
3. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS,
št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02
in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev (OBR-I/8).
4. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času (OBR-I/9).
5. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah (OBR-I/10).

6. Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb (OBR-I/11).
7. Da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe (OBR-I/12).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JVN B1/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT.
Cena: 41,73 EU.
Pogoji in način plačila: nakazati na transakcijski račun številka: 01270-6030638843
UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 2. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Valentina
Zgubič, tel. 02/330-48-54.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2006.
Vrtec Pobrežje
Ob-37156/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Matjaž Štinek, univ. dipl. ek., Oblakova ulica
5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-76,
faks 03/423-37-56, elektronska pošta: Matjaz.stinek@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: 4/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava in montaža aparata za fako
emulzifikacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost,
2. stroški servisa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2007 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ponudnikov in pooblaščeni predstavniki ponudnikov ob predložitvi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2007
ob 12. uri, SB Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
nabavna služba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-37164/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba:
Služba za komerc. zadeve in javna naročila
RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-89,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 064/2006-1L-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kaset formatov: digital BETACAM,
MPEG IMX in DVCAM.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00-0.
2) Kratek opis: video kasete formata digital BETACAM.
3) Obseg ali količina: ca. 400 kosov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00-0.
2) Kratek opis: video kasete formata
MPEG IMX.
3) Obseg ali količina: ca. 5.800 kosov.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00-0.
2) Kratek opis: video kasete formata
DVCAM.
3) Obseg ali količina: ca. 2.550 kosov.
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: kasete
formatov: digital BETACAM, MPEG IMX in
DVCAM – po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
064/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 064/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
064/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 064/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. ustrezanje tehničnim kriterijem.

Št.

1 / 5. 1. 2007 /

Stran

17

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 5. 1. 2007 do
17. 1. 2007.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
064/2006. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo leta na razpolago proti plačilu EUR 25,20 (z
vključenim DDV), po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 064/2006-1L-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2007 ob 8. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2007
ob 9. uri, sejna soba komercialne službe
RTV Slovenija, 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: 22. 12. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-37169/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Prežihovega Voranca, kontaktna oseba: Barbara Pernarčič, Gosposvetska c. 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-15-50, faks 02/234-15-61, elektronska
pošta: barbara@pernarcic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/OŠPVMB/ 1/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga;
I. faza omejenega postopka v skladu z
drugim odstavkom 19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-08.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg
Skupine blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. specialni siri,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutninsko meso in izdelki,
5. ribe,
6. konzervirane ribe,
7. jajca,
8. olja,
9. zelenjava in suhe stročnice,
10. zamrznjena zelenjava in drugi zamrznjeni izdelki,
11. konzervirana zelenjava,
12. sveže in suho sadje,
13. konzervirano sadje,
14. sadni sokovi in sirupi,
15. žita in mlevski izdelki,
16. testenine, jušne zakuhe,
17. zamrznjeni izdelki iz testa,
18. kruh in pekovsko pecivo,
19. slaščičarski izdelki in keksi,
20. mehko pecivo, krhko pecivo, potica
orehova,
21. začimbe, kava,čaj,
22. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe, kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
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Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– da ponudnik sprejema razpisne pogoje
za izvedbo javnega naročila;
Dokazilo: izjava ponudnika o sprejemanju pogojev.
– da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov;
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve
11/04 in 51/04) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev.
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan;
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času.
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah.
– da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih
pogodb.
– da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili;
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 25. 1. 2007.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka transakcijskega računa: 01270-6030667070.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 30. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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 22. 12. 2006.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ob-37175/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v roke:
Janez Marinko, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
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: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: mehanizacija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze v
Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
mehanizacija.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29811100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: tovorna vozila – dvižna košara
1) Kratek opis: tovorna vozila – dvižna
košara.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34142000.
3) Količina ali obseg: 3.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: odmetalci snega – priključki
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1) Kratek opis: odmetalci snega – priključki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29523130.
3) Količina ali obseg: 9.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: kosilnice – mulčerji priključki
1) Kratek opis: kosilnice – mulčerji priključki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331000.
3) Količina ali obseg: 10.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: kosilnica – mulčer s sesalno napravo ter priklopnim vozilom
1) Kratek opis: kosilnica – mulčer s sesalno napravo ter priklopnim vozilom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331000.
3) Količina ali obseg: 1.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 4 mesece od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo. V razpisni dokumentaciji je določena višina garancije za vsak
sklop posebej.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: sklad
no z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. vrednost ponudbe
2. rok dobave
3. garancijski rok
4. sposobnost ponudnika

Ponderiranje
0.85
0.08
0.05
0.02

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 669/2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 1. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna. Plačilo v višini 6.000 SIT se nanaša
na razpisno dokumentacijo v pisni obliki.
Ponudniki pošljejo pisne zahteve po razpisni dokumentaciji po faksu 01/300-98-78
ali po elektronski pošti na naslov: nabava@dars.si. Ponudniki morajo v svoji pisni
zahtevi navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv in naslov, davčno številko, matično številko in številko TRR, ime
kontaktne osebe in njeno telefonsko številko in elektronski naslov ter način dostave
razpisne dokumentacije (pisno po pošti ali
v elektronski pdf obliki). V primeru, da želi
zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo v pisni obliki po pošti, mora predhodno
vplačati 6.000 SIT na račun DARS d.d. št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 2. 2007 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 2.
2007 ob 9. uri; DARS d.d., Ljubljana, Dunajska 7, sejna soba – klet.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-37187/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bežigrad, kontaktna oseba:
Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/437-14-88, faks 01/437-14-93.
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.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli Bežigrad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Bežigrad,
Črtomirova 12, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: perutninsko meso in perutninski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.22.00.00-6.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.50.00.00-3; pomožni predmet, glavni besednjak: 15.51.00.00-6.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.81.00.00-9.
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.60.00.00-4.
2) Kratek opis: izdelki iz žit in mlevski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.30.00.00-1.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.89.70.00-2.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
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Sklop št.: 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.89.60.00-5.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.98.00.00-1.
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.89.00.00-3.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih za
potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli Bežigrad. Živila so razdeljena v enajst sklopov.
Vrsta in ocenjena količina živil je navedena
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor skupna vrednost ponudbe presega 30
mio SIT brez DDV (125.187,78 EUR brez
DDV) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 200.000 SIT (834,59 EUR).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni po prejemu zbirnega
mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji;
– izjava, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, na
podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan 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,
– da ni zoper ponudnik uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posame-
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znike BON 1/SP), za kmete: potrdilo o višini
KD; za tuje ponudnike navedeno v razpisni
dokumentaciji,
– potrdilo poslovne banke (lahko tudi
BON 2 obrazec),
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi sukcesivno
dobavo živil, ki jih ponuja,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, v sklopih, kjer je tako zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCAP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5721/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 2. 2007, cena:
7.500 SIT (31,30 EUR).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
5721-06, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2007 do 11. ure,
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov do navedenega datuma.
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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2007
ob 14. uri, Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12, 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: 22. 12. 2006.
Osnovna šola Bežigrad
Ob-37193/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dol pri Ljubljani, kontaktna
oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o.,
Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija,
tel. 01/564-70-67, faks 01/564-73-07.

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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
glede na potrebe naročnika Osnovne
šole Dol pri Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dol pri
Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani,
po potrebi tudi na podružnični šoli Dolsko
in Senožeti.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe
naročnika OŠ Dol pri Ljubljani. Predvidena
količina ekstra lahkega kurilnega olja je ca.
30.000 litrov, za celotno obdobje oddaje naročila je predvidena količina ca. 90.000 litrov
ekstra lahkega kurilnega olja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni po prejemu računa, ki
se izstavi po vsaki izvršeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
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– da ponudnik ni bil kaznovan za 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,
– da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank (namesto potrdila poslovne banke ali bank ponudnik lahko predloži BON 2),
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben dobaviti
predvidene količine ekstra lahkega kurilnega olja,
– da ponudnik razpolaga z ustreznim voznim parkom (ustrezno opremljena vozila),
– potrdilo o kakovosti ekstra lahkega kurilnega olja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 635/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 2. 2007.
Cena: 5.000 SIT (20,86 EUR).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
635-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 2. 2007 do 11. ure;
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 2. 2007
ob 14. uri; Osnovna šola Dol pri Ljubljani,
Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Ob-37194/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting
d.o.o., Oljčna pot 24, 6330 Piran, Slovenija,
tel. 05/673-11-55, faks 05/673-11-52.
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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
glede na potrebe naročnika Osnovne
šole Cirila Kosmača Piran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava ekstra lahkega kurilnega olja glede
na potrebe naročnika v letih 2007, 2008 in
2009. Ocenjena vrednost naročila znaša za
eno leto 7,000.000 SIT (29.210,48 EUR), za
celotno obdobje znaša ocenjena vrednost
21,000.000 SIT (87.631,45 EUR).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 30 dni po prejemu računa, ki se
izstavi po vsakokratni opravljeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
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– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan 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,
– da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P (lahko tudi
bon 1), za samostojne podjetnine BON
1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank (namesto potrdila poslovne banke ali bank ponudnik lahko predloži BON 2),
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben dobaviti
predvidene količine ekstra lahkega kurilnega olja,
– da ponudnik razpolaga z ustreznim voznim parkom (ustrezno opremljena vozila),
– potrdilo o kakovosti ekstra lahkega kurilnega olja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 17/01-JN-2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 2. 2007.
Cena: 5.000 SIT (20,86 EUR).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
17-01-2006, po modelu 00, je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 2. 2007 do 11. ure;
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 2. 2007
ob 14.30; Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Ob-37195/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Lidija Novak, univ. dipl. ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-39-49, faks +386/1/300-39-12,
elektronska pošta: lidija.novak@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: JR-23/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanitetni material in terapevtske obloge.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izdelki iz gaze.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izdelki iz netkanega materiala.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: pomožni sanitetni material.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: izdelki za pritrditev obvezilnega materiala.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: obliži za prekrivanje ran.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: obliži za brezšivno šivanje
ran in fiksiranje katetrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: povoji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: obloge z dodatki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: hidrokoloidne obloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: hidrokapilarne obloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: prozorni polprepustni lepljivi filmi.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: hidrogeli.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: obloge iz poliuretanske
pene.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: mehke silikonske obloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: alginati.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: obloge s posebnimi dodatki.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 3. 2007.
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 letna vrednost 210.000 EUR (brez
DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba, ne glede na število sklopov za katere ponudnik kandidira, presega 42.000 EUR brez DDV, mora ponudnik
predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4.200 EUR,
– izjavo o pridobitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe (brez DDV),
vse kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju ponudnika,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– izjava o plačilnih pogojih,
vse kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o dobavnem času,
– prospekti in navodila,
– vzorci,

– izjava o referencah in kakovosti opravljanja del,
vse kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 1. 2007.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 06803123.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 1. 2007, do 10.
ure; Zdravstveni dom Ljubljana – uprava II.
nadstropje, vložišče (soba št. 1), Metelkova
9, 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: do 1. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2007
ob 11. uri; Zdravstveni dom Ljubljana – uprava II. nadstropje, sejna soba (soba št. 26),
Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
naročilo oddal po sklopih. Ponudnik mora
ponuditi vse razpisane izdelke posameznega sklopa.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-37199/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Janja
Kadunc Mezek, univ. dipl. prav., Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si,
internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup pisarniškega, računalniškega in
potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: uprava in poslovne enote
naročnika (Ljubljana, Borovnica, Cerknica,
Dobrepolje, Grosuplje, Idrija, Ivančna Gorica, Logatec, Medvode, Stari trg, Velike Lašče, Vnanje Gorice, Vrhnika).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 30.19.20.00-1, dodatni pred-
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meti:
30.19.27.00-8,
21.12.56.91-5,
21.22.10.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ponudnik mora ponuditi celovito ponudbo za blago, ki je predmet razpisa: pisarniški, računalniški in potrošni material za vse
poslovne enote zavoda.
Ocenjena vrednost naročila za obdobje
treh let: 27,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2007 in/ali konec
31. 3. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Za resnost ponudbe: menica z menično
izjavo v vrednosti 10% ponudbene vrednosti.
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: menica z menično izjavo v vrednosti
10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence;
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;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence;
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;
zahtevani dokazili:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen;
– lastna izjava, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
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;
zahtevano dokazilo: izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. da je poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve določene z zakonom;
zahtevano dokazilo: potrdilo pristojne izpostave davčnega urada, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
zahtevano dokazilo: potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa;
zahtevano dokazilo: obrazec BON-1P, ki
ne sme biti starejši od 30 dni oziroma samostojni podjetniki potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest zaključenih mesecev pred oddajo ponudbe;
8. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok;
zahtevano dokazilo: izjava.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
9. da je ponudnik v letu 2006 dobavljal
blago, ki je predmet tega javnega naročila,
najmanj za tri naročnike v letni višini vsaj 10
mio SIT za vsakega;
zahtevano dokazilo: izjava;
10. da ponudnik zagotavlja dobavo blaga
fco lokacije naročnika – razloženo (seznam
poslovnih enot je sestavni del razpisne dokumentacije);
zahtevano dokazilo: izjava;
11. da ponudnik zagotavlja odzivni čas 1
delovni dan od prejema naročila;
zahtevano dokazilo: izjava;
12. da ponudnik zagotavlja dobavo vsega blaga, ki je predmet tega javnega naročila (seznam blaga natančno opredeljen
v obrazcu predračuna, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije);
zahtevano dokazilo: izjava;
13. da ponudnik sprejema vse pogoje
iz razpisa;
zahtevano dokazilo: izjava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 1. 2007.
Cena: 10.000 SIT oziroma 41,73 EUR.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije na račun naročnika
št. 01261-6030275049.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika, ki se izkažejo s pooblastilom za
sodelovanje na javnem razpisu.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2007
ob 12. uri; Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, 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: 27. 12. 2006.
Lekarna Ljubljana
Št. 117/2006
Ob-37207/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Otona Župančiča, kontaktna oseba: Renata
Lük, Oblakova ul. 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-02-444, faks 02/33-02-447, elektronska pošta: renata.luk@guest.arnes.si,
vrtec-mboz@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JVN B1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po skupinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Dobava prehrambenega blaga po naslednjih skupinah:
1. sadje in zelenjava, 2. jabolka, 3. jajca,
4. kruh in pekovski izdelki, 5. mleko in mlečni izdelki, 6. meso in mesni izdelki, 7. perutnina in perutninski izdelki, 8. moka in
testenine, 9. zamrznjena prehrana, 10. zamrznjene ribe in izdelki, 11. razna prehrana,
12. čaji, 13. sokovi in nektarji, 14. EKO in
dietna živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
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starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
3. Da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni
plačilni rok po prejemu zbirnega računa za
vse dobave v preteklem mesecu do 8. dne
v tekočem mesecu za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve fakture
s strani naročnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih (OBR-I/7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik sprejema razpisne pogoje za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-I/4).
2. Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-I/5).
3. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS,
št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02
in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev (OBR-I/8).
4. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času (OBR-I/9).
5. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah (OBR-I/10).
6. Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb (OBR-I/11).
7. Da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe (OBR-I/12).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JVN B1/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 41,73 € ali 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na transakcijski račun številka: 01270-6030639231
UJP Slovenska Bistrica.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 2. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Renata Lük,
tel. 02/33-02-445.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Vrtec Otona Župančiča
Št. 952/06
Ob-37209/06
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije. Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup kemikalij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup kemikalij.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.00.00.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
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: nakup
kemikalij – naročilo je razdeljeno na 14 sklopov, podatki kot so: vrste, opisi izdelkov in
okvirne letne količine in vse zahteve so razvidne v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 1% končne ponudbene vrednosti, z
vključenim DDV.
Nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo: 90 dni od dneva
dobave blaga.
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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Vse listine za dokazovanje poslovne in
finančne sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Vse listine za dokazovanje tehničnih
sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S55-143990 z dne 26. 5. 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: 22. 2. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT, Upravi za javna
plačila(UJP) številka 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 2. 2007 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: do 21. 6. 2007.
Trajanje: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 2.
2007 ob 12. uri; v Kliničnem centru Ljubljana, Komercialnem sektorju, sejna soba 12.
nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
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:
Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
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Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
Predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14399/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 12. 2006.
Klinični center Ljubljana
Ob-37350/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktni osebi: Barbara Gašperlin za splošne
informacije in Tadeja Tome za tehnične informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00,
elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, kontaktne osebe: Karmen Kožar, Erika Andrlič in Stanka Horvat,
Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni
naslov: www.carina.gov.si.
I.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: št. 430-97/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je nakup službene obleke (suknjičev, hlač, kril, srajc
in čevljev).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Carinski urad Brežice,
Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica,
Sežana in Generalni carinski urad.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 18.22.12, 18.22.14,
18.23.11, 18.23.13, 19.30.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (NACE/CPA/CPC): CPC 18.22.12,
18.22.14.
2) Kratek opis: izdelava in dobava suknjičev, hlač in kril.
3) Obseg ali količina:
– suknjiči – letni: 1475 kosov,
– suknjiči – zimski: 1459 kosov,
– hlače – letne: 2609 parov,
– hlače – zimske: 2684 parov,
– krila – letna: 154 kosov,
– krila – zimska: 83 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek predvidoma 15. 3. 2007;
dobava sukcesivno do 30. 9. 2009.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 18.23.11, 18.23.13.
2) Kratek opis: izdelava in dobava srajc.
3) Obseg ali količina:
– srajce – letne: 4861 kosov,
– srajce – zimske: 5040 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek predvidoma 15. 3. 2007;
dobava do 30. 9. 2007.

Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 19.30.
2) Kratek opis: izdelava in dobava čevljev.
3) Obseg ali količina:
– visoki zimski čevlji – moški: 1168 parov,
– visoki zimski čevlji – ženski: 332 parov,
– nizki letni čevlji – moški: 1173 parov,
– nizki letni čevlji – ženski: 337 parov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek predvidoma 15. 3. 2007;
dobava do 30. 9. 2007.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izdelava in dobava službene obleke, in
sicer:
– suknjiči – letni: 1475 kosov,
– suknjiči – zimski: 1459 kosov,
– hlače – letne: 2609 parov,
– hlače – zimske: 2684 parov,
– krila – letna: 154 kosov,
– krila – zimska: 83 kosov,
– srajce – letne: 4861 kosov,
– srajce – zimske: 5040 kosov,
– visoki zimski čevlji – moški: 1168 parov,
– visoki zimski čevlji – ženski: 332 parov,
– nizki letni čevlji – moški: 1173 parov,
– nizki letni čevlji – ženski: 337 parov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek predvidoma 15. 3. 2007
in/ali konec 30. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če ponudba ponudnika presega 30 milijonov SIT brez DDV oziroma 125.187,78
EUR brez DDV preračunano po uradnem
tečaju zamenjave (1 EUR = 239,64 SIT),
priloži ponudnik svoji ponudbi garancijo za
resnost ponudbe. V nasprotnem primeru
ponudnik priloži svoji ponudbi menico za
resnost ponudbe.
Ponudnik priloži k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora na javnem razpisu
predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če njegova ponudba presega 30 milijonov SIT brez
DDV oziroma 125.187,78 EUR brez DDV
preračunano po uradnem tečaju zamenjave
(1 EUR = 239,64 SIT), oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, če
njegova ponudba ne presega 30 milijonov
SIT brez DDV oziroma 125.187,78 EUR
brez DDV preračunano po uradnem tečaju
zamenjave (1 EUR = 239,64 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Glede finančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– Ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila.
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– Ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– Ponudnik mora predložiti vsaj dve referenci v vrednosti nad 10 mio SIT oziroma
nad 41.729,26 EUR za suknjiče, vsaj dve
referenci v vrednosti nad 10 mio SIT oziroma nad 41.729,26 EUR hlače in/ali krila,
vsaj dve referenci v vrednosti nad 15 mio
SIT oziroma nad 62.593,89 EUR za srajce,
vsaj dve referenci v vrednosti nad 10 mio
SIT oziroma nad 41.729,26 EUR za moške
čevlje in vsaj dve referenci v vrednosti nad
3 mio SIT oziroma nad 12.518,78 EUR za
ženske čevlje (zneski iz tolarjev v eure so
preračunani po uradnem tečaju zamenjave:
1 EUR = 239,64 SIT).
– Ponudnik mora za izdelavo vsakega
od navedenih posameznih delov službene
obleke po tem javnem razpisu (to je suknjičev, hlač, kril, srajc in čevljev) uporabiti
najmanj 25% svojih proizvodnih zmogljivosti
(ustrezne stroje, aparate, naprave, ipd.).
– Veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
– Ponudnik mora navesti v celoti svoje podatke glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina
upoštevanja in reševanja reklamacij in referenc.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo
z enim ali več podizvajalci, lahko pogoja iz
prve, druge in četrte alineje glede poslovne
sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem oziroma podizvajalci.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava z naslednjo vsebino: pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih listinah izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev,
kooperantov;
5. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da proti nam ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;

Stran

26  /

Št.

1 / 5. 1. 2007

7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo;
10. izjava ponudnika skupaj s pooblastilom.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko – finančni sposobnosti ponudnika:
– za pravne osebe – gospodarske družbe: BON-1/P;
– za fizične osebe – samostojne podjetnike posameznike: BON-1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeni obrazci, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji v rubrikah
»Opis kadrovske strukture«, »Zmogljivosti«,
»Služba kakovosti«, »Način upoštevanja in
reševanja reklamacij« in »Reference« ter
priloženi vzorci posameznih razpisanih delov službene obleke z ustreznimi potrdili, če
je tako zahtevano.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-97/2006-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 2. 2007 brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 2. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 2. 2007
ob 9.30; Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 330.
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: 29. 12. 2006.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Št. 430-520/2006/5
Ob-37371/06
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel. ++386/1/428-40-54, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, faks ++386/1/428-57-91.
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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@gov.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@gov.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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dokončanje tehnološke prenove centralnih evidenc informacijskega sistema upravnih notranjih zadev (1.
faza), št. 430-520/2006.
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:
dokončanje tehnološke prenove centralnih evidenc informacijskega sistema
upravnih notranjih zadev, kot npr. prenova evidence osebnih izkaznic, prenova registra društev, informatizacija registra ustanov in registra političnih strank,
prenova evidence orožnih listin, prenova
evidence dovoljenj za eksplozive, varnostna shema za e-gospodinjstvo, nadaljevanje prenove podatkovnega skladišča,
ter druge evidence s področja upravno
notranjih zadev. Podrobnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.81.00.
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: naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudnik mora
ponuditi predmet javnega naročila v celoti.
Opis in obseg predmeta javnega razpisa je
naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
500,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancije oziroma varščine bodo zahtevane
in natančno opredeljene v postopku oddaje
posameznega javnega naročila v drugi fazi
predmetnega postopka.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila in ostali relevantni
pogoji bodo natančno opredeljeni v postopku oddaje posameznega javnega naročila v
drugi fazi predmetnega postopka.
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 podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis, overjeno na sodišču
ali izpis iz sodnega registra (oziroma za s.p.:
izpis iz Poslovnega registra Slovenije),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, v kolikor
je le-to na podlagi posebnega zakona potrebno in
– 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 (za s.p. zadostuje predložitev izpisa iz Poslovnega registra
Slovenije),
– potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, določenih
z zakonom in
– BON-2 ali potrdila o plačilni sposobnosti poslovnih bank.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
– seznam referenc in
– podatke o kadrih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-520/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/135-136-36110 z dne 22. 12. 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: 4. 2. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 4.000 SIT.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43052006, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljub
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ljana, 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: 5. 2. 2007 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 2.
2007 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 IV.2.1): Merila bodo
podana v ponudbeni (2.) fazi razpisa po
principu ekonomsko najugodnejše ponudbe
ali najnižje cene.
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: http://www.gov.si/dkom/,
faks ++386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o priznanju sposobnosti.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-

va 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, tel. ++386/1/428-40-54, faks
++386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-37376/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba: Ivana Strmec, Aškerčeva cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-93-36, faks 01/241-91-44, elektronska pošta: iva.strmec@fkkt.uni-lj.si, internetni naslov: http://www.fkkt.uni-lj.si/si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
FT-IR Spektrometer z ATR nastavki, kompletom za vzorčevanje trdnih, tekočih in
plinastih vzorcev za delo v transmisiji,
programsko opremo in delovno postajo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: UL FKKT, Katedra za
anorgansko kemijo, III. nadstropje, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna trasirana menica v višini 10% vrednosti
ponudbe z veljavnostjo do podpisa pogodbe
za resnost ponudbe, lastna trasirana menica
v višini 10% pogodbene vrednosti za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, lastna trasirana menica v višini 10% pogodbene vrednosti za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo navedeni znesek plačal na transakcijski
račun izvajalca najprej v 30 dneh od podpisa
zapisnika o inštalaciji, uspešnem preizkusu
delovanja in prevzemu inštalirane opreme in
po izstavitvi računa, na transakcijski račun
dobavitelja oziroma v roku 30 dni po izstavitvi računa, če je račun izstavljen po podpisu
zapisnika o inštalaciji, uspešnem preizkusu
delovanja in prevzemu inštalirane opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega ali drugega registra), da je ponudnik
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa oziroma veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; da ni v

Št.

1 / 5. 1. 2007 /

Stran 27

kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug podoben postopek..
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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,
– BON 1/P ali BON 1 in BON 2 Agencije
RS za javnopravne evidence (dokument na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 30 dni!),
– predložijo davčno napoved za leto
2005, potrjeno s strani pristojne izpostave
DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb,
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih kot
so navedeni v točki III.I.2. tega razpisa,
– izjava ponudnika o finančni in poslovni
sposobnosti,
– izjava ponudnika o izdaji lastnih trasiranih menic, kot je navedeno v točki III.I.1.
tega razpisa,
– reference ponudnika o dobavi spektrometra v vrednosti nad 21.000 EUR za en
kos v letih od 2001 do 2006 in da je posel v
celoti uspešno izvedel.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o dobavi opreme na
lokacijo naročnika kot je navedeno v točki
II.1.7. tega razpisa v roku največ 60 dni po
podpisu pogodbe,
– izjava ponudnika o zagotavljanju servisa pri naročniku v garancijski dobi,
– izjava ponudnika o zagotavljanju nadomestne opreme za čas odprave napak v
garancijski dobi,
– izjava ponudnika o servisni in tehnični
podpori po poteku garancije,
– izjava ponudnika o razpolaganju z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 40 točk,
2. tehnične karakteristike opreme – 30
točk,
3. reference dobavitelja oziroma pro
izvajalca – 10 točk,
4. odzivni čas – 10 točk,
5. garancijska doba – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 2. 2007, cena:
0,00.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 2. 2007 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: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 2. 2007
ob 15. uri, UL FKKT, Aškerčeva cesta 9,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudnike
prosimo, da ob prevzemu razpisne dokumentacije sporočijo naročniku podatke kontaktne osebe, ki je zadolžena za pripravo
ponudbene dokumentacije in kateri se naj
pošiljajo obvestila ter odgovori na vprašanja.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
Ob-37378/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-53,
faks 01/300-39-12, elektronska pošta: mateja.kocman@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-19/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
digitalni RTG aparat za slikanje pljuč in
skeleta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ljubljana
– enota Vič, Postojnska 24, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 292.000
EUR brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.200 EUR,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe (brez DDV),
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe (brez DDV),
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Plačilni pogoji:
– 50% pogodbene vrednosti 8 dni po
podpisu prevzemnega zapisnika,
– 25% pogodbene vrednosti 30 dni po
podpisu prevzemnega zapisnika,
– 25% pogodbene vrednosti 60 dni po
podpisu prevzemnega zapisnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– izjava in dokazila za podizvajalce,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije..
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– dokazilo, da je ponudnik sposoben naročilo izvesti v zahtevanem času dobave in
montaže,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevano garancijsko dobo,
– dokazilo o sprejemanju plačilnih pogojev,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja usposabljanje uporabnikov,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevan odzivni čas v primeru okvare opreme in čas za odpravo okvare ter ustrezen
servis,
– dokazilo, da ponudnik zagotavlja zahtevan časovni rok za dobavo rezervnih delov,
– dokazilo, da bo ponudnik izdelal načrt
postavitve in priključitve aparata ter strokovno sodeloval pri adaptaciji prostorov za
montažo,
– dokazilo, da bo ponudnik zagotovil
ogled ponujenega aparata v času ocenjevanja ponudb (kolikor bo to potrebno),
– dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem z referencami,
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena 85%,
– garancija 15%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-19/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 2. 2007, cena:
40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00, sklic 06803119.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 2. 2007 do 10.
ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece in/ali 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 2. 2007 ob
11. uri, Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava
II. nadstropje, Metelkova 9, 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: 27. 12. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 40
Ob-37379/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Okorn Olga, soba 114, I.
nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 11/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava komunalnih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.12-0, dopolnilni besednjak:
E029-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.12-0,
dopolnilni
besednjak:
E029-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
2) Kratek opis: smetarsko vozilo – potisna plošča.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
Sklop št.: 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.45.12-0,
dopolnilni
besednjak:
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E029-2; dodatni predmet, glavni besed
njak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
2) Kratek opis: smetarska vozila – vrtljivi
boben.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
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:
170,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 28 z dne 17. 3.
2006, Ob-7705/06.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
15 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 11/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 2. 2007, cena:
10,43 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d., številka 02924-0020286671, s pripisom
JR B 11/06.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2007
ob 9, uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-37381/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Savsko naselje, kontaktna
oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o.,
Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-01-70, faks 01/300-01-80.
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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli Savsko naselje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: SI004.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
2) Kratek opis: mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3
2) Kratek opis: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4
2) Kratek opis: izdelki iz žit.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6
2) Kratek opis: sokovi, sirupi, ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7
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2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih
za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli
Savsko naselje. Živila so razdeljena v sedem sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007 in/ali konec
31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni po prejemu zbirnega
mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov - skupna ponudba - mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– izjava, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, na
podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan 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,
– da ni zoper ponudnik uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1(lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP, za kmete: potrdilo
o višini KD,
– potrdilo poslovne banke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v skladu z zahtevami naročnika,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil, kjer je to zahtevano,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP programu,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil v skladu z veljavnimi predpisi,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. fiksnost cen,
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3. kvaliteta,
4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 45/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 2. 2007, cena:
25,04 EUR (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
45-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2007, do 11. ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2007
ob 14. uri, Osnovna šola Savsko naselje,
Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Osnovna šola Savsko naselje
Št. 5/2006
Ob-37388/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Koroška vrata Maribor, kontaktna oseba: Irena Škorjanc, Smetanova 34/a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/235-26-42, faks
02/235-26-48, elektronska pošta: vvz-koroskavrata@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JVN B1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
prehrambenega blaga po naslednjih sklopih:
1. sveže sadje in zelenjava, 2. jabolka, 3.
pekovski izdelki, 4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki, 6. perutnina in iz-
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delki, 7. žita in izdelki, 8. zamrznjena prehrana, 9. zamrznjene ribe in izdelki, 10. razna
prehrana, 11. čaji, 12. sokovi in nektarji, 10.
EKO in dietna živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno.
3. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
2. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
3. Da ponudnik nudi najmanj 30 dnevni
plačilni rok po prejemu zbirnega računa za
vse dobave v preteklem mesecu do 8. dne
v tekočem mesecu za plačilo dobavljenega
blaga, ki prične teči z dnem potrditve fakture
s strani naročnika in v skladu z Zakonom o
javnih financah.

Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih. (OBR-I/7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik sprejema razpisne pogoje za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-I/4).
2. Da ponudnik ni dal zavajajočih podatkov.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-I/5).
3. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem (Uradni list RS
št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/2004 in 51/2004) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02
in 47/04).
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev (OBR-I/8).
4. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika o dostavi in
odzivnem času (OBR-I/9).
5. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količinah (OBR-I/10).
6. Da je ponudnik izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb (OBR-I/11).
7. Da upošteva obveznosti uredbe (Ur. l.
RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih
uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in
uradnega nadzora nad živili.
Dokazilo: izjava ponudnika o upoštevanju obveznosti iz uredbe (OBR-I/12).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JVN B1/2006-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 1. 2007.
Cena: 41,73 € ali 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na transakcijski račun številka: 01270-6030638358
UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2007 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Irena Škorjanc, tel. 02/235-26-42.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Vrtec Koroška vrata Maribor
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Gradnje
Št. 4305-72/2006-07203

Ob-37198/06

Popravek
V obvestilu o naročilu za projekt Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem
omrežju, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
135-136 z dne 22. 12. 2006, Ob-36094/06,
se točka IV.3.3) pravilno glasi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: dokumentacija se plačuje na
TTR Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, 01100-6000002642 UJP Slovenska
Bistrica.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 4305-72/2006

Ob-37367/06

Popravek
V obvestilu o naročilu za projekt Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav
električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 135-136 z dne 22. 12. 2006,
Ob-36094/06, se dopolni Oddelek II: Predmet naročila, II.1.5) Kratek opis naročila ali
nabave.
Na koncu besedila, ki opisuje sklop 3, se
doda naslednji tekst:
Izjema glede uporabe splošnih tehničnih
specifikacij za Sklop 3 »Izvedba telekomunikacijskih prenosnih sistemov za potrebe daljinskega vodenja« je razširitev že obstoječih
telekomunikacijskih sistemov kot sledi:
1. za potrebe razširitve obstoječih postajnih telekomunikacijskih sistemov PTS;
2. za potrebe razširitve obstoječih telekomunikacijskih prenapetostnih zaščit;
3. za potrebe razširitve obstoječih telekomunikacijskih prenosnih sistemov (SDH,
PDH, digitalnih prevezovalnikov in fleksibilnih multiplekserjev);
4. za potrebe razširitve obstoječih telekomunikacijskih napajalnih sistemov;
5. za potrebe razširitve obstoječih telekomunikacijskih nadzornih sistemov, telekomunikacijske signalizacije in telekomunikacijske sinhronizacije in
6. za potrebe razširitve obstoječih telekomunikacijskih telefonskih central HICOM.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-37103/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o., kontaktna oseba: Anica Teme, Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/78-88-936, faks 01/78-88-913, elektronska pošta: anica.teme@jkpg.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 06/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba Kanalizacije Malo Mlačevo–na-

vezava na CČN Grosuplje – glavni kanal
»S3«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Veliko Mlačevo–Malo
Mlačevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kanalizacije od Malega Mlačevega do
navezave na CČN Grosuplje z dvema črpališčema.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: gradnja kanalizacije se bo izvajala
v letu 2007, 2008 in 2009 glede na razpoložljiva finančna sredstva.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. garancijska doba,
4. rok izvedbe,
5. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 1. 2007.
Cena: 18.576 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2007
ob 12. uri, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Št. 4305-73/2006
Ob-37125/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, Sl-2000 Maribor, Slovenija, v roke: Maksimiljan Dolinšek, tel. +386/2/234-14-60,
e-pošta: maksimiljan.dolinsek@azp.si, faks
+386/2/234-14-52.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.azp.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Sl-2000
Maribor, Slovenija, e-pošta: maksimiljan.dolinsek@azp.si, tel. +386/2/234-14-60,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks:
+386/2/234-14-52.
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II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Sl
2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: maksimiljan.dolinsek@azp.si, tel. +386/2/234-14-60,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/234-14-52.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave
za sodelovanje: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, Sl-2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: maksimiljan.dolinsek@azp.si,
tel. +386/2/234-14-60, internetni naslov:
http://www.azp.si, faks +386/2/234-14-52.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: daljinsko upravljanje sistema
stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: slovensko železniško omrežje.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop 2: predvidena je zamenjava stikal
voznega omrežja, prestavitev odsekovnih
stikal iz postajnih objektov v ločišča ter izvedba lokalnega daljinskega vodenja stikal z vgradnjo opreme v prostore postajnih
zgradb. Daljinsko vodenje stikal bo izvedeno
za stikala, ki povezujejo glavne prevozne (in
glavne) tire. Stikala za napajanje stranskih
tirov bodo daljinsko vodena tam kjer to zaheva tehnološki proces.
Sklop 4: za ureditev povratnega voda je
potrebno z dodatnimi vodniki povezati vse
obstoječe drogove in druge kovinske objekte ob progi, takšne povezave vzdolžno ločiti
na posamezne odseke v dolžini ca. 2-3 km
in vsak tak odsek kvalitetno ozemljiti ter posredno preko posebnega elementa povezati
na tirnico povratnega voda.
Sklop 5: zamenjati je potrebno posamezne elemente vozne mreže, to so kovinski
nosilci, bakreni vodniki, izvesti antikorozijsko
zaščito drogov, zamenjat sisteme zatezanja
vodnikov in izolatorje. Izdelati bo potrebno
nekaj novih temeljev za sidra in približno
20 drogov voznega omrežja. Na celotnem
odseku je potrebno po obeh vrstah drogov
namestiti novo ozemljilno bakreno vrv.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 2
Naslov: Izvedba (lokalnega) daljinskega
vodenja stikal voznega omrežja na železniških postajah
1) Kratek opis: predvidena je zamenjava
stikal voznega omrežja, prestavitev odsekovnih stikal iz postajnih objektov v ločišča
ter izvedba lokalnega daljinskega vodenja
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stikal z vgradnjo opreme v prostore postajnih zgradb. Daljinsko vodenje stikal bo izvedeno za stikala, ki povezujejo glavne prevozne (in glavne) tire. Stikala za napajanje
stranskih tirov bodo daljinsko vodena tam
kjer to zahteva tehnološki proces.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
3) Količina ali obseg: predvidena je zamenjava stikal voznega omrežja, prestavitev odsekovnih stikal iz postajnih objektov
v ločišča ter izvedba lokalnega daljinskega
vodenja stikal z vgradnjo opreme v prostore
postajnih zgradb. Daljinsko vodenje stikal
bo izvedeno za stikala, ki povezujejo glavne
prevozne (in glavne) tire. Stikala za napajanje stranskih tirov bodo daljinsko vodena
tam kjer to zahteva tehnološki proces.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 27. 4.
2007, zaključek 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: sklop
št. 2 je tehnološko zaključena celota in je
zato razpisan kot samostojni sklop v okviru
celotnega projekta.
Sklop št. 4
Naslov: Ureditev povratnega voda na
progi Divača Koper
1) Kratek opis: za ureditev povratnega
voda je potrebno z dodatnimi vodniki povezati vse obstoječe drogove in druge kovinske objekte ob progi, takšne povezave
vzdolžno ločiti na posamezne odseke v dolžini cca 2-3 km in vsak tak odsek kvalitetno
ozemljiti ter posredno preko posebnega elementa povezati na tirnico povratnega voda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
3) Količina ali obseg: za ureditev povratnega voda je potrebno z dodatnimi vodniki
povezati vse obstoječe drogove in druge
kovinske objekte ob progi, takšne povezave
vzdolžno ločiti na posamezne odseke v dolžini ca. 2–3 km in vsak tak odsek kvalitetno
ozemljiti ter posredno preko posebnega elementa povezati na tirnico povratnega voda.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 27. 4.
2007, zaključek 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: sklop
št. 4 je tehnološko zaključena celota in je
zato razpisan kot samostojni sklop v okviru
celotnega projekta.
Sklop št. 5
Naslov: posodobitev voznega omrežja
na progi Pivka–Gornje Ležeče–Sežana
1) Kratek opis: zamenjati je potrebno
posamezne elemente vozne mreže, to so
kovinski nosilci, bakreni vodniki, izvesti antikorozijsko zaščito drogov, zamenjat sisteme
zatezanja vodnikov in izolatorje. Izdelati bo
potrebno nekaj novih temeljev za sidra in
približno 20 drogov voznega omrežja. Na
celotnem odseku je potrebno po obeh vrstah drogov namestiti novo ozemljilno bakreno vrv.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
3) Količina ali obseg: zamenjati je potrebno posamezne elemente vozne mreže, to so
kovinski nosilci, bakreni vodniki, izvesti antikorozijsko zaščito drogov, zamenjat sisteme
zatezanja vodnikov in izolatorje. Izdelati bo
potrebno nekaj novih temeljev za sidra in
približno 20 drogov voznega omrežja. Na
celotnem odseku je potrebno po obeh vr-
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stah drogov namestiti novo ozemljilno bakreno vrv.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 27. 4.
2007, zaključek 31. 12. 2009.
5) Dodatne informacije o sklopih: sklop
št. 5 je tehnološko zaključena celota in je
zato razpisan kot samostojni sklop v okviru
celotnega projekta.
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: izvajalec bo dobavil in vgradil elektrotehnično in
strojno opremo, izdelal projektno dokumentacijo, izvedel vključitev v testno obratovanje do zaključka vseh del, izvedel tehnične
preglede, pridobil dovoljenje za vgradnjo in
uporabno dovoljenje.
Ocenjena vrednost brez DDV: med
12,040.000 in 13,072.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 27. 4. 2007, zaključek 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe mora biti
v višini najmanj deset odstotkov vrednosti
ponudbe brez davka na dodano vrednost
(DDV). Garancija za resnost ponudbe mora
veljati najmanj 120 dni od roka za oddajo
ponudb.
Garancijo za dobro izvedbo del mora
uspešen ponudnik priskrbeti v roku 10 dni
po podpisu pogodbe, skupaj z dvema lastnima bianco menicama s pooblastilom za
izpolnitev, kot zavarovanje plačil podizvajalcem. Garancija za dobro izvedbo del predstavlja 10% pogodbene vrednosti z davkom
na dodano vrednost (DDV).
Garancijo za zadržan znesek denarja, ki
zagotavlja kritje v znesku druge polovice zadržanega denarja, ki se zadrži za popravilo
napak, ki nastanejo v pogodbenem obdobju
in za izvedbo preostalih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Plačilo vmesne situacije bo izvedeno 60.
dan, ko inženir prejme situacijo in jo tudi
potrdi.
Plačilo končne situacije 60. dan, ko naročnik prejme potrdilo o dokončanju.
Plačilo prve polovice zadržanega zneska
se izvede, ko inženir potrdi, da so bili izvedeni vsi preizkus ob dokončanju. Plačilo se
izvede 60. dan.
Plačilo druge polovice zadržanega zneska se izvede 60. dan po inženirjevi izdaji
Potrdila o prevzemu za vsa dela.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov, ki je lahko formirana
kot konzorcij. V ponudbi mora biti priložen
pravni akt o obveznostih in odgovornostih
članov konzorcija.
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:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet tega naročila, če je na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno ozi-

roma izjavo, da ima ponudnik zagotovljene
vse pogoje za trajno izvajanje dejavnosti v
RS v skladu z veljavno zakonodajo zlasti
Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom od dobička pravnih oseb;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je 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, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi;
– na dan pred sestavitvijo dokazila in
imel dospelih neporavnanih obveznosti;
– letni promet ponudnika (samostojno
podjetje ali ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju) v letih 2003, 2004 in 2005 je
bil najmanj 50% ponudbene vrednosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Samostojni ponudnik/skupni nastop/konzorcija je izvedel:
za sklop 2: najmanj 3 projekte, primerljive (po naravi in kompleksnosti) razpisanim
delom v zadnjih v 10 letih. Pod deli podobne
narave in kompleksnosti se štejejo projekti
lokalnega vodenja stikal voznega omrežja na železniških postajah, projekti izvedbe kabelske kanalizacije ali del na voznem
omrežju, pri čemer mora biti vsaj en projekt
s področja del na voznem omrežju.
za sklop 4: najmanj 3 projekte, primerljive (po naravi in kompleksnosti) razpisanim
delom v zadnjih 10 letih. Pod deli podobne
narave in kompleksnosti se štejejo projekti
posodobitve in gradnje ozemljilnih sistemov,
ureditve povratnega voda ali del na voznem
omrežju, pri čemer mora biti vsaj en projekt
s področja del na voznem omrežju.
za sklop 5: najmanj 3 projekte, primerljive (po naravi in kompleksnosti) razpisanim
delom v zadnjih 10 letih. Pod deli podobne
narave in kompleksnosti se štejejo projekti
posodobitve in gradnje železniškega voznega omrežja.
Projektanti ponudnika (samostojno podjetje ali podjetja v skupnem nastopu/konzorciju) morajo imeti izkušnje pri projektiranju:
za sklop 2: vsaj 3 projektov podobnih (po
naravi in kompleksnosti) razpisanim delom
v zadnjih v 10 letih. Med projekte podobne
narave in kompleksnosti se štejejo projekti
lokalnega vodenja stikal voznega omrežja na železniških postajah, projekti izvedbe kabelske kanalizacije ali del na voznem
omrežju, pri čemer mora biti vsaj en projekt
s področja del na voznem omrežju.
za sklop 4: vsaj 3 projektov podobnih (po
naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v
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zadnjih 10 letih. Pod deli podobne narave in
kompleksnosti se štejejo projekti posodobitve in gradnje ozemljilnih sistemov, ureditve
povratnega voda ali del na voznem omrežju,
pri čemer mora biti vsaj en projekt s področja del na voznem omrežju.
za sklop 5: vsaj 3 projektov podobnih (po
naravi in kompleksnosti) razpisanim delom
v zadnjih 10 letih. Pod deli podobne narave
in kompleksnosti se štejejo projekti posodobitve in gradnje železniškega voznega
omrežja.
Ponudnikovo (samostojno podjetje ali
ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju) vodilno osebje, ki bo delalo na projektu
mora zajemati vsaj:
Sklop 2:
– vodjo projekta z najmanj 7 leti delovnih
izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant ali odgovorni vodja del na ustreznem
področju del,
– vodjo del z najmanj 5 let delovnih izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant
ali odgovorni vodja del na ustreznem področju del. Kot vodja del je lahko imenovan tudi
eden od odgovornih vodij posameznih del,
– odgovornega vodjo za elektromontažna dela z najmanj 5 let delovnih izkušenj na
ustreznem položaju in področju del,
– odgovornega vodjo za gradbena dela
z najmanj 5 let delovnih izkušenj na ustreznem položaju in področju del,
– odgovornega vodjo projekta za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije z
najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja projekta ali odgovorni projektant, ki
je vodil izdelavo ali izdelal vsaj 3 projekte
lokalnega vodenja stikal voznega omrežja
na železniških postajah ali projekte izvedbe
kabelske kanalizacije oziroma del na voznem omrežju. Kot odgovorni vodja projekta
je lahko imenovan tudi eden od odgovornih
projektantov,
– odgovornega projektanta (1) z najmanj
7 leti delovnih izkušenj na tem položaju in
področju del, ki je izdelal vsaj 2 projekta s
področja izvedbe kabelske kanalizacije na
železniških postajah,
– odgovornega projektanta (2) z najmanj
7 leti delovnih izkušenj na tem položaju in
področju del, ki je izdelal vsaj 2 projekta
s področja elektromontažnih del pri daljinskem vodenju stikal voznega omrežja na
železniških postajah in delih na voznem
omrežju.
Sklop 4:
– vodjo projekta z najmanj 7 leti delovnih
izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant ali odgovorni vodja del na ustreznem
področju del,
– vodjo del z najmanj 5 let delovnih izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant
ali odgovorni vodja del na ustreznem področju del. Kot vodja del je lahko imenovan tudi
eden od odgovornih vodij posameznih del,
– odgovornega vodjo za elektromontažna dela z najmanj 5 let delovnih izkušenj na
ustreznem položaju in področju del,
– odgovornega vodjo za gradbena dela
z najmanj 5 let delovnih izkušenj na ustreznem položaju in področju del,
– odgovornega vodjo projekta za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije z
najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja projekta ali odgovorni projektant, ki
je vodil izdelavo ali izdelal vsaj 3 projekte s
področja posodobitve in gradnje ozemljilnih
sistemov, ureditve povratnega voda ali del
na voznem omrežju.

– odgovornega projektanta (1) z najmanj
7 leti delovnih izkušenj na tem položaju in
področju del, ki je izdelal vsaj 2 projekta s
področja posodobitve in gradnje ozemljilnih
sistemov, ureditve povratnega voda in delih
na voznem omrežju.
Sklop 5:
– vodjo projekta z najmanj 7 leti delovnih
izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant ali odgovorni vodja del na ustreznem
področju del,
– vodjo del z najmanj 5 let delovnih izkušenj kot vodja projekta, odgovorni projektant
ali odgovorni vodja del na ustreznem področju del. Kot vodja del je lahko imenovan tudi
eden od odgovornih vodij posameznih del,
če ta izpolnjuje tudi pogoje za vodjo del,
– odgovornega vodjo za elektromontažna dela z najmanj 5 let delovnih izkušenj na
ustreznem položaju in področju del,
– odgovornega vodjo za gradbena dela
z najmanj 5 let delovnih izkušenj na ustreznem položaju in področju del,
– odgovornega vodjo projekta za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije z
najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja projekta ali odgovorni projektant, ki
je vodil izdelavo ali izdelal vsaj 3 projekte s
področja posodobitve železniškega voznega omrežja.
– odgovornega projektanta (1) z najmanj
7 let delovnih izkušenj na tem položaju in
področju del, ki je izdelal vsaj 2 projekta s
področja elektromontažnih del pri posodobitvi železniškega voznega omrežja.
Ponudnik (samostojno podjetje, ponudniki v skupnem nastopu/konzorciju ali njihovi
podizvajalci) mora razpolagati najmanj z naslednjo mehanizacijo:
Sklop 2:
– najmanj dve težki motorni drezini opremljeni za delo na voznem omrežju,
– najmanj štiri samohodne vozičke za
delo na voznem omrežju,
– ustrezna splošna gradbena mehanizacija za izdelavo kabelske kanalizacije (najmanj 4 rovokopači),
– najmanj en vagon za skladiščenje materiala in opreme,
– en vagon za odvoz odvečnega materiala.
Sklop 4:
– najmanj dve težki motorni drezini opremljeni za delo na voznem omrežju;
– najmanj dva samohodna vozička za
delo na voznem omrežju;
specialna tirna mehanizacija za vrtanje
izvrtin v zemljišče V. kategorije, do globine
10 m in premera izvrtine 150 mm;
– najmanj en vagon za skladiščenje materiala in opreme;
– mehanizacija mora omogočati demontažo stare zaščitne vrvi 70 mm2 in kompletno montažo 1 km novega kratkostičnega
vodnika Cu 95 mm2 v času krajšem od 90
minut;
– mehanizacija mora omogočati kompletno montažo 1 km nove keravnične vrvi Fe
35 mm2, kompletno z nosilci, v času krajšem
od 270 minut;
– specialna tirna mehanizacija za vrtanje
izvrtin v zemljišče V. kategorije, do globine
10 m in premera izvrtine 150 mm mora omogočati izdelavo posamezne vrtine v času
krajšem od 35 minut;
Sklop 5:
– specialen vlak za vlečenje vodnikov,
katerega maksimalna vlečna kapaciteta ne
presega 60% skupne pretržne sile voznega
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voda 320 mm2. Lokomotiva vlaka mora imeti
najmanj 450 KM. Vlak mora biti opremljen
z zategovalnimi napravami, ki omogočajo
vlečenje vodnikov pri konstantni zatezni sili
v vodnikih,
– najmanj dve težki motorni drezini opremljeni za delo na voznem omrežju,
– najmanj šest samohodnih vozičkov za
delo na voznem omrežju,
– najmanj tri vagone z ravno streho za
montažo obešalk in skladiščenje materiala,
opreme in naprav,
– celotna mehanizacija mora biti sposobna demontaže starega voda in kompletne
montaže novega voznega voda 320 mm2, in
sicer najmanj 1.5 km voznega voda v času
krajšem od 180 minut.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 in 14/05) in
Zakon o varnosti v železniškem prometu
(Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2005 SI 16 C PT
002.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S206-219185 z dne 27. 10. 2006; Ur.
l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 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:
13. 3. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 35.946 SIT.
Cena: 150 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR Javna
agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, 01100-6000002642
UJP Slovenska Bistrica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642SWIFT CODEBSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 3. 2007 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 11. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; osebe s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; odločba Komisije evropskih skupnosti z dne 21. 12. 2005 o odobritvi pomoči iz
Kohezijskega sklada za projekt Daljinsko
upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem
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omrežju v Republiki Sloveniji 2005 SI 16
C PT 002.
VI.3) Dodatne informacije: javno naročilo projekta Daljinsko upravljanje sistema
stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, ki zajema pet
sklopov se objavlja v dveh obvestilih o naročilu. Predmet tega obvestila o naročilu so
sklop 2, sklop 4 in sklop 5.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, Sl 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: azp-info@azp.si, tel. +386/2/231-427,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/231-453.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB
3, Ur. l. RS, št. 95/05).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, Sl-1000 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:
22. 12. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-37145/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, OPVIŠ, kontaktna oseba: Andrej Korenčan, Resljeva 18,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-40-10,
faks 01/306-40-12, elektronska pošta: andrej.korencan@ljubljana.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) Opis: obnova počitniškega doma v
Zambratiji, Hrvaška.
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: 06/321920.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca gradbenih in obrtniških del
pri adaptaciji počitniškega doma Zveze
prijateljev mladine Moste - Polje v Zambratiji, Republika Hrvaška.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: počitniški dom Zveze
prijateljev mladine Moste - Polje v Zambratiji, Republika Hrvaška.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali druga oblika zavarovanja
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža stanje ponud
nika,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. potrdilo pristojnega davčnega urada,
da je ponudnik poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev,
5. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem,
6. lastno izjavo, ki jo napiše ponudnik, da
mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
7. letni računovodski izkaz, bilanca stanja, bilanca uspeha, obvezne priloge k bilancam, statistični podatki iz bilance stanja
in bilance uspeha na dan 31. 12. 2005,
8. kopijo zadnjega revizijskega poročila
ali mnenja revizorja za ponudnike, ki so zavezani k reviziji (53. člen ZGO),
9. obrazec BON1 in BON2, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred
oddajo ponudbe,
10. reference: dokazila, potrjene reference naročnikov, kopije pogodb ali druga
dokazila, iz katerih je jasno razvidno, da
je ponudnik v zadnjih dveh letih od dneva
objave naročila sodeloval pri vsaj petih podobnih poslih rekonstrukcije ali odstranitve
objektov, ki vsebujejo azbest; dokazila, da
ima ponudnik v zadnjih dveh letih reference iz del rokovanja z azbestno cementnimi
odpadki,
11. če ponudnik nastopa s podizvajalci
oziroma partnerji, mora predložiti pogodbo
s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za izvedbo posla. Iz veljavne pogodbe mora biti razvidna
delitev področij, odgovornost posameznega partnerja, ureditev medsebojnih pravic
in obveznosti ter trajanje razmerja,
12. dovoljenje za odstranjevanje azbesta, skladno s 6. členom Pravilnika o pogojih
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih
na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest,
13. za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih,
14. dokazilo, da ima ponudnik lastno registrirano podjetje na Hrvaškem; komplet
registrskih listov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 06/321920.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2007.
Cena: 65 EUR.
Pogoji in način plačila: št. transakcijskega računa: 01261-0100000114.
Dokumentacijo je moč dvigniti z dokazilom o plačilu zgoraj navedenega zneska.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 1. 2007 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 1. 2007
ob 9. uri, Mestna občina Ljubljana, OPVIŠ,
Resljeva 18, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Mestna občina Ljubljana, OPVIŠ
Ob-37152/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pesnica, kontaktna oseba: Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija, tel. 02/654-23-09,
faks 02/546-23-19, elektronska pošta: Obcina.pesnica@pesnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: vzdrževalna dela na lokalnih cestah v Občini Pesnica v letih 2007
in 2008.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 956-10/2006 -VF.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest
v Občini Pesnica v letih 2007 in 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Pesnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2007 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 5.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 30 dni od prejema mesečne
situacije, ki je potrjena s strani nadzornika
ali naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: predložiti morajo pogodbo
o skupni izvedbi naročila v skladu s 47. členom ZJN-1 – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 36/04), iz
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katere morajo biti razvidna medsebojna razmerja in kdo je v njihovem imenu podpisnik
pogodbe z naročnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Ponudnik mora za priznanje poslovne
sposobnosti dokazati:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (dokazuje s potrdilom sodišča o registraciji oziroma potrdilom, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad, če je registriran pri davčnem uradu);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazuje s potrdilom
oziroma izpiskom iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo,
da po posebnem zakonu takšno dovoljenje
ni potrebno);
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (dokazuje s potrdilom Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Ponudniki priložijo eno potrdilo za
alinejo 3 in 6);
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države
v kateri ima sedež (dokazuje s potrdilom
oziroma izpiskom iz sodne ali druge enakovredne evidence);
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati (dokazuje s potrdilom, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni
urad ali drug pristojni organ države kjer ima
ponudnik svoj sedež. Potrdilo mora biti v
originalu in ne starejše od 30 dni, od datuma
za oddajo ponudbe);
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi z
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane (dokazuje s potrdilom Ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco);
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila (dokazuje z izjavo ponudnika, da ni
dal zavajajoče podatke);
– naročnik lahko pred oddajo javnega
naročila zahteva od ponudnika, katerega
ponudba je najugodnejša, da dokaže svojo
usposobljenost s predložitvijo listin v originalu in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
je navedel v izjavah;
– da ima zavarovano odgovornost dejavnosti (zavarovanje odgovornosti škode
zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora za priznanje ekonomske
in finančne sposobnosti dokazati:
– da je v letih 2004 in 2005 posloval z
dobičkom (dokazuje z BON 1);
– da je bil prihodek od gradenj v letu
2005 vsaj enkrat višji od vrednosti ponudbe
(dokazuje z BON 1);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel bloki-

ranega transakcijskega računa (dokazilo iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega računa,
kot so BON obrazci ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad ali potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun);
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
(poda izjavo o plačilnih pogojih na obrazcu).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora za priznanje tehnične
sposobnosti dokazati:
– da ima primerno število zaposlenih s
primerno izobrazbeno strukturo;
– da ima razpoložljivo opremo – tehnične
zmogljivosti za izvedbo posla (dokazuje z
izjavo na posebnem obrazcu razpisne dokumentacije).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90%,
2. finančna usposobljenost – 5%,
3. reference – 5%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 956-10/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2007.
Cena: 30 EUR.
Pogoji in način plačila: sredstva
se nakažejo na vplačilni račun, št.
01289-0100008733.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 1. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2007
ob 12. uri, Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
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: 22. 12. 2006.
Občina Pesnica
Št. 110-1/06
Ob-37200/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): 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,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
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Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Šobič, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
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 ga je določil
naročnik: odseka: AC Slivnica–Pesnica pododsek: Zrkovska c.–Pesnica od km 10+847
do km 17+150, izgradnja predora Vodole
10-3,8-2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odseka: AC Slivnica–Pesnica pododsek:
Zrkovska c.–Pesnica od km 10+847 do
km 17+150, izgradnja predora Vodole
10-3,8-2.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
odseka: AC Slivnica–Pesnica pododsek:
Zrkovska c.–Pesnica od km 10+847 do
km 17+150, izgradnja predora Vodole
10-3,8-2.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221240.
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: izgradnja odseka AC Slivnica–Pesnica, pododsek Zrkovska cesta–Pesnica od km 10+847
do km 17+150, predor Vodole, ki zajema:
– predor Vodole,
– oprema.
Ocenjena vrednost brez DDV: 19,000.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
20 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 684.000 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: razpisana dela se bodo
financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije in z izdajo obveznic oziroma najema
finančnih posojil.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
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:
– podatki o ponudniku in seznam pooblaščenih predstavnikov ponudnika,
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– redni izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnost,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco v zvezi s podkupovanjem,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek,
– potrdilo pristojnega organa, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s
predpisi države,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco; potrdilo služi kot dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba predora pri gradnji avtoceste 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.
IIl.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: 2006/00674.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 034 – 036919 z dne 18. 2. 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: 19. 2. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200 EUR.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
DDV, ki znaša 166.67 EUR. 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.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2007 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 2.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Postopek odpiranja je javen.
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,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-37355/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Meta Čanžek, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-90, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) 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: RTV 058/2006-E-ODP/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in montaža klimatskih naprav.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije Ljubljana, Tavčarjeva 17 in Kolodvorska 2.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45331220-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po projektni dokumentaciji navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 4. 2007 v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 058/2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV 058/2006.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
Procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 058/2006.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 058/2006.
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 15. 2. 2007.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
058/2006. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo
le-ta na razpolago proti plačilu 25,20 EUR
(z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 058/2006-E-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2007 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 4. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2007
ob 11. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: pogoj za udeležbo je ogled obstoječega stanja klimatskih
naprav, ki bo organiziran dne 16. 1. 2007.
Ponudniki bodo na ogledu prejeli projektno
dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Javni zavod RTV Slovenija

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 263/06
Ob-37357/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
počitka Mengeš, kontaktna oseba: Irena Gričar, Glavni trg 13, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/723-73-39, faks 01/723-73-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ-Inženiring, d.d., kontaktna oseba: Mira Vlaj, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-042, faks
01/23-44-050.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: LIZ-Inženiring, d.d., kontaktna
oseba: Mira Vlaj, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-44-042, faks
01/23-44-050.
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba dozidave in adaptacijska GOI dela
– investicija 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom počitka Mengeš,
Glavni trg 13, Mengeš.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je izvajanje gradbenoobrtniških in instalacijskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 12. 3. 2007 in/ali konec
10. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti izstavljena v skladu z vzorcem garancije.
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije.
Originalne izjave banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo ponudnik izstavil ob primopredaji GOI del. Izjava
se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran za dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):

– priglasitveni list DURS.
– Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je 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.
– Potrdili, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s svojim poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi
v skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov, izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za
leto 2005 ter potrdila o plačilni sposobnosti
vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune,
– 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), podatke iz bilance stanja in
iz poslovnega izida za leto 2005(iz davčne
napovedi za leto 2005),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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Seznam najvažnejših zgrajenih objektov
v zadnjih petih letih (od vključno 1. 1. 2002
dalje) in sicer na vsaj treh objektih z vrednostjo GOI del posameznega objekta najmanj
1,000.000 EUR (z DDV), vključno z dokazili
v obliki potrdila za vsak posel s strani končnih naročnikov oziroma investitorjev, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno
izpolnitev pogodbenih obveznosti. Reference kadrov s podatki o ključnih kadrih oziroma izkušnjah na področju razpisanih del za
odgovornega vodjo del. V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali
v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti seznam podizvajalcev (firma oziroma naziv, naslov, vrsta in vrednost
del, ki jih bo podizvajalec izvajal), iz katerih mora biti razvidno, da ima ponudnik že
zagotovljeno izvedbo posameznih vrst del,
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju.
Ponudnik lahko za istovrstna dela zagotavlja
kapacitete z več podizvajalci, ki morajo v celoti izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora predložiti pisne izjave
od vseh v svoji ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega
naročila, da je ponudnik do njih pravočasno
in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti. Ponudnik mora zagotoviti, da
izpolnjujejo pogoje za udeležbo v postopku
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oddaje javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi. Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano z
istovrstnimi dokazili, ki po obliki, vsebini in
glede datuma izdaje ustrezajo dokazilom,
ki jih je za predmetno javno naročilo dolžan
predložiti ponudnik. Ponudnik mora ponudbi
priložiti terminski plan, seznam in cenik vseh
materialov, ki bodo vgrajeni pri izvedbi razpisanih del ter cenik prevozov, strojne opreme in mehanizacije, kakor tudi cenik urnih
postavk za vse vrste del in kvalifikacij; Dela
se bodo oddala najugodnejšemu ponudniku
po načelu fiksne in nespremenljive cene do
pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje izvršenih del, obračun po dejansko
vgrajenih količinah.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 8. 1. 2007 do 6. 2.
2007, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Cena: 170 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije, plačilo na TTR
LIZ-inženiring, 19100-0010023743 Deželna
banka Slovenije,d.d., Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti pri LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2007 do 10. ure;
v tajništvu Doma počitka Mengeš, Glavni trg
13, 1234 Mengeš.
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 roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2007
ob 11. uri; Dom počitka Mengeš, Glavni trg
13, Mengeš.
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: 27. 12. 2006.
Dom počitka Mengeš
Ob-37368/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Nataša Čož, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76,
faks 01/478-69-58, elektronska pošta: natasa.coz@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna 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: 3531-9/2006-5.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih in obrtniških del za 1.
fazo dogradnje, rekonstrukcije in adaptacije diagnostičnega, terapevtskega in
servisnega (DTS) objekta v Kliničnem
centru Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.00.00.00-7, dodatni predmeti:
45.21.51.30-7.
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 za 1. fazo dogradnje, rekonstrukcije in adaptacije diagnostičnega, terapevtskega in servisnega (DTS)
objekta v Kliničnem centru Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 43 mesecev od oddaje naročila; začetek 30. 3. 2007 in/ali konec 30. 10.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
835.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2007
in 2008 (ZIPRS0708).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen ZJN-1-UPB1, prvi odstavek,
točki 1 in 3 ter četrti odstavek točki 1 in 2.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen ZJN-1UPB1, prvi odstavek, točka 1:
– Letno poročilo za zadnja 3 leta z revizorjevim poročilom, če je ponudnik zavezan
k revidiranju (lahko predloženo v kopiji) ter
izjava ponudnika, da je oziroma da ni zavezan k revidiranju. Naročnik si pridržuje
pravico, da lahko pri bonitetni firmi Dun &
Bradstreet naroči izdelavo bonitete ponudnika. V primeru, da bo bonitetna ocena slabša
kot 3, bo naročnik spoznal ponudnika za
nesposobnega.
– Izkaz sposobnosti ponudnika na podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št.
71/99, 78/99, 64/01).
a) Izjava – zaveza ponudnika.
b) Poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen ZJN-1-UPB1, drugi
odstavek, 2.točka: a):
a) v seznamu morajo biti navedena:
– eno ali več zaključenih gradbenih in
obrtniških del v zadnjih petih letih pred
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datumom, določenim za javno odpiranje
ponudb katerih skupna vrednost je najmanj enaka vrednosti ponujenih del, ki so
izvedena na zahtevnih objektih, za katere
je do datuma, določenega za javno odpiranje ponudb, že pridobljeno uporabno
dovoljenje.
Potrdilo: za vsako v seznamu navedeno izvedeno delo ponudnik predloži potrdilo kupca oziroma izjavo v skladu z ZJN-1UPB1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 128 z dne
8. 12. 2006, Ob-34038/06; in Uradno glasilo
EU z dne 29. 11. 2006.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 2. 2007, od
ponedeljka do petka v delovnih dnevih, od
9. do 12. ure na Ministrstvu za zdravje; Štefanova 5, Ljubljana.
Cena: 417 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 2. 2007 ali 59 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 2. 2007
ob 13. uri; velika sejna dvorana, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 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: 29. 12. 2006.
Ministrstvo za zdravje
Ob-37383/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
kontaktna oseba: Uroš Uranič, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-92-431, faks 01/58-92-697, elektronska pošta: uros.uranic@ef.uni-lj.si, internetni naslov: www.ef.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR - 5/2006.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba fasadne obloge na objektih Ekonomske fakultete.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.41.00.00.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša
1,050.000 EUR oziroma 251,622.000 SIT
brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila, začetek 1. 4. 2007 in/ali konec 1. 8. 2007.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. V primeru, da dovoljenje ni potrebno, mora ponudnik priložiti lastno izjavo
z obrazložitvijo, da posebno dovoljenje ni
potrebno,
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
zahtevek za pridobitev potrdila je dostopen
na spletni strani Ministrstva za pravosodje:
www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in navodila – potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe oziroma
za fizične, če je ponudnik samostojni podjetnik. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni
od dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa. Dokument
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši
od 60 dni od dneva oddaje ponudbe,
2. izjava ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima poravnane
vse poslovne in druge obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
1. izjava o razpolaganju z ustreznimi teničnimi in kadrovskimi kapacitetami,
2. izjava o skrajnem roku izvedbe pogodbenih del,
3. izjava o izpolnitvi tehničnih zahtev,
4. izjava o referenčni listi ponudnika,
5. izjava o ponujeni garancijski dobi,
6. izjava o prilaganju potrebam naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 136 z dne 22. 12.
2006, Ob-36090/06.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR - 5/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 2. 2007.
Cena: 72 EUR oziroma 17.254,08 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
transakcijski račun naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe, ki predložijo pisno
pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2007
ob 11. uri, Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, sejna soba dekanata.
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: organiziran bo
ogled lokacije, in sicer 12. 2. 2007 ob 9. uri.
Potrjen ogled lokacije je pogoj za oddajo
pravilne ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2006.
Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta
Ob-37396/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Jakše Milan, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/393-35-64, faks 07/393-35-77,
elektronska pošta: milan.j@sentjernej.si, internetni naslov: www.sentjernej.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Topos d.o.o., kontaktna oseba:
Dušan Granda, Kočevarjeva ulica 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/373-15-38,
faks 07/373-15-30, elektronska pošta: dusan@topos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja centralne čistilne naprave v Šentjerneju - I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentjernej.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja centralne čistilne naprave v Šentjerneju
- I. faza: upravni objekt.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– garancija za resnost ponudbe pri oddaji ponudbe ter
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– bančna garancija za zavarovanje obveznosti glavnega izvajalca iz naslova plačila podizvajalcem po podpisu pogodbe o
izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 90% vrednosti izvedenih del na osnovi
izstavljenih situacij v roku 60 dni,
– 10% zadržanega zneska od vrednosti
izvedenih del v roku 30 dni po podpisu zapisnika o uspešno opravljenem prevzemu
objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pogodba (v primeru
skupnega nastopanja 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 trikratne 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).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
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izpolniti zahteve, ki so potrebne pri gradnji
tovrstnih objektov ter podati izjavo 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: ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih potrjeno izvedbo vsaj osmih
podobnih del: in sicer izvedba čistilnih naprav kapacitete 8.000 EE ali več, in sicer
na območju Slovenije ali EU, reference pa
potrjene s strani naročnikov.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
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: 352-05-306/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 1. 2007, cena:
40 EUR.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom razpisne dokumentacije z virmanom
na TRR, št. 01319-0100015314 s pripisom
Plačilo RD CČN Šentjernej.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 1. 2007 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 1. 2. 2007.
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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 1. 2007
ob 12. uri, Občina Šentjernej, Trubarjeva
cesta 5, 8310 Šentjernej.
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: 28. 12. 2006.
Občina Šentjernej

Storitve
Ob-37216/06
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, je dne
27. 12. 2006, na podlagi 76. in 77. člena
Zakona o javnih naročilih, sprejel odločitev o
zavrnitvi vseh prispelih ponudb na javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po
odprtem postopku: prevozi šolskih otrok, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 123-124
z dne 1. 12. 2006, Ob-33720/06, popravek
Uradni list RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-35085/06. Naročnik je zavrnil ponudbe
iz razloga, ker sta bili dve prejeti ponudbi
nepravilni, ena prejeta ponudba pa za naročnika nesprejemljiva.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
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Št. 412-0035/001333-100016/06

Ob-37375/06

Popravek
V javnem razpisu za pravno in poslovno svetovanje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne 30. 12. 2005,
Ob-36721/05; št. 37 z dne 7. 4. 2006,
Ob-9852/06; št. 51-52 z dne 19. 5. 2006,
Ob-14182/06; št. 62-63 z dne 16. 6. 2006,
Ob-16939/06 se polje IV.3.2) nadomesti z
naslednjim besedilom:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
čistopis razpisne dokumentacije je mogoče
pridobiti do 5. 2. 2007.
Cena: brezplačno pri naročniku v obliki
CD.
se polje IV.3.3) nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 2. 2007 do 12.
ure.
se polje IV.3.7.2) nadomesti z naslednjim
besedilom:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 2. 2007
do 12.30; Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Št. 7110-13/2006
Ob-36783/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-75-03, faks 01/307-72-76, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj,
kontaktna oseba: Nataša Kus, Zlato polje
2, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-70-303,
faks 04/23-70-311, elektronska pošta: natasa.kus@zzzs.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: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-70-303, faks 04/23-70-311,
elektronska pošta: natasa.kus@zzzs.si, internetni naslov: www.zzzs.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN DIREKCIJA – 020/06S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje čiščenja poslovnih prostorov
v poslovnih prostorih Območne enote
Kranj, ter dobava sanitarno papirne galanterije in čistil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poslovni prostori za 4
izpostave in sedež območne enote Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izpostave in sedež območne enote Kranj – skupaj
talnih površin 4.115,38 m2.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti javnega naročila brez DDV, veljavna najmanj do
30. 4. 2007;
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z
DDV, veljavna najmanj še en dan po prenehanju veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni in začne
teči naslednji dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
(a) da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, katere predmet je javno naročilo;
(b) da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
(c) da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
(d) da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki dokazuje, da je ponudnik registriran za dejavnost, katere predmet je javno
naročilo;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, ki dokazuje, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. končna ponudbena cena: 0 – 90
točk;
2. reference: 0 – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN DIREKCIJA
– 020/06-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 1. 2007.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 1. 2007 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na odpiranju, podpisana s strani
odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2007
ob 12. uri; sedež naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna
enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj, sejna
soba 2. nadstropje.
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: 22. 12. 2006.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-36893/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Idrija, kontaktna oseba: Vesna
Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Lapajnetova
50, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/372-62-00,
faks 05/377-10-65.
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: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: Občasni prevozi šolskih
otrok.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so občasni prevozi šolskih otrok za potrebe Osnovne
šole Idrija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije po Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
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2) Kratek opis: občasni prevozi z avtobusom.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
2) Kratek opis: občasni prevozi s kombijem.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: občasni
prevozi šolskih otrok za potrebe ekskurzij,
šole v naravi, dnevnih dejavnosti, kulturnih,
športnih in naravoslovnih dni. Občasne prevoze bo naročnik naročal skladno s šolskim
programom v vsakem šolskem letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku najmanj 30 dni po prejemu računa, ki
ga prevoznik izda po vsakem opravljenem
prevozu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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
po ZJN-1, poleg tega še Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti (licenca za opravljanje prevoza potrošnikov v cestnem prometu),
– da ponudnik ni bil kaznovan 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,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1 (lahko tudi
BON 1/P), za samostojne podjetnike BON
1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank (namesto potrdila ali potrdil bank lahko tudi
BON 2),

– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi občasne
prevoze šolskih otrok,
– da ponudnik za prevoz šolskih otrok
lahko zagotovi vozni park v skladu z veljavnimi predpisi,
– da ponudnik razpolaga z zadostnim
številom vozil za prevoz šolskih otrok,
– da ima ponudnik ustrezno usposobljene voznike, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz
otrok v cestnem prometu,
– da ima ponudnik izkušnje s področja
prevoza šolskih otrok,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki s katerimi se
vozijo skupine otrok, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. stalen popust,
3. dodatne ugodnosti,
4. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 1. 2007, cena:
4.500 SIT (18,78 EUR).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni
račun ALTUS consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 1-06,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 1. 2007 do 11.
ure, kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 1. 2007
ob 14. uri, Osnovna šola Idrija, Lapajnetova
50, 5280 Idrija.
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: 22. 12. 2006.
Osnovna šola Idrija
Št. 673/06
Ob-37131/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trga in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-321-211-3/2006-AKTRP/ razpis za dobavo testenin v centralna
skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči
križ: Zveza združenj in Slovenska Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava testenin (v dveh fazah) v centralna skladišča humanitarnih organizacij:
Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije
– Zveza združenj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: proizvodnja testenin ter
dobava v centralna skladišča humanitarnih
organizacij.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 700 ton pšenice, v skladišču, na Madžarskem.
Za plačilo transporta je na voljo 1.600
EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
29. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo pšenica, v
skladišču, na Madžarskem.
Za plačilo transporta je na 1.600 EUR.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o dobavi testenin (v
dveh fazah) v centralna skladišča Slovenske
Karitas in Rdečega križa Slovenije – Zveza
združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1,
2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1, 1.
točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena največja količina pakiranih in
dostavljenih testenin,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe se bodo različni stroški transporta
upoštevali tako, da bo razlika med ponujenimi stroški za transport pretvorjena v fiktivno
količino blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2007
ob 10. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb
v skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 673/06
Ob-37134/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trga in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-321-211-4/2006-AKTRP/ razpis za dobavo koruznega zdroba v
centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in Slovenska
Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava koruznega zdroba (v dveh fazah)
v centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči križ
Slovenije – Zveza združenj.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: proizvodnja koruznega
zdroba ter dobava v centralna skladišča humanitarnih organizacij.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 1500 ton koruze, v skladišču, na Madžarskem.
Za plačilo transporta je na voljo 12.000
EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
29. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter varščina za prevzem blaga iz intervencijskih
zalog.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo koruza, v
skladišču, na Madžarskem.
Za plačilo transporta je na 12.000 EUR.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o dobavi koruznega
zdroba (v dveh fazah) v centralna skladišča
Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1,
2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1, 1.
točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena največja količina dostavljenega koruznega zdroba,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe se bodo različni stroški transporta
upoštevali tako, da bo razlika med ponujenimi stroški za transport pretvorjena v fiktivno
količino blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2007
ob 11. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb
v Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 673/06
Ob-37136/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trga in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-321-211-5/2006-AKTRP/ razpis za dobavo brušenega riža v
centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in Slovenska
Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava brušenega riža (v dveh fazah) v
centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in Rdeči križ
Slovenije – Zveza združenj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: proizvodnja brušenega
riža ter dobava v centralna skladišča humanitarnih organizacij.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 90.000
EUR.
Za plačilo transporta je na 3.200 EUR v
primeru, da je ponudnik iz Slovenije.
Za plačilo transporta je na 7.000 EUR v
primeru, da ponudnik ni iz Slovenije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
29. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo 90.000
EUR.
Za plačilo transporta je na 3.200 EUR v
primeru, da je ponudnik iz Slovenije
Za plačilo transporta je na 7.000 EUR v
primeru, da ni iz Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o dobavi brušenega
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riža (v dveh fazah) v centralna skladišča
Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1,
2. točka; prvi odstavek 42.a člena ZJN-1, 1.
točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena največja količina pakiranega
in dostavljenega brušenega riža,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe se bodo različni stroški transporta
upoštevali tako, da bo razlika med ponujenimi stroški za transport pretvorjena v fiktivno
količino blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2007
ob 13. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb
v Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 673/06
Ob-37138/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trga in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-321-211-6/2006-AKTRP/ razpis za pakiranje in dobavo UVT
mleka v centralna skladišča humanitarnih
organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in
Slovenska Karitas.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pakiranje in dobava UVT mleka (v dveh
fazah) v centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska Karitas in
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: proizvodnja UVT mleka
ter dobava v centralna skladišča humanitarnih organizacij.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Za plačilo blaga je na voljo 527.564
EUR.
Za plačilo transporta je na voljo 10.400
EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2007 in konec
29. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: varščina za resnost ponudbe, varščina za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Za plačilo blaga je na voljo 527.564
EUR.
Za plačilo transporta je na voljo 10.400
EUR.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o pakiranju in dobavi
UVT mleka (v dveh fazah) v centralna skladišča Slovenske Karitas in Rdečega križa
Slovenije – Zveza združenj.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena ZJN-1,
2. točka; prvi odstavek 42.a člen ZJN-1, 1.
točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena največja količina pakiranega
in dostavljenega UVT mleka,
2. ponujeni najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe se bodo različni stroški transporta
upoštevali tako, da bo razlika med ponujenimi stroški za transport pretvorjena v fiktivno
količino blaga.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 1. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 26. 1. 2007.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 1. 2007
ob 10. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb
v Skupnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-37188/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-209, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: Irena
Mihelič, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-294,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www. zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna oseba: Marija Horvat
ali Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361 ali 229,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si ali slavica.sojc@zdmb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktna
oseba: Marija Horvat ali Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-361 ali 229, faks 02/22-86-589,
elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si
ali slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN4-S/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev: vzdrževanje računalniške sistemske strojne, programske in periferne
opreme v obdobju 2007–2010, razdeljene
v 7 sklopov.
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Predmet javnega naročila so storitve
preventivnega vzdrževanja in vzdrževanja
računalniške sistemske strojne, programske
in periferne opreme v pogarancijski dobi v
triletnem obdobju 2007–2010 za potrebe
naročnika.
Prav tako so predmet javnega naročila tudi storitve tehnične podpore in nujne
nadgradnje sistemske strojne in programske opreme zaradi izboljšanja delovanja
informacijske in računalniške tehnologije
naročnika.
Vse neuporabne računalnike naročnika
mora prevzeti ponudnik in jih predati v uničenje ustrezni služb.
V skladu s 97. členom Zakona o javnih naročilih – uradno prečiščeno besedilo
– ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 36/04) si
naročnik pridružuje možnost oddaje dodatnih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih
storitev in jih bo izvajal izbrani izvajalec, če
bodo dodatne storitve ustrezale vsebini oddanega naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika, ki se
nahajajo v Mariborski regiji.
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: vzdrževanje računalniške sistemske strojne,
programske in periferne opreme v obdobju
2007–2010, razdeljene v 7 sklopov:
1. sklop: vzdrževanje strateške opreme I:
– strežniki,
– oprema za arhiviranje,
– UPS-i,
– SAN oprema,
– komunikacijska oprema,
– sistemska programska oprema.
2. sklop: vzdrževanje strateške opreme II:
– osebni računalniki v ambulantah
(ZIS),
– tiskalnika HPLJ 8100N in Printronix
P5010, Samsung CLP-550N,
– čitalniki zdravstvenih kartic v lasti
ZDM,
– sistemska programska oprema.
3. sklop: vzdrževanje druge računalniške
opreme:
– osebni računalniki v upravi ZDM in
upravah OE ZDM,
– prenosni računalniki,
– sistemska programska oprema,
– matrični tiskalniki,
– laserski tiskalniki,
– črnilni tiskalniki,
– scannerji,
– tiskalnika črtne kode,
– ostalo (zvočniki …).
4. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme I:
– strežniki,
– oprema za arhiviranje,
– SAN oprema.
5. sklop: preventivno vzdrževanje strateške opreme II:
– tiskalnika HPLJ 8100N in Printronix
P5010, Samsung CLP-550N.
6. sklop: preventivno vzdrževanje druge
računalniške opreme:
– matrični tiskalniki,
– laserski tiskalniki,
– črnilni tiskalniki,
– scannerji,
– tiskalnika črtne kode.
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7. sklop: tehnična podpora strateške
opreme I.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini: 300.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Kolikor pogodbena vrednost javnega naročila ne bo presegala zneska določenega
z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
RS, naročnik od ponudnika ne bo zahteval
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
navedeni rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji (original ali fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence – izdano v obdobju enega leta od odpiranja ponudb), oziroma obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne
in obrti podobne dejavnosti,
2. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen (potrdilo Ministrstva pristojnega za
pravosodje, ki ni starejše od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb),
3. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden 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 Okrožnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb),
4. lastno izjavo ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih pred pričetkom naročila ni bila vložena
pravnomočna obtožnica in ni bila izdana
obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati (originalno potrdilo
ali fotokopija Davčnega urada in Carinske
uprave RS, ki ni starejše od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb),
2. potrdilo, da je ekonomsko – finančno
sposoben (za pravne osebe: originalno potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oziroma pristojne banke za plačilni promet – BON-1/P, BON-1, BON-2, ki ni starejši
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb ter za
ponudnike, ki ne predložijo BON-ov: podat-

ke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran – potrdila za leto 2006).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za strateško opremo I: pisna dokazila
o vrsti strokovnega in poslovnega statusa s
principali: HP, IBM in Cisco ali s proizvajalci
opreme podpisano pogodbo o servisiranju
oziroma dokazilo o statusu »Authorised
service provider« – fotokopija ali pismo o
nameri – veljati morajo ves čas trajanja pogodbe z naročnikom;
2. ponudba;
3. podatki o ponudniku;
4. podatki o podizvajalcu;
5. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji;
6. izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov;
7. izjava ponudnika o nepovezanosti;
8. izjava ponudnika o omejitvi poslovanja;
9. pogodba (vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti z vsemi manjkajočimi podatki,
podpisati vsako stran pogodbe posebej);
10. predračun (predračun mora ponudnik izpolniti z vsemi manjkajočimi podatki,
parafirati vsako stran posebej);
11. izjava ponudnika, da ne nastopa s
podizvajalci;
12. navedba podizvajalcev in opis njihovih del;
13. izjava ponudnika o medsebojnem sodelovanju s podizvajalci;
14. izjava podizvajalca o medsebojnem
sodelovanju s ponudnikom;
15. izjava ponudnika o odgovornosti za
izvedbo naročila;
16. strokovna priporočila (reference) z
zahtevano prilogo in predstavitvijo lastne
dejavnosti;
17. izjava ponudnika o tehničnih zmožnostih in kadrovski usposobljenosti;
18. seznam kadra, ki bo izvajal storitev;
19. izjava ponudnika o plačilnih pogojih;
20. izjava ponudnika o času in načinu
izvedbe storitve;
21. izjava ponudnika o drugih pogojih;
22. izjava ponudnika o zagotovitvi pokritosti ponudbe;
23. izjava o varovanju poslovne skrivnosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. A) cena 1 – vzdrževanje strateške
opreme I. (pavšal) 20%,
2. cena 2 – preventivno vzdrževanje
20%,
3. cena 3 – vzdrževanje strateške opreme II in druge računalniške opreme 20%,
4. B) Kompleksnost ponudbe 40%.
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 19. 2. 2007.
Cena: 30 EUR brez DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pri OE UJP
Slovenska Bistrica, št. 01270-6030922374.
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Dvig razpisne dokumentacije je možen le ob
predložitvi potrdila o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 2007 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. 5. 2007 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2007
ob 10. uri; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Služba za javna naročila in nabavo, pritličje,
soba 102.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-37192/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bežigrad, kontaktna oseba:
Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-75-50, faks 01/280-75-53.
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: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izvajanje računovodskih
storitev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet oddaje naročila je izvajanje računovodskih storitev za potrebe Osnovne
šole Bežigrad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Bežigrad,
Črtomirova 12, 1000 Ljubljana in sedež izbranega ponudnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.12.11.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – storitve:
številka kategorije 9., predmet: računovodske storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje računovodskih storitev, vključno s pripravo položnic, za potrebe naročnika Osnovne
šole Bežigrad.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni na podlagi mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba – mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan 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,
– da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank (namesto potrdila poslovne banke ali bank ponudnik lahko ponudbi priloži BON 2),
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora dobro poznati predpise,
ki urejajo področje javnih financ, računovodske predpise in slovenske računovodske
standarde,
– ponudnik mora imeti zaposlene delavce, ki poznajo področje javnih financ,
– ponudnik mora zagotoviti delavca, ki
bo stalno izvajal storitev za naročnika,
– ponudnik mora imeti reference za vodenje računovodskih storitev za področje
javnih financ,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o javnih
financah, Zakon o računovodstvu, Slovenski
računovodski standardi, ostali predpisi, ki
urejajo področje javnih financ in računovodsko področje.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5722/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 2. 2007.
Cena: 5.000 SIT (20,86 EUR).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
5722-06, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 2. 2007 do 11. ure;
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2007
ob 15.30; Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 12, 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: 27. 12. 2006.
Osnovna šola Bežigrad
Ob-37384/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šoštanj, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o.,
Koroška 7, 3325 Šoštanj, Slovenija, tel.
03/898-66-00, faks 03/898-66-40.
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: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje prostorov šole.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je storitev čiščenja prostorov Osnovne šole Šoštanj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Šoštanj,
Koroška 7, 3325 Šoštanj.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A - storitve: kategorija 14., predmet: čiščenje prostorov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje prostorov Osnovne šole Šoštanj. Storitev obsega redno dnevno čiščenje prostorov (tudi čiščenje, ki se opravlja tedensko,
mesečno in generalno čiščenje, ter redna
vsakodnevna dežurstva - dnevna prisotnost
1 delavke od 7. do 15. ure na šoli). Naročnik
želi, da izbrani ponudnik prevzame delavce,
ki so sedaj zaposleni pri naročniku.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 4. 2007, konec 31. 12.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1.252,88 EUR. (300.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni po prejemu mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov - skupna ponudba - mora
biti le-ta pripravljena v skladu z zahtevami 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 po ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je po posebnem zakonu dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni bil kaznovan 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,
– da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P (lahko tudi
BON 1), za samostojne podjetnike posameznike BON 1/SP,
– potrdilo poslovne banke ali bank (namesto potrdila poslovne banke ali bank ponudik lahko predloži BON 2),
– mnenje (poročilo) pooblaščenega revizorja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi redno
dnevno čiščenje prostorov šole v skladu z
zahtevami naročnika,
– da ima ponudnik reference s področja
primerljivih dejavnosti, ki jo izvaja naročnik,
– da ponudnik lahko zagotovi tehnologijo čiščenja, ki ustreza zahtevnosti čiščenja
v vzgojno - izobraževalnih oraganizacijah
in da razpolaga s potrebno opremo za čiščenje,
– da ponudnik zagotavlja kontrolo čiščenja,
– 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ceno,
2. certifikat kakovosti,
3. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 2. 2007, cena:
25,04 EUR, (6.000 SIT).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacie na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o, številka 02083-0053787157, sklic na številko
43-2006, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 2. 2007, do 11.
ure. Kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov 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. 4. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 2. 2007
ob 15. uri, Osnovna šola Šoštanj, Koroška
7, 3325 Šoštanj.
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: 29. 12. 2006.
Osnovna šola Šoštanj
Št. 00958
Ob-37386/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, SI-2250 Ptuj, Slovenija, v roke: Jernej Šömen, tel. +386/2/771-14-61, epošta: cistilna@komunala-ptuj.si, faks
+386/2/771-78-31.
Internetni naslov naročnika: http://
www.ptuj.si/.

I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta
122, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
urska.hozjan@sl-consult.si,
tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: urska.hozjan@sl-consult.si, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave
za sodelovanje: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta: cistilna@komunala-ptuj.si, tel.
+386/2/780-54-60, faks +386/2/780-54-67.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadzor in strokovno svetovanje pri
izvedbi projekta »celovito varovanje vodnih
virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ptuj, Slovenija.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
»celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I. faza«.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3, 74.27.61.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (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 in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega
polja – I. faza«. Izbrani nadzornik bo v okviru
prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor
izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del,
priprava poročil naročniku o izvajanju del
na objektu, obračun izvedenih pogodbenih
del, predaja objekta naročniku, svetovanje
naročniku in koordinacija aktivnosti – vse
skladno z določili FIDIC). Obseg zahtevanih
storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 714.300
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek najkasneje do 30. 10. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 14.280 EUR in
veljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja
ponudb. Izbrani ponudnik mora po podpisu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pogodbe predložiti zavarovanje za dobro
izvedbo del v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), do 30. 1. 2011.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 30 dni od
prejema računov in poročil, potrjenih s strani
pooblaščenega predstavnika naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki
mora minimalno vsebovati sledeča določila:
opredelitev nosilca posla in pooblastilo vodilnemu partnerju; neomejena skupna odgovornost vseh partnerjev; posamezni deleži
partnerjev v % in področje dela, ki ga bo
partner izvedel; način plačila preko vodilnega partnerja in rok trajanja sporazuma.
V primeru, da na razpisu kandidirajo
ponudniki, ki imajo sedež v tujini, morajo
izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s
sedežem v Republiki Sloveniji.
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 ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja; da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste

dajatve, ki bi jih moral poravnati 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; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni od datuma
roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da
so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list, ki ga izda pristojni davčni urad;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Če
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje ni potrebno,
ponudniku ni potrebno predložiti dovoljenja
za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah, za korupcijo, za goljufijo, za pranje denarja ali za podkupovanje ne sme biti
starejše od 60 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga izda Ministrstvo za pravosodje
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika; Izjava
4.9.1: Izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3
Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena
3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ,
za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja; Izjava 4.9.2: Izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež, ne sme biti
starejše od 60 dni od datuma roka oddaje
ponudb in ga izda pristojno sodišče v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v
domicilni državi ponudnika. Samostojni podjetniki, ki niso vpisani v register pri sodišču,
predložijo potrdilo, da niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad; Izjava 4.9.3: Izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
V primeru, da ima ponudnik sedež v tujini
poda tudi lastno izjavo, da je poravnal v Re-
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publiki 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 v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti več
kot 10 dni;
– da ima samostojni ponudnik oziroma
glavni ponudnik v primeru skupine ponudnikov/konzorcija pravočasno poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enaki najmanj protivrednosti 1,400.000
EUR.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva institucija v domicilni državi. V primeru
tujega ponudnika le-ta priloži lastno izjavo,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti več kot 10 dni. Samostojni podjetniki predložijo lastno izjavo,
da v zadnjih 6 mesecih niso imeli dospelih
neporavnanih obveznosti več kot 10 dni;
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– izkaz uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005. Če posluje manj kot 3
leta, naj ponudnik 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:
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi nadzora
in svetovanja po pravilih FIDIC;
– da ima ponudnik v obdobju zadnjih 5
let uspešno izvedene vsaj 2 storitvi nadzora in svetovanja pri gradnji čistilne naprave
za komunalne vode s kapaciteto 6.000 PE
ali več, 1 storitev nadzora in svetovanja pri
gradnji kanalizacijskega sistema v dolžini
najmanj 2.000 m, 1 storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodovodnega sistema v
dolžini najmanj 2.000 m;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni
vsaj 2 storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC. Odgovorni nadzornik mora imeti
vsaj 5 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje tehnologije v obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj 2 storitvi
nadzora in svetovanja s področja nadzora tehnologije pri gradnji čistilne naprave
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za komunalne odpadne vode s kapaciteto
6.000 PE ali več. Odgovorni nadzornik za
področje tehnologije mora imeti vsaj 5 let
delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj
1 storitev nadzora in svetovanja s področja
nadzora gradbeno obrtniških del pri izvedbi
gradbeno obrtniških del pri gradnji čistilne
naprave za komunalne odpadne vode s kapaciteto 6.000 PE ali več; 1 storitev nadzora
in svetovanja s področja nadzora gradbeno
obrtniških del pri izvedbi gradbeno obrtniških del pri gradnji kanalizacijskega sistema
dolžine najmanj 2.000 m ali pri gradnji vodovodnega sistema dolžine najmanj 2.000 m.
Odgovorni nadzornik za področje gradbeno
obrtniških del mora imeti vsaj 5 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja v
obdobju zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj
2 storitvi nadzora in svetovanja na geološko-geomehanskem področju pri izvedbi del
z globokim temeljenjem. Odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja
mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij v obdobju
zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj 1 storitev
nadzora in svetovanja s področja nadzora
strojnih instalacij pri gradnji čistilne naprave
za komunalne odpadne vode s kapaciteto
6.000 PE ali več; 1 storitev nadzora in svetovanja s področja nadzora strojnih instalacij
pri gradnji kanalizacijskega sistema dolžine
najmanj 2.000 m ali pri gradnji vodovodnega
sistema dolžine najmanj 2.000 m. Odgovorni nadzornik za področje strojnih instalacij
mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij v obdobju
zadnjih 5 let uspešno izvedeni vsaj 1 storitev
nadzora in svetovanja s področja nadzora
elektro instalacij pri gradnji čistilne naprave
za komunalne odpadne vode s kapaciteto
6.000 PE ali več; 1 storitev nadzora in svetovanja s področja nadzora elektro instalacij
pri gradnji kanalizacijskega sistema dolžine
najmanj 2.000 m ali pri gradnji vodovodnega
sistema dolžine najmanj 2.000 m. Odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij
mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– obrazec 4.6.1 – Referenčna potrdila
ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.6.;
– obrazec 4.8.2 – Referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja
4 – Ponudba, Podpoglavja 4.8.;
– obrazec 4.8.1 – Poslovni življenjepis;
mora biti izpolnjen in lastnoročno podpisan
s strani ključnega osebja, t.j. odgovornega
nadzornika in posameznih nadzornikov ter
izpolnjen v smislu razvidne iz Poglavja 4
– Ponudba, Podpoglavja 4.8.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2005/SI/16/C/PE/003/02.
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: 21. 2. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125,19 EUR.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v 125,19 EUR, na račun:
SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122,
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 Ptuj”.
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: 21. 2. 2007 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 2.
2007 ob 11. uri; Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Puhova ulica 10, SI-2250 Ptuj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2004/SI/16/C/PE/003.
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:
29. 12. 2006.
Mestna občina Ptuj

Št. 00957
Ob-37387/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Jernej Šömen, Mestni trg 1, SI-2250
Ptuj, Slovenija, tel. +386/2/771-14-61, faks
+386/2/771-78-31, elektronska pošta: cistilna@komunala-ptuj.si, Internetni naslov:
http://www.ptuj.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urška Hozjan, univ. dipl. ek., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-86, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: urska.hozjan@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna oseba: Urška Hozjan, univ. dipl. ek., Dunajska
cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-86, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: urska.hozjan@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalno podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Jernej Šömen, Puhova ulica 10, 2250
Ptuj, Slovenija, tel. +386/2/780-54-60, faks
+386/2/780-54-67, elektronska pošta: cistilna@komunala-ptuj.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 13.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/SI/16/C/PE/003/03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo
za potrebe projekta »Celovito varovanje
vodnih virov podtalnice Ptujskega polja
– I. faza«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ptuj, Slovenija.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.14.16.20-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila izdelava strategije in
orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe
projekta »Celovito varovanje vodnih virov
podtalnice Ptujskega polja – I. faza« sta
priprava programa celostnega komuniciranja za potrebe projekta »Celovito varovanje
vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – I.
faza« in njegova izvedba. Dela morajo biti
izvedena v skladu s projektno nalogo, ki je
definirana v razpisni dokumentaciji in vsebuje pripravo komunikacijskega načrta; izdajo in razpošiljanje publikacij; snemanje in
predvajanje kratkega video filma; obvestila
v lokalnih TV medijih, radijskih postajah in
tiskanih medijih; obvestilne table; javno obveščanje (PR, članki, intervjuji, šolske strokovne ekskurzije ipd.); organiziranje dneva
odprtih vrat; izdelava in posodabljanje internetne strani; simpozij; EU table na vstopu na gradbišče in spominske EU table na
objektih. Ponudba mora zajemati izvajanje
vseh razpisanih storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 42 mesecev in/ali konec 30. 10.
2010.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 2% od ponujene
vrednosti in veljavnostjo 150 dni od datuma
odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik mora
naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe izročiti zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV). Zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora
biti veljavno 1.350 dni od podpisa pogodbe
(rok izvedbe storitve 42 mesecev – 1.260
dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, ki mora minimalno vsebovati naslednje določbe: opredelitev nosilca posla
in pooblastilo vodilnemu partnerju; določitev neomejene solidarne odgovornosti vseh
partnerjev do naročnika; posamezni deleži
partnerjev v % in področje dela, ki ga bo
partner izvedel; način plačila preko vodilnega partnerja; rok trajanja sporazuma. V
primeru predložitve skupne ponudbe mora
vsak posamezni partner v skupini ponudnikov izpolnjevati vse pravno statusne pogoje;
ekonomsko-finančne in tehnične pogoje pa
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. V primeru, da na razpisu kandidirajo
ponudniki, ki imajo sedež v tujini, morajo leti izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s
sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu in ima
registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, 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;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ponudnik, ki ima sedež v tujini, je
poravnal tudi 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, ki ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika. Sa-

mostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so
vpisani pri davčnem organu – priglasitveni
list, ki ga izda pristojni davčni urad;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ki ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v
domicilni državi ponudnika. Potrdilu mora
biti priložena izjava ponudnika (Izjava 1),
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, ki ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika. Samostojni podjetniki, ki niso vpisani v register
pri sodišču, predložijo potrdilo, da niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, ki ne sme biti starejše
od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in
ga izda Davčna uprava RS oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
V primeru, da ima ponudnik sedež v tujini,
poda tudi lastno izjavo, da je poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti več kot
10 dni;
– povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005 je
enak najmanj protivrednosti 415.000 EUR.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika. Samostojni podjetniki predložijo lastno izjavo,
da v zadnjih 6 mesecih niso imeli dospelih
neporavnanih obveznosti več kot 10 dni.
V primeru, da ima ponudnik sedež v tujini,
poda lastno izjavo, da v zadnjih 6 mesecih
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
več kot 10 dni;
– izkazi uspeha in bilance stanja za leta
2003, 2004 in 2005. Če posluje manj kot 3
leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za obdobje poslovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
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Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) je izvedel, končal oziroma zaključil vsaj 2 uspešni storitvi
s področja načrtovanja in izvedbe celostnih
komunikacijskih strategij v obdobju zadnjih
5 let šteto od roka za oddajo ponudb in 2
uspešni storitvi s področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let šteto od
roka za oddajo ponudb. Področje okoljskega
komuniciranja zajema projekte komunikacijske podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, kot so: izgradnja
čistilnih naprav in kanalizacij ali ločeno zbiranje odpadkov ali predelava odpadkov ali
sanacije divjih odlagališč ali sanacije starih
bremen ali izgradnja centrov za ravnanje z
odpadki ali zmanjšanje onesnaževanja zraka ali okolju prijazne energije ali okolju prijazni izdelki (papir, embalaža, material);
– vodja projekta ima vsaj 5 let delovnih
izkušenj na področju načrtovanja in izvedbe
celostnih komunikacijskih strategij;
– vodja projekta je kot vodja projekta izvedel, končal oziroma zaključil vsaj 1 storitev načrtovanja in izvedbe celostnih komunikacijskih strategij v obdobju zadnjih 5 let
šteto od roka za oddajo ponudb in 1 storitev
s področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 5 let šteto od roka za oddajo
ponudb. Področje okoljskega komuniciranja
zajema projekte komunikacijske podpore
ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov
na okolje, kot so: izgradnja čistilnih naprav
in kanalizacij ali ločeno zbiranje odpadkov
ali predelava odpadkov ali sanacije divjih
odlagališč ali sanacije starih bremen ali izgradnja centrov za ravnanje z odpadki ali
zmanjšanje onesnaževanja zraka ali okolju
prijazne energije ali okolju prijazni izdelki
(papir, embalaža, material:
– idejna zasnova komunikacijskega načrta je skladna z zahtevami naročnika v projektni nalogi (po vsebini in obsegu).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, ki je razvidna
iz Priloge E.8: Referenčna potrdila ponudnika;
Priloga E.10: Življenjepis vodje projekta;
Referenčna potrdila, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, ki je razvidna
iz Priloge E.12: Referenčna potrdila vodje
projekta.
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:
2005/SI/16/C/PE/003/03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 2. 2007.
Cena: 125,19 EUR.
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Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122,
SI-1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v 125,19 EUR, na račun: SL Consult
d.o.o., Dunajska cesta 122, 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 “Komuniciranje Ptuj”.
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.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 2. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 2. 2007
ob 11. uri, Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj.
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; projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2005/SI/16/C/PE/003.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost brez DDV je 208.300 EUR.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2006.
Mestna občina Ptuj

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-37369/06
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.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava ločnega podporja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastnik.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
125.188 EUR.
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
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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 31. 1. 2007.
Cena: 50,40 EUR (42 EUR plus DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2008.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2007
ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 139
Ob-37100/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Krškem, kontaktna oseba: Slađana Volčanjk, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/48-81-755,
faks 07/48-81-768, elektronska pošta: sladzana.volcanjk@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
pisarniškega in drugega (potrošnega)
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): letni obseg v skupni ocenjeni vrednosti 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
po razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-29478/06 – objava v
Uradnem listu RS, št. 108/06: Extra Lux
d.o.o., kontaktna oseba: Hribar Alojzij, Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
07/37-37-696, faks 07/37-37-695.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,317.031 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Uradni list RS, št. 108 z dne 20. 10.
2006, Ob-29478/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Krškem
Št. 3/2006
Ob-37129/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Petra
Kodela Felicijan, dipl. upr. org., Lava 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300,
faks 03/42-50-310, elektronska pošta:
Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.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: JNBL03/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava električne energije v letu
2007.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 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. JNBL03/2006: Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Bojan Kumer, univ. dipl. inž. el., Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-401,
faks 03/42-01-403, elektronska pošta:
info@reiflock.de.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 75,779.555,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 29,30% za montažna in ključavničarska dela.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNBL03/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 106 z dne 13. 10.
2006, Ob-28561/06.
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: 22. 12. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Št. 430-297/2006/17
Ob-37133/06
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@gov.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: javno naročilo za oddajo naročila
blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za dobavo telekomunikacijske
opreme za povezavo primarnega in sekundarnega računalniškega centra Policije, št.
430-297p/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Kraj dobave blaga je Generalna policijska uprava, Štefanova 2, Ljubljana, Policijska uprava Novo mesto, Ljubljanska cesta
30 in kolokacija RTP Kočevje, Cesta na trato
6, Kočevje.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava telekomunikacijske opreme za povezavo

primarnega in sekundarnega računalniškega centra Policije, izvedba funkcionalnega preizkusa v ciljni postavitvi pri
ciljni obremenitvi Installation Verification
Test IVT (v nadaljevanju izvedba IVT), namestitev in integracija predmetne opreme ter izvedba šolanja.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): gavni besednjak, glavni predmet:
32.42.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
11.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 203,814.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: da.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-297p/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Dobava telekomunikacijske
opreme za povezavo primarnega in sekundarnega računalniškega centra Policije
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: NIL
Podatkovne komunikacije, d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
prodaja@NIL.si, tel. +386/1/474-65-00, faks
+386/1/474-65-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: vrednost 162,000.000 SIT z 20%
DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
203,814.000 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite ali
delež naročila, ki bo s pogodbo verjetno
oddan podizvajalcem: vrednost z DDV:
1,327.100,40 SIT.
Kratek opis vrednosti/deleža naročila,
ki bo s pogodbo oddan podizvajalcem: izvedba PID tehnične dokumentacije ter PZI
dokumentacije.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Schengenski izvedbeni načrt – PSF
0411.
VI.2) Dodatne informacije: javno naročilo
je izvedeno na podlagi neuspelega javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo telekomunikacijske opreme za povezavo primarnega in sekundarnega računalniškega centra Policije,
št. 430-297/2006, objavljenim v Uradnem
glasilu Evropskih skupnosti pod št. Obvestila v kazalu UL 2006/S 140-150588, z dne
26. 7. 2006, ter v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 80/06, z dne 28. 7. 2006,
Ob-21877/06.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 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.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
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VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 12. 2006.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi,
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 465-08-0016/2006-230-17 Ob-37137/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-17-28, faks
03/896-16-41, elektronska pošta: Mirjam.Britovsek@velenje.si, internetni naslov:
www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 465-08-0016/2006-230-17.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se
določi na osnovi naslednjega izračuna.
Predvidena poraba za leto 2007 je VT:
228.338 kWh.
Ponudbena cena za VT (SIT/kWh)* predvidena poraba za VT (kWh)= A SIT za VT.
Predvidena poraba za leto 2006 je MT:
73.429 kWh.
Ponudbena cena za MT (SIT/kWh)*
predvidena poraba za MT (kWh)= B SIT
za MT.
Predvidena poraba za leto 2006 je ET:
2.072.874 kWh.
Ponudbena cena za ET (SIT/kWh)* predvidena poraba za ET (kWh)= C SIT za ET.
Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista, katere vsota A+B+C je najnižja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 465-08-0016/2006-230-17:
Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: mag.
Viktor Tajnšek, 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 35,702.659,10 SIT.
Valuta: 30 od prejema računa.
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:
465-08-0016/2006-230-17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. št. 108 z dne 20. 10.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Mestna občina Velenje
Št. 1849/3
Ob-37147/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kontaktna
oseba: Vladka Kožuh Ledinek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-06, faks 02/220-72-72, elektronska pošta: vladka.kozuh@uni-mb.si, Internetni naslov: www.feri.uni-mb.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: 04_2005/06/07-JN/FERIJR07/2006.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
in komunikacijske opreme:
– sklop 1: osebni računalniki in pripadajoča oprema,
– sklop 3: monitorji,
– sklop 4: tiskalniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,165.833 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– preseganje vsebinskih zahtev,
– preseganje garancijskih in servisnih
zahtev,
– dobavni rok,
– ocena preteklega sodelovanja ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR07/2006: Madison Systems d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Pšeničnik, Kosarjeva 39,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-77-77,
faks 02/229-77-74, elektronska pošta: matjaz.psenicnik@madison-systems.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 499.089,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR07/2006: Rolan d.o.o., kontaktna oseba: Klavdij Dominko, Jadranska cesta 27,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-13-00,
faks 02/300-13-00, elektronska pošta: klavdij@rolan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 268.904,24 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR07/2006: Teal d.o.o., kontaktna oseba:
Teodor Ortl, Kidričeva 5, 3270 Laško, Slovenija, tel. 02/22-97-222, faks 02/22-97-333,
elektronska pošta: teodor.ortl@teal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 342.786,40 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: 04_2005/06/07JN/FERI-JR07/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9870/06 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Št. 1849/3
Ob-37150/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kontaktna
oseba: Vladka Kožuh Ledinek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-06, faks 02/220-72-72, elektronska pošta: vladka.kozuh@uni-mb.si, internetni naslov: www.feri.uni-mb.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: 04_2005/06/07-JN/FERIJR05/2006.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
in komunikacijske opreme:
– sklop 1 – 1 osebni računalniki in pripadajoča oprema,
– sklop 2 – 1 prenosni računalniki,
– sklop 3 – 1 monitorji,
– sklop 4 – 1 tiskalniki,
– sklop 5 – 1 strežniki,
– sklop 6 – 1 omrežna oprema,
– sklop 8 – 1 oprema za multimedije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,475.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena ,
– preseganje vsebinskih zahtev,
– preseganje garancijskih in servisnih
zahtev,
– dobavni rok,
– ocena preteklega sodelovanja ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR05/2006: Madison Systems d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Pšeničnik, Kosarjeva 39,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-77-77,
faks 02/229-77-74, elektronska pošta: matjaz.psenicnik@madison-systems.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,749.076,79 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR05/2006: Birotehna d.o.o., kontaktna ose-

ba: Marinka Sever, Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 02/480-16-17, faks
02/480-16-18, elektronska pošta: marinka.sever@birotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,551.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR05/2006: Integrator d.o.o., kontaktna
oseba: Samo Čretnik, Tovarniška cesta 65,
2215 Ceršak, Slovenija, tel. 02/25-02-587,
faks 02/25-02-588, elektronska pošta:
info@integrator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 559.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR05/2006: Lancom d.o.o., kontaktna
oseba: Tadej Hat, Tržaška cesta 63, 2000
Maribor, Slovenija, elektronska pošta: tadej.hat@lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 962.307,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR05/2006: Socomec Sicon UPS d.o.o.,
kontaktna oseba: Nedeljko Dabič, Savlje 89,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-78-71,
faks 01/580-78-71, elektronska pošta: nedeljko.dabic@socomec.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37.100 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: 04_2005/06/07JN/FERI-JR05/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9870/06 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Št. 1849/3
Ob-37154/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kontaktna
oseba: Vladka Kožuh Ledinek, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-70-06, faks 02/220-72-72, elektronska pošta: vladka.kozuh@uni-mb.si, internetni naslov: www.feri.uni-mb.si.
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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: 04_2005/06/07-JN/FERIJR06/2006.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
in komunikacijske opreme:
– sklop 1: osebni računalniki in pripadajoča oprema,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: monitorji,
– sklop 4: tiskalniki,
– sklop 5: strežniki,
– sklop 6: omrežna oprema,
– sklop 8: oprema za multimedije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,533.340 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena ,
– preseganje vsebinskih zahtev,
– preseganje garancijskih in servisnih
zahtev,
– dobavni rok,
– ocena preteklega sodelovanja ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR06/2006: Madison Systems d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Pšeničnik, Kosarjeva 39,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-77-77,
faks 02/229-77-74, elektronska pošta: matjaz.psenicnik@madison-systems.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,313.607,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR06/2006: Birotehna d.o.o., kontaktna oseba: Marinka Sever, Šmartinska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 02/480-16-17, faks
02/48-01-618, elektronska pošta: marinka.sever@birotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,395.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR06/2006: Integrator d.o.o., kontaktna
oseba: Samo Čretnik, Tovarniška cesta 65,
2215 Ceršak, Slovenija, tel. 02/25-02-587,
faks 02/25-02-588, elektronska pošta:
info@integrator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,789.286 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR06/2006: Comtron d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Kokec, Tržaška cesta 21,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-35-00,
faks 02/300-35-50, elektronska pošta: peter.kokec@comtron.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,650.374,09 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 04_2005/06/07JN/FERI-JR06/2006: LCD Medium d.o.o.,
kontaktna oseba: Jure Jurgec, Ob Blažovnici 68, 2341 Limbuš, Slovenija, tel.
02/613-28-92, faks 02/613-28-93, elektronska pošta: lcd.medium@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 589.880 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR06/2006: Marand d.o.o., kontaktna oseba: Sebastijan Mulec, Koprska ulica 100,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/22-97-222,
faks 02/22-97-333, elektronska pošta: sebastijan.mulec@marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 233.254 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04_2005/06/07-JN/FERIJR06/2006: Lestra d.o.o., kontaktna oseba:
Jure Gorjanc, Prevale 7, 1236 Trzin, Slovenija, elektronska pošta: info@lestra.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 218.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04_2005/06/07JN/FERI-JR06/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-9870/06 z dne 7. 4. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Ob-37166/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RS, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000, Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
1.2) 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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške in
arhivske opreme za potrebe Upravne enote
Ljubljana – SUNZ za objekt na Tobačni ulici
5, Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za potrebe Upravne enote
Ljubljana – SUNZ za objekt na Tobačni
ulici 5, Ljubljana.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 84,967.680 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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: številka zadeve:
430-236/2006; zaporedna številka javnega
naročila: ODPAT-45/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: št. 2006/S
191-203069 z dne 6. 10. 2006; Uradni list
RS, št. 102-103 z dne 6. 10. 2006.
Št.
naročila:
ODPAT-45/2006;
430-236/2006
Naslov: dobava in montaža pisarniške in
arhivske opreme za potrebe Upravne enote
Ljubljana – SUNZ za objekt na Tobačni ulici
5, Ljubljana
V.I) Datum oddaje naročila: 19. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si, tel. +386/1/431-40-37, faks
+386/1/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 140,000.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
84,967.680 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN)..
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 12. 2006.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-37172/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Slave Klavore Maribor,
kontaktna oseba: Majda Kokol, Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-20-00, faks 02/450-20-09, elektronska pošta: os.slave-klavore@guest.arnes.si,
internetni naslov: http://www.solaklavora.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2006.
II.5) Kratek opis: dobava prehrambenega blaga za potrebe šole po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena 90%,
– plačilni rok10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1, skupina:
– ERA-SV. d.o.o., Ptuj;
– Mlinotest d.d, Ajdovščina;
2. skupina:
– Pekarna Postojna d.o.o., Pekarna Kruhek Ptuj;
– PPS, Ptujske pekarne in slaščičarne
d.d., Ptuj;
– Kruh-Pecivo d.d., Maribor;
3. skupina: ERA SV d.o.o., Ptuj;
4. skupina:
– Agroind Vipava 1894 d.d., Vipava;
– Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana;
5. skupina:
– Mesarstvo Igor Bračič s.p., Maribor;
– Mesarija in predelava mesa Stevan
Babič s.p., Maribor;
– Košaki TMI d.d., Maribor;
6. skupina:
– Ledo d.o.o., Ljubljana;
– Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica;
7. skupina:
– Pitus d.o.o., Pesnica pri Mariboru;
– PAF d.o.o., Lenart;
– Adolf Vrecl.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena:
1. skupina: 1,050.148,30 SIT (delno),
3,693.835 SIT;
2. skupina: 7,844.900 SIT, 17,339.200
SIT;
3. skupina: 1,214.256,48 SIT (delno),
15,739.660,31 SIT;
4. skupina: 9,841.661 SIT, 10,940.156
SIT (delno);
5. skupina: 602.190 SIT (delno),
33,945.000 (delno);
6. skupina: 2,146.998 SIT (delno);
6,250.501 SIT;
7. skupina. 247.380 SIT (delno),
13,124.920 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31481/06 z dne 10. 11. 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: 22. 12. 2006.
Osnovna šola Slave Klavore Maribor
Št. 47/06
Ob-37189/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-209, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN3-B/06.
II.5) Kratek opis: potrošni material za
RTG, razdeljen v tri sklope:
I. za potrebe mamografije,
II. za potrebe pneumoftiziološkega dispanzerja,
III. za potrebe zobozdravstva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): dvoletna ocenjena vrednost celotnega javnega naročila znaša 49,000.000 SIT
brez DDV: predvidoma za I. 22,000.000 SIT,
za II. 13,000.000 SIT in za II. 14,000.000 SIT
brez DDV, od tega vrednost za prvih 12 mesecev za I. 11,000.000 SIT, za II. 6,500.000
SIT in za III. 7,000.000 SIT brez DDV, za
preostali čas za I. 11,000.000 SIT brez DDV,
za II. 6,500.000 SIT in za III. 7,000.000 SIT
brez DDV – možnost odstopanja od predvidene količine za +/- 20%.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 90%,
– plačilni pogoji – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN3-B/06 – sklop I. potrošni material za RTG za potrebe mamografije: Sanolabor, d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Polona Havliček, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11,
faks 01/585-42-98, elektronska pošta: polona.havlicek@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,211.660,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 11. 9. 2006,
Ob-24907/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik bo za II. in
III. sklop razpis ponovil in sklop II. razdelil v
dva podsklopa, in sicer na filme za slikanje
skeleta in filme za slikanje pljuč.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 39
Ob-37190/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.12-0, dopolnilni besednjak:
E029-2; dodatni predmet, glavni besednjak: 34.14.45.11-3, dopolnilni besednjak:
E056-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 5/06.
II.5) Kratek opis: dobava komunalnih
vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 274,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila za smetarsko vozilo:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
30 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
Merila za pralno – smetarsko vozilo:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
16 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
Merila za kotalni prekucnik za prevoz
komunalnih odpadkov:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev:
16 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
Merila za poltovorno vozilo:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 5 točk,
– servis v razdalji 10 km od sedeža podjetja: 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 5/06 – II. sklop: MU-T G.m.b.H., Schiessttgasse 49, A-2000
Stockerau, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,967.000 SIT;
najnižja ponudba 57,967.000 SIT, najvišja
ponudba 58,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 5/06 – III. sklop: Atrik
d.o.o., Litijska 261, 1261 Ljubljana Dobrunje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,700.000 SIT;
najnižja ponudba 31,700.000 SIT, najvišja
ponudba 31,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 5/06 – IV. sklop: TT
Trgotehna d.o.o., Sermin 7a, 6000 Koper,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,287.530 SIT; najnižja
ponudba 8,287.530 SIT, najvišja ponudba
8,457.000 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: JR B 5/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 40 z dne 14. 4. 2006,
Ob-10704/06.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo za
sklop I – dobava smetarskih vozil je razveljavljen.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 67/06
Ob-37202/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Vrhnika, kontaktna oseba: Nika
Kavkler, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/75-70-100, faks 01/75-70-111,
elektronska pošta: Nika.kavkler@email.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: 27-9/06.
II.5) Kratek opis:
nakup živil za potrebe Doma upokojencev Vrhnika za leto 2007 (sukcesivna
dobava), po skupinah:
1. skupina: konzervirani izdelki,
2. skupina: sadni sokovi, sirupi in ostale
pijače,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: perutnina in izdelki iz perutninskega mesa,
5. skupina: mleko in mlečni izdelki,
6. skupina: sladoledi,
7. skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
8. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
9. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
10. skupina: krompir,
11. skupin: zamrznjena zelenjava, ribe,
12. skupina: vina,
13. skupina: jajca,
14. skupina: ostalo prehrambeno blago,
15. skupina: začimbe, dišave in čaji,
16. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,607.900 SIT oziroma 219.528,87
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, najvažnejše opravljene dobave,
plačilne pogoje in odzivni čas za interventna
naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo: 1. skupina – konzervirani izdelki: Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1,
1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,985.160,50 SIT
oziroma 12.456,85 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: 2. skupina – sadni sokovi,
sirupi in ostale pijače: Mercator d.d., Ljubljana, Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 691.951,02 SIT oziroma
2.887,46 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: 3. skupina – meso in mesni
izdelki: »Oblak« Oblak Janez s.p., Delavska
18, 4226 Žiri, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,161.893 SIT oziroma
42.404,82 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: 4. skupina – perutnina in izdelki iz perutninskega mesa: Pivka d.d., Kal
1, 6257 Pivka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,337.460 SIT oziroma
13.926,97 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: 5. skupina – mleko in mlečni
izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,068.375,70 SIT
oziroma 37.841,66 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: 6. skupina – sladoledi: Ledo
d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 337.435 SIT oziroma
1.408,09 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: 7. skupina – kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Mlinotest d.d., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,463.337,16 SIT
oziroma 18.625,18 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo: 8. skupina – sadje, zelenjava
in stročnice: Mercator d.d., Ljubljana, Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,851.015,50 SIT
oziroma 28.588,78 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: 9. skupina – zamrznjeni
izdelki iz testa: Pekarna Pečjak, Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,351.791,75 SIT
oziroma 9.813,85 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: 10. skupina – krompir: Eržen
Janez s.p., Zg. Bitnje 41, 4209 Žabnica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,736.000 SIT oziroma
7.244,20 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: 11. skupina – zamrznjena zelenjava in ribe: Ledo d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 648.721,50 SIT oziroma
2.707,07 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: 12. skupina – vina: ERASV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 532.320 SIT oziroma
2.221,33 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: 13. skupina – jajca:
Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 399.280 SIT oziroma
1.666,17 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: 14. skupina – ostalo prehrambeno blago: ERA-SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,583.424,73 SIT
oziroma 23.299,22 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: 15. skupina – začimbe, dišave in čaji: Impuls Domžale d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 644.380,21 SIT oziroma
2.688,95 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: 16. skupina – žito, mlevski
izdelki in testenine: ERA-SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,482.446,35 SIT
oziroma 6.186,14 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 23.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28646/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Dom upokojencev Vrhnika
Ob-37226/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, kontaktna oseba: Jožica Šinkovec, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija, tel.
03/565-81-02, faks 03/568-41-96, elektronska pošta: loka@ssz-slo.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
1. splošno prehrambeno blago,
2. sadje-zelenjava (sveže) in drugi kmetijski pridelki,
3. zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno),
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. zamrznjeno pecivo,
6. sveže meso in drobovina,
7. perutninsko, kunčje meso in izdelki iz
perutnine,
8. ribe – sveže, zamrznjene,
9. mesni izdelki,
10. testenine,
11. jajca,
12. mleko in mlečni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: splošno prehrambeno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
blago: ERA SV d.o.o., Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,792.963 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: sadje zelenjava-sveže
in drugi kmetijski pridelki: Mercator d.d., Dunajska 107, 1113 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,902.150 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno): Hrib d.o.o., Kmetijsko
proizvodno podjetje, Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,193.540 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: kruh in pekovsko pecivo: Klasje Celje d.d., Resljeva ulica 16, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,255.736,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: zamrznjeno pecivo: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,056.365,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: sveže meso in drobovina: KZ Sevnica, Savska cesta 20c, 8290
Sevnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,827.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7: perutninsko, kunčje
meso in izdelki iz perutnine: Mesni diskont
Vidmar s.p., Trg borcev NOB 2, 1431 Dol pri
Hrastniku, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,480.608 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: ribe – sveže, zamrznje-

ne: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): Cena: 502.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: mesni izdelki: KZ Laško
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,570.015 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: testenine: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 610.949 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: jajca: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 742.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,669.988,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112, Ob-27047/04
z dne 15. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu
Ob-37227/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Šramel Bernarda, Rakeževa
ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
tel. 03/817-14-10, faks 03/817-14-20.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
1. splošno prehrambeno blago,
2. sadje, zelenjava – sveže,
3. kmetijski pridelki,
4. zelenjava sveža,
5. zelenjava, sadje, ostala zamrznjena
živila,
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6. kruh in pekovsko pecivo,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. meso (sveže),
9. perutnina,
10. ribe,
11. testenine,
12. jajca,
13. gastro program (juhe, začimbe),
14. mesni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: splošno prehrambeno
blago: ERA SV d.o.o., Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,588.234 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: sadje, zelenjava-sveže:
Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,894.650 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: kmetijski pridelki: Plod
d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,868.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: zelenjava sveža: Mercator SVS d.d., Dunajska cesta 107, 1001
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,649.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: zelenjava, sadje, ostala
zamrznjena živila: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,264.545 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Boč, Koren Peter s.p., Zbelovo
33a, 3215 Loče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,197.230 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava 1894, Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,559.254 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: meso (sveže), Celjske
mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,435.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: perutnina, Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,914.033,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: ribe: Hrib d.o.o., Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 411.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11: testenine: Žito
d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 271.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: jajca: M.M. Kaučič
d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 619.164 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: gastro program (juhe,
začimbe): Era SV d..o.o., Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,997.653 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14: mesni izdelki: Hrib
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d.o.o., Kmetijsko proizvodno podjetje, Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,769.570 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112, Ob-27047/04
z dne 15. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Ob-37228/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Beltinci, kontaktna oseba: Lilijana
Časl, Jugovo 33, 9231 Beltinci, Slovenija, tel. 02/54-22-090, faks 02/54-22-098,
elektronska pošta: vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil po
posameznih enotah zavoda, ki je naročnik
javnega razpisa, za obdobje od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2007.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago in
živila po skupinah:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– sadje in zelenjava,
– sveža kokošja jajca,
– drobni prehrambeni izdelki,
– zamrznjene ribe, ribje konzerve in zamrznjena zelenjava,
– jabolka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,825.941 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in komercialno plačilne pogoje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – I. skupina: kruh,
pekovski in mlevski izdelki: Mlinopek d.d.,
Industrijska ulica 11, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,133.137,24 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – II. skupina: mleko, mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d.,
Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,055.382 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – III. skupina:
meso in mesni izdelki: MIR Mesna industrija
Radgona d.d., Ljutomerska cesta 28A, 9250
Gornja Radgona, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,195.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – IV. skupina:
sadje in zelenjava: Vrtnine Klement d.o.o.,
Mele 36, 9252 Radenci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,523.922,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – V. skupina: sveža kokošja jajca: M.M. Kaučič d.o.o., Gornji
Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 112.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – VI. skupina:
drobni prehrambeni artikli: ERA-SV d.o.o.,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija .
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,059.656,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – VII. skupina: zamrznjene ribe, ribje konzerve in zamrznjena
zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 363.585,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 06/1 – VIII. skupina:
jabolka: Kmetija Novak, Novak Ludvik, Ivanovci 51, 9208 Fokovci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 360.027,70 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:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da: Ur. l. RS, št. 110-111 z dne 27. 10.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Vrtec Beltinci
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Ob-37373/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-83-10, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: http://www.sb-je.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: JR 04/2006.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil in materiala za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 04/2006, skupina 1:
mleko in mlečni izdelki, podskupina 1, 2,
10, 13, 14, 22, 24, 28: Ljubljanske mlekarne, d.d., kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-16-88, faks 01/588-18-86, elektronska pošta: petra.alic@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,880.450 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 04/2006, skupina 4:
mesni in suhomesnati izdelki, podskupina
5, 6: Perutnina Ptuj, d.d., kontaktna oseba:
Mladen Mirič, Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj,
Slovenija, tel. 02/749-01-00 (01/547-85-10),
faks 02/749-01-30, elektronska pošta: mladen.miric@perutnina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,071.329,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006,
skupina 8: kruh in pekovsko pecivo, podskupina 1, 2, 3: Žito Gorenjka, d.d., kontaktni osebi: Jana Blagne, Zora Bajde, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, Slovenija, tel.
04/53-53-200, faks 04/53-53-272, elektronska pošta: jana.blagne@gorenjka.si,
zora.bajde@gorenjka.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,872.718,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006, skupina
7: moke, testenine in zdrobi, podskupina
8; skupina 9: slaščičarski proizvodi, podskupina 2: 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, elektronska pošta:
ana.silc@pekarna-pecjak.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,003.525 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006, skupina
10: sadje sveže, podskupina 1; skupina 11:
zelenjava sveža in naravno kisana, podskupina 1,2, 4; skupina 15: ostalo splošno prehrambeno blago in zobotrebci, podskupina
11: Sipic, d.o.o., kontaktna oseba: Leon Peklenik, Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 04/532-92-00, faks 04/532-92-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,718.550 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006, skupina
2: sveže meso in izdelki iz svežega mesa,
podskupina 2: MIP Maloprodaja, d.o.o.,
kontaktna oseba: Srečo Gorenc, Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-41-00, faks 05/30-27-668.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,218.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006, skupina
2: sveže meso in izdelki iz svežega mesa,
podskupina 5, 7,; skupina 4: mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 1, 2: MIR
Mesna industrija Radgona d.d., kontaktna
oseba: Terezija Balažic, Ljutomerska cesta
28 A, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-91-62, faks 02/561-17-68, elektronska pošta: terezija.balazic@panvita.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,944.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 04/2006, skupina 15:
ostalo splošno prehrambeno blago in zobotrebci, podskupina 24, 26: Droga Kolinska,
d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-15-00, faks 01/472-15-04, elektronska pošta: dusan.urbajs@drogakolinska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,348.753,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006, skupina 2: sveže meso in izdelki iz svežega
mesa, podskupina 1, 3, 4, 6, 9; skupina
4: mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 3: Mesarija Mlinarič, d. o. o. Lesce,
kontaktna oseba: Maja Mlinarič, Železniška ul. 1, 4248 Lesce, Slovenija, tel.
04/531-83-32, faks 04/531-88-72, elektronska pošta: info@mlinaric.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,219.390 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 04/2006, skupina 13:
zmrznjena zelenjava in sadje, podskupina 1: Brumec – Ručigaj, d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec-rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,702.250 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 04/2006, skupina 5:
jajca, podskupina 1: Jata – Emona, d.d.,
kontaktna oseba: Darja Galin, Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/528-12-26, faks 01/528-15-26, elektronska pošta: darja.galin@jata-emona.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 850.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006, skupina
14: brezalkoholna pijača in mineralne vode,
podskupina 1, 3, 4: Opoj sokovi, d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49a,
1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00,
faks 01/724-03-13, elektronska pošta: sonjas@nektar.eu.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,728.485,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 04/2006, skupina 6:
olja in maščobni proizvodi, podskupina 1;
skupina 7: moke, testenine, zdrobi, podskupina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; skupina 11: zelenjava sveža in naravno kisana, podskupina 3;
skupina 12: konzervirana zelenjava in sadje,
podskupina 1; skupina 14: brezalkoholna
pijača in mineralne vode, podskupina 2, 5;
skupina 15: ostalo prehrambeno blago in
zobotrebci, podskupina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23,
25, 27, 28, 30, 31a, b, 32, 33, 35: Mercator, d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-34, faks 01/560-34-72, elektronska pošta: lidija.rogelj@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,634.348,86 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006, skupina
3: ribe, podskupina 2; skupina 10: sadje
sveže, podskupina 2: PIK AS Tržič, d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Kokalj, Brezje

pri Tržiču 41a, 4290 Tržič, Slovenija, tel,
04/59-25-756, faks 04/59-25-751, elektronska pošta: pik.as@s5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,177.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006, skupina
2: sveže meso in izdelki iz svežega mesa,
podskupina 8; skupina 4: mesni in suhomesnati izdelki, podskupina 4, 7; skupina
6: olja in maščobni proizvodi, podskupina
2, 3; skupina 12: konzervirana zelenjava in
sadje, podskupina 2; skupina 13: zmrznjena
zelenjava in sadje, podskupina 2; skupina
15: ostalo splošno prehrambeno blago in
zobotrebci, podskupina 19, 20, 22, 29, 34:
Kvibo, d.o.o., kontaktna oseba: Vili Dovžan,
Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/598-15-00, faks 04/598-15-13, elektronska pošta: vili@kvibo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,011.650 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 04/2006, skupina 3: ribe, podskupina 1: Ledo, d.o.o.,
kontaktna oseba: Zlatko Porčič, Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10, elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 955.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 04/2006, skupina 1:
mleko in mlečni izdelki,, podskupina 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 25, 26, 27: Mlekarna Celeia, d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-13,
faks 03/713-38-41, elektronska pošta: stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,885.218 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 04/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 102-103 Obr-27554/06
z dne 6. 10. 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: 29. 12. 2006.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-37380/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor-Geodet-
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ska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: pisarna.gu@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 36.11.1, 36.12.1.
II.5) Kratek opis: nakup pisarniškega
pohištva-13 sklopov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,114.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– dobavni rok,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006-sklop 1:
Silvatica Mengeš d.o.o., Gorenjska cesta 7,
1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 826.030 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. 43001-18/2006 – sklop
2: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 350.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006 – sklop 3:
Silvatica Mengeš d.o.o., Gorenjska cesta 7,
1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 405.230,00 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. 43001-18/2006 – sklop
4: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,207.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006 – sklop
5: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 710.900 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. 43001-18/2006 – sklop
6: Eurodesign Apače d.o.o., Apače 1, 9253
Apače, Slovenija.

Stran

60 /

Št.

1 / 5. 1. 2007

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 666.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006 – sklop
7: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 257.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006 – sklop
8: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 159.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006 – sklop
9: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 145.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006 – sklop
10: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,612.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006 – sklop
11: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 756.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006 – sklop
12: Atlas oprema d.o.o., Samova 12a, 1116
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 927.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 43001-18/2006 – sklop
13: Atlas oprema d.o.o., Samova 12 a, 1116
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,636.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 4. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 26 z dne 10. 3. 2006,
Ob-6770/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Geodetska uprava

Gradnje
Ob-37142/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI-2000 Maribor, Slovenija, v roke: Dejan
Jurkovič, tel. +386/2/234-14-12, e-pošta: Dejan.jurkovic@azp.si, faks +386/2/234-14-52.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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: posodobitev železniške proge Pragersko–Ormož – projekt A.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
posodobitev železniške proge Pragersko
– Ormož (projekt A) obsega gradbeno
izvedbo rekonstrukcij štirih postaj (Kidričevo, Ptuj, Moškanjci, Ormož), predvideno je podaljšanje tirov na koristno
dolžino 750 m z ustrezno zamenjavo
kretnic in izvennivojskim dostopom na
perone, izgradnjo dveh novih postaj oziroma izogibališč (Cirkovce in Cvetkovci),
katera bosta s koristnimi dolžinami tirov namenjeni dodatni možnosti križanja
vlakov in s tem večji kapaciteti proge.
Projekt vključuje tudi obnovo podpornih zidov na delu železniške proge med
Veliko Nedeljo in Ormožem, predvidena
pa je tudi gradnja dveh novih dvotirnih
mostov, dveh podhodov izven območja
postaj in sanacija cestnega podvoza v
Kidričevem.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.40.00-6, 45.21.33.20-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 7.239,333.073,74 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. ponudbena cena
80
2. reference ključnega osebja
15
3. reference ponudnika
5
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: CCI 2004 SI 16 C
PT 002.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Predhodno informativno obvestilo:
Številka obvestila v UL EU: 2005/S
55-052768 z dne 18. 3. 2005.
Številka obvestila v UL RS: Ob-7707/05
z dne 18. 3. 2005.
Obvestilo o naročilu:
Številka obvestila v UL EU: 2005/S
185-182441 z dne 24. 9. 2005.
Številka obvestila v UL RS: Ob-25578/05
z dne 23. 9. 2005.
Št. naročila 05-000009
Naslov: Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, SI-2000 Maribor
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., Ob
zeleni jami 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/291-21-33, faks +386/1/291-32-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7.239,333.073,74 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: Posodobitev železniške proge Pragersko–Ormož
Projekt A«, št. projekta CCI 2004 SI 16 C
PT 002.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 12. 2006.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 13/2006
Ob-37160/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.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): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD13/2006-II.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so obnove cevovodov po metodah
brez izkopa in gradnja novih cevovodov
po metodi horizontalnega vodenega vrtanja – II. faza, sklop D: gradnja novih
cevovodov po metodi s horizontalnim
vrtanjem: vodovodna povezava Svetina
– Celjska koča, sklop 2 – cevovod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNGD13/2006-II: Gradnje
Polak, Polak Gabrijel s.p., kontaktna oseba: Polak Gabrijel, Primož pri Šentjurju 34a,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/749-09-90,
faks 03/749-09-91, elektronska pošta: Gradnje.polak@siol.net.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 40,648.420
SIT, najvišja ponudba 47,781.678,72 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: JNGD13/2006-II.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20928/04 z dne 30. 7. 2004
objava I. faze.
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: 22. 12. 2006.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-37215/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Branko Koprčina, dipl.
inž. grad., Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-432, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: branko.koprcina@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupina 500,
502,6.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu na javni poti v Hrenci s pilotno steno 100 cm.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22400-01/2006-0801/BK:
Konstruktor NGR d.o.o., Miklavška cesta
59/a, 2311 Hoče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,100.000 SIT; najvišja
ponudba 44,227.617,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava
Ob-37217/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Športni in mladinski center Piran, kontaktna oseba: Ukmar Matjaž, Tartinijev trg 10, 6330 Piran, Slovenija, tel. tel.
05/67-10-390, faks 05/67-10-395, elektronska pošta: sport-piran@siol.net, internetni
naslov: http://www.simcenter-piran.si.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2006.
II.5) Kratek opis: izgradnja objekta Veslaškega doma Piran.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena za sklop I, najnižja
cena za sklop II.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2006/ sklop I: Adriaing d.o.o. Koper,
kontaktna oseba: Jože Andrejašič, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/63-95-254, faks 05/63-00-820.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 16,850.185,10 SIT
(70.314,58 €).
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2006/ sklop II: Makro 5 gradnje,
d.o.o., kontaktna oseba: Igor Hvastja, Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-35-600, faks 05/66-35-610.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 49,445.685 SIT (206.333,19 €).
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) Datum oddaje javnega naročila:
29. 11. 2006.
VI.3) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5.) Ali je bilo potrebno javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 102-103 z dne
6. 10. 2006, Ob-27600/06.
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: 27. 12. 2006.
Javni zavod Športni
in mladinski center Piran
Ob-37374/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Andrej Treven, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-40, faks
01/755-15-55, elektronska pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje
cest v Občini Vrhnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 195,833.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5-07-371-59/2006 8/G:
1. sklop: redno vzdrževanje višinskih cest:
Franc Lončar s.p., kontaktna oseba: Franc
Lončar, Vrhniška cesta 11, 1354 Horjul, Slovenija, tel. 01/754-05-78, faks 01/754-92-81,
elektronska pošta: bs.loncar@volja.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,023.648,44 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 2. sklop: redno vzdrževanje nižinskih cest: Komunalno podjetje Vrhnika
d.d., kontaktna oseba: Jože Turk, Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-50-62, faks 01/755-20-13, elektronska pošta: info@kpv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,516.712,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: 3. sklop: redno vzdrževanje parkov in
zelenic: Vrtnarstvo Hlebec, Simon Hlebec,
s.p., kontaktna oseba: Simon Hlebec, Ob
potoku 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/755-60-40, faks 01/755-60-40, elektronska pošta: vrtnarstvo.hlebec@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,838.507 SIT, najnižja
ponudba 5,838.507 SIT, najvišja ponudba
7,879.250 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 98/2006 Ob-26351/06 z dne
22. 9. 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: 29. 12. 2006.
Občina Vrhnika
Ob-37397/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Medvode, kontaktna oseba:
Marija Eržen, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
361-95-50, faks 361-16-86, elektronska pošta: obcina@medvode.si, internetni naslov:
www.medvode.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 5/06.
II.5) Kratek opis: sanitarna in meteorna kanalizacija v ureditvenem območju
naselja Sora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63 mio.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 80%,
2. usposobljenost – 10%,
3. reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/06: KPL d.d., kontaktna
oseba: Andrej Bernik, Tbilisijska 61, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-92-71, faks
01/476-93-02, elektronska pošta: marketing@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74,149.175,88 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: 352-25/06-15.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 100 z dne 29. 9. 2006,
Ob-26788/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Občina Medvode

Storitve
Št. 1586/06
Ob-2/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
i.horvat@zord.org, tel. +386/1/518-89-17,
faks +386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Zvezna republika
Nemčija: Vohburg, Schvvedt, Frankfurt/M,
Berlin, München.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 3.500 m3 srednjih destilatov
in 1.000 m3 letalskega goriva JET A1.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 130.440 EUR brez 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: JN17/06-REZ.
Oddelek V: oddaja naročila (1)
Št. naročila: JN17/06-REZ
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agip Deutschland GmbH, Sonnenstraße23, 80331
München, Nemčija, tel. 0049/89-590-7272,
e-pošta: roland.christophel@agip.de, faks
0049/89-590-75727, internetni naslov:
www.agip.de.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 130.500 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
130.440 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
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.
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VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu s 101. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 36/04).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 12. 2006.
ZORD Slovenija
Ob-37124/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba: Romana Georgijevič, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-704, faks
05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.13.10-7, dopolnilni besednjak: E131-0
E001-0 E181-5.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je občasno izvajanje programa čiščenja in vzdrževanja javne snage javnih
površin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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. 300-JNVV/S-2006:
Veko z.o.o., kontaktna oseba: Borut Bajda,
Stari trg 36, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/898-34-25, faks 03/587-02-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 99,636.015
SIT, najvišja ponudba 101,905.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29299/06.
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: 22. 12. 2006.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-37126/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-28, v roke:
Milan Stevanovič, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: vzdrževanje cestno-vremenskih postaj Boschung-Mecatronic AG.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: ACB v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje cestno-vremenskih postaj
na področju avtocest v Republiki Slovenji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312500, dodatni predmet(-i): 50312300.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 16,853.788,80 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka brez javnega
razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
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: 544/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Vzdrževanje cestno-vremenskih
postaj Boschung-Mecatronic AG
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tames d.o.o., Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
16,853.788,80 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 12. 2006.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Št. 39
Ob-37191/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-97-11, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.21.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 2/06.
II.5) Kratek opis: uvedba enotne programske rešitve (ERP) in sistema za podporo odločanju (BIS) za glavne in podporne procese Snaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– cena: 70 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR S 2/06: Adacta d.o.o.,
Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,449.741 SIT;
najnižja ponudba 37,449.741 SIT, najvišja
ponudba 37,449.741 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 2/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 7. 7. 2006,
Ob-19817/06.
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: 27. 12. 2006.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-37201/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, v roke: Janja Špiler, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/49-81-303, faks 07/49-81-276, elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni
naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava investicijske in
projektne dokumentacije za obnovo gradu
Rajhenburg.
II.5) Kratek opis: izdelava investicijske
in projektne dokumentacije za obnovo
gradu Rajhenburg.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, gradbenika ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 4-VVS: Gea Consult d.o.o., v
roke: Martina Misson, Mestni trg 5, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-57-420,
faks 04/51-57-421, elektronska pošta: martina.misson@gea-consult.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti javnega naročila ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): cena 37,500.000
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: 351-291/2006
O608.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; /S 88-23177 z
dne 18. 8. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Občina Krško
Ob-37356/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska
7, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Blanka Primec, tel. ++386/1/300-99-70, e-pošta:
nabava@dars.si, faks ++386/1/300-98-78.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: svetovalne storitve pri zasnovi in
izvedbi javnega naročanja za uvedbo elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku z DRSC tehnologijo na cestah v
upravljanju DARS d.d.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: 11.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba svetovalnih storitev pri zasnovi in
izvedbi javnega naročanja za uvedbo elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku z DRSC tehnologijo na cestah v upravljanju DARS d.d., pri čemer
pomeni DRSC tehnologijo elektronskega
cestninjenja z mikrovalovno tehnologijo
s frekvenco 5.8 GHz, kot je opredeljena v
Direktivi 52/2004 ES in aktih, ki izhajajo
iz njenih določil.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74141800
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Cena
40
2. Reference izvedbe svetovanja 40
3. Število referenc elektronskega
cestninjenja
20
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 473/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 159-171610 z dne 23. 8. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 166-178341
z dne 1. 9. 2006.
Oddelek V: Oddaja naročila (1)
Št. naročila: 473/06
Naslov: Svetovalne storitve pri zasnovi in izvedbi javnega naročanja za uvedbo
elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku z DRSC tehnologijo na cestah
v upravljanju DARS d.d.
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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: javno naročilo
ni bilo oddano, ker sta bili prejeti ponudbi
nepravilni.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: .21. 12. 2006.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: DARS d.d.,
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nabava@dars.si,
faks ++386/1/300-98-78.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 12. 2006.
DARS d.d.
Ob-37370/06
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/478-48-00, v roke: Nives Jurcan, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, faks
00386/1/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– drugo: geodezija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: skaniranje in optično prepoznavanje
obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah in
delih stavb.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt »Razgrnitev podatkov o stavbah
in delih stavb« obsega več faz dela naštetih v nadaljevanju. V fazo obdelave
podatkov sodi tudi razpisana naloga
»skaniranje in optično prepoznavanje
obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah
in delih stavb«, katere osnovni namen je
pretvorba podatkov na popisnih obrazcih, ki so v papirni obliki, v digitalno obliko.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72311100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 186,000.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. Ponujena cena
85
2. Čas obdelave dokumentov
10
3. Kvalifikacije osebja, ki bo
izvajalo nalogo
5
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
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IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 170-181790
z dne 7. 9. 2006.
Oddelek V: oddaja naročila (1)
Št. naročila: 1
Naslov: Skaniranje in optično prepoznavanje obrazcev razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mikrografija d.o.o., Slovenska vas
5, 8232 Šentrupert, Slovenija, e-pošta:
info@mikrografija.si, tel. +386/7/337-50-60,
faks +386/7/393-57-93, internetni naslov:
http://www.mikrografija.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
186,000.000 SIT z 20% DDV.
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 podizvajalcem: delež: 10%.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Oddelek za javna naročila in splošne zadeve, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: nives.jurcan@gov.si, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 12. 2006.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 961-05/2006
Ob-37385/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmet: 72.31.30.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-06/2006.
II.5) Kratek opis: storitev spletne aplikacije zajema obrazcev M4 in M8.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 70%,
2. razvojni kadri ponudnika – 18%,
3. dodatne funkcionalnosti v aplikaciji
– 10%,
4. lastništvo certifikata kakovosti – 2%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961-06/2006: S&T Hermes
Plus d.d., kontaktna oseba: Edo Pavlič, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-55-200, faks 01/58-55-201, elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-06/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 74 z dne 14. 7. 2006,
Ob-20290/06.
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: 19. 12. 2006.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-37185/06
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.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava peska in betona.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,880.000 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. 16: AGM Nemec d.o.o.,
kontaktna oseba: Primož Nemec, Sedraž
3, 3000 Laško, Slovenija, tel. 03/56-48-043,
faks 03/56-48-840.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,880.000 SIT
brez DDV.
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: 15.
V.4.2) Javno naročilo št. 16.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
30,880.000 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:
15. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
112, Ob-30524/06.
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: 27. 12. 2006.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Gradnje
Št. 027534
Ob-37221/06
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, Sl-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-580-83-32, faks
+386/(0)1-580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
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:
45.23.24.00–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 45 grad/06.
II.5) Kratek opis: sprememba izgradnje
sanitarne in meteorne kanalizacije v Dobrovi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 45 grad/06: Mont grad
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Stanič, Cesta dveh cesarjev 172, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/42-34-870, faks
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+386/(0)1/25-74-587, elektronska pošta:
stanic@montgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,705.994,25 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 45 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
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: 28. 12. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Št. 027534
Ob-37222/06
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/(0)1-580-83-32, faks
+386/(0)1-580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
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:
45.23.24.20–2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 44 grad/06.
II.5) Kratek opis: sanacija črpališča
Brdo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 44 grad/06: Komunalna operativa d.d., kontaktna oseba: Peter Vučko, Povšetova 8, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/30-07-800, faks
+386/(0)1/23-14-511, elektronska pošta:
peter.v@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,882.043 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.

V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 44 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
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: 28. 12. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Št. 027534
Ob-37223/06
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/(0)1-580-83-32, faks
+386/(0)1-580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
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:
45.23.24.00–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 43 grad/06.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije
v naselju Kot.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 43 grad/06:
KPL d.d., kontaktna oseba: Andrej Bernik, Tbilisijska 61, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/47-69-200, faks
+386/(0)1/47-69-302, elektronska pošta:
kpl@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,908.927,10 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 43 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
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: 28. 12. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Št. 027534
Ob-37224/06
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/(0)1-580-83-32, faks
+386/(0)1-580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
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:
45.23.24.00–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 43 grad/06.
II.5) Kratek opis: izgradnja fekalne kanalizacije v Podsmreki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 68,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 42 grad/06:
KPL d.d., kontaktna oseba: Andrej Bernik, Tbilisijska 61, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/47-69-200, faks
+386/(0)1/47-69-302, elektronska pošta:
kpl@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,973.861,62 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 42 grad/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2006.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
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: 28. 12. 2006.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
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Storitve

VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.8) Drugi podatki: predmetno storitev
naročnik oddaja na podlagi 3. točke 110.
člena ZJN-1A po postopku s pogajanji brez
predhodne objave. Gre namreč za storitve,
ki jih iz tehničnih razlogov ali iz razlogov, ki
so povezani z varovanjem izključnih pravic,
naročilo izpolni le določen izvajalec storitev.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.

Ob-37177/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/PBO-07/2006-ident
237826.
II.5) Kratek opis: lasersko skeniranje
terena in izdelava geodetskega načrta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko sprejemljiva cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/PBO-07/2006ident 237826: Flycom d.o.o., kontaktna
oseba: Roman Bernard, Moste 26/b, 4274
Žirovnica, Slovenija, tel. 04/580-50-80, faks
04/580-50-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 12,804.000 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: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/PBO-07/2006-ident 237826.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 12,804.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko sprejemljiva cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/PBO-07/2006ident 237826.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

Ob-37182/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-16/2006-ident
229111.
II.5) Kratek opis: izvajanje servisa in
overitev merilno-krmilnih naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT (187.781,67 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN/OP-16/2006ident 229111: Elektroservisi d.d., kontaktna
oseba: Matjaž Jagodic, Dobrave 6, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/833-24-70, faks
01/832-36-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50,083.200 SIT
(209.993,49 EUR).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): ta vrednost ni znana.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: JN/OP-16/2006
ident 229111.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 50,083.200 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-16/2006ident 229111.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 12. 2006.

VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 112 z dne 3. 11. 2006, Ob-30931/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 12. 2006.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 102/4279/2006
Ob-37184/06
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:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Borut.Vertacnik@eles.si, internetni naslov:
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: 211/2006.
II.5) Kratek opis: aneks št. 1 k pogodbi
št. 3/2006 za izdelavo, dobavo in montažo
jeklenih konstrukcij za objekt RTP Okroglo na podlagi 110. člena ZJN-1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,499.139 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 211/2006: Mikomi, d.o.o., kontaktna oseba: Štefan Miholič, Plešivčeva 37, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/040-955-855, faks
++386/1/563-31-22, elektronska pošta: mikomi@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,499.139 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 211/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 13,499.139 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
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. 13 z dne
10. 2. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2006.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-37382/06
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Petra Kosec, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-86, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: petra.kosec@sloveniacontrol.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-10/2006.
II.5) Kratek opis: letalske prevozne storitve za službena potovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95 mio SIT za obdobje treh let.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 418-10/2006: Kompas d.d., kontaktna oseba: Jasmina Feguš,
Pražakova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-62-00, faks 01/200-64-34, elektronska pošta: jasmina.fegus@kompas.si.
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.: 418-10/2006: Adria Airways d.d., kontaktna oseba: Željko Vidovič,
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-10-00, faks 01/230-13-25, elektronska pošta: zeljko.vidovic@adria.si.
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.: 418-10/2006: Tango
d.o.o., kontaktna oseba: Branka Klemenc,
Trdinova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-90-91, faks 01/230-90-93, elektronska pošta: tango@tango.si.
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.: 418-10/2006: Airpass
d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Vujadinovič,
Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/430-70-00, faks 01/430-71-00, elektronska pošta: avio@airpass.si.
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: 418-10/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
80 z dne 28. 7. 2006, Ob-22009/06.
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: 28. 12. 2006.
Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o.
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Javni razpisi
Št. 024-972006
Ob-37196/06
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določb Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja
izvajalcev letnega programa športa (Uradni
list RS, št. 95/99, 11/06) ter v skladu z določili Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni
ravni (Uradni list RS, št. 120/05), objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
plač trenerjev v programih panožnih
športnih šol in strokovnih delavcev,
ki vodijo izvajanje programov športne
rekreacije v letu 2007
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Uradni list RS, št.
120/05). Prijavijo se lahko tako izvajalci, ki
jim Ministrstvo za šolstvo in šport že sofinancira programe panožnih športnih šol,
kot tudi izvajalci, ki se prijavljajo z novimi
programi.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– plač trenerjev, ki izvajajo programe
namenjene izključno športni vzgoji otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih
panogah oziroma disciplinah rednega programa Olimpijskih iger (programi panožnih
športnih šol),
– plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo
za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci za sofinanciranje plač trenerjev v
programih panožnih športnih šol so določeni v 45. do 49. členu Pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Uradni list RS, št.
120/05).
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov
športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje
števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva so določeni v 59. do 62 členu Pravilnika
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Uradni list
RS, št. 120/05).
5. Okvirna višina sredstev:
– za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol je namenjeno okvirno 320,000.000 SIT (1,335.336,30
EUR) na proračunski postavki 5619 (transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam)
konto 4120 (tekoči transferji neprofitnim organizacijam) in
– za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne
rekreacije je namenjeno okvirno 10,000.000
SIT (41.729,26 EU), na proračunski postav-

ki 5619 (transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam) konto 4120 (tekoči transferji
neprofitnim organizacijam).
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plač trenerjev v
programih panožnih športnih šol oziroma
strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, najkasneje do 26. januarja
2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloga
za sofinanciranje plač trenerjev v programih
panožnih športnih šol mora biti predložena
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
označen z »Ne odpiraj – Panožne športne
šole (024-97/2006)«. Vloga za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije mora biti
predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti označen z »Ne odpiraj – strokovni
delavci v športni rekreaciji (024-97/2006)«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
polni naslov izvajalca. Vloge, ki ne bodo
oddane na zgoraj predpisan način, se ne
bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge 30. januarja 2007.
Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 45
dni od datuma odpiranja vlog.
10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na
voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si
in www.spic.si. Dodatne informacije lahko
izvajalci dobijo na Direktoratu za šport pri
Dušanu Hauptman (01/478-42-71). Izvajalci izpolnijo razpisne obrazce preko spletne
aplikacije na spletni strani: www.spic.si. Izpolnjene razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane
in ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali
dostavijo v skladu s 7. točko tega razpisa.
Pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo lahko izvajalcem nudi Sašo Grujič
(01/230-60-96).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-37197/06
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa podpore
dialogu med Vlado RS in nevladnimi
organizacijami
Ministrstvo za javno upravo s tem razpisom vabi mrežne nevladne organizacije,
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da se aktivno vključijo v Program podpore
dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami.
– Program podpore dialogu med Vlado
RS in nevladnimi organizacijami je enoleten
program, namenjen izvedbi v letu 2007.
Pri tem posamezne nevladne organizacije lahko sodelujejo le kot pod-izvajalke prijavitelja na posameznih programih/podprogramih, ki jih je prijavila mrežna nevladna
organizacija.
1. Ministrstvo za javno upravo bo izbranemu prijavitelju ali več prijaviteljem zagotovilo del sredstev, ki bodo omogočala izvedbo
Programa podpore dialogu med Vlado RS in
nevladnimi organizacijami, ki vključuje:
1.1 Svetovanje in tehnično podporo NVO
glede sodelovanja pri pripravi predpisov in
strateških dokumentov Vlade RS ter promocijo sodelovanja na vseh ravneh (lokalni,
regionalni, nacionalni);
1.2 Pripravo strokovnih podlag in sodelovanje NVO pri oblikovanju politik na EU
ravni;
1.3 Identifikacijo ciljnih projektov za sofinanciranje iz strukturnih skladov (podlaga:
Operativni program razvoja človeških virov
2007-2013, prednostna usmeritev Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga ter raziskave objavljene na
spletni strani: http://mju.gov.si/.) Prijavitelji
pri pripravi prijave na predmetno točko dodatno upoštevajo navodila v prilogi št 17.
Prijavitelji so obvezani podprogram pod točko 1.3 izvesti do 5. maja 2007.
1.4 Uvajanje sistemov kakovosti v NVO
sektor.
2. Ministrstvo za javno upravo bo za sofinanciranje zgoraj navedenih programov v
letu 2007 namenilo skupno 85.000 evrov
(20,369.400 SIT), in sicer:
– 25.000 evrov (5,991.000 SIT) za podprogram 1.1 Svetovanje in tehnična podpora
NVO glede sodelovanja pri pripravi predpisov in strateških dokumentov Vlade RS ter
promocija sodelovanja na vseh ravneh;
– 10.000 evrov (2,396.400 SIT) za podprogram 1.2 Priprava strokovnih podlag in
sodelovanje NVO pri oblikovanju politik na
ravni EU;
– 35.000 evrov (8,387.400 SIT) za podprogram 1.3 Identifikacija ciljnih projektov za
sofinanciranje iz strukturnih skladov;
– 15.000 evrov (3,594.600 SIT) za podprogram 1.4 Uvajanje sistemov kakovosti v
NVO sektor.
3. Na razpisu lahko sodelujejo mrežne
nevladne organizacije, ki pokrivajo horizontalne vsebine (niso omejene na posamezno vsebinsko področje delovanja/področne
mreže) s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju
v javnem življenju v dobrobit posameznih
skupin ali družbe kot celote.

http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.
gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/OP_RR_SLO_
05.12.2006.pdf (glej stran št. 82)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kot mrežne nevladne organizacije opredeljujemo tiste nevladne organizacije, ki
združujejo nevladne organizacije z različnih
področij delovanja, s ciljem zagotavljanja
podpore na področju informiranja, sodelovanja in zagotavljanja različnih vrst tehnične
ter strokovne pomoči za svoje člane. Člani
mrežnih nevladnih organizacij so nevladne
organizacije in ne posamezniki.
V nadaljnjem besedilu bomo mrežne nevladne organizacije imenovali prijavitelji.
4. Ministrstvo za javno upravo bo pri izbiri upoštevalo naslednje sklope meril:
A) Predlagane aktivnosti, reference in
podporo nevladnih organizacij prijavitelju
glede na razpisne cilje – do 80 točk
B) Stroškovnik projekta – do 20 točk
Na posameznem podprogramu je lahko
izbran en ali več prijaviteljev. Prijavitelj mora
na posameznem podprogramu doseči vsaj
50% možnih točk, da lahko pridobi sredstva,
ki so namenjena temu podprogramu.
5. Program/podprogram, ki ga bo Ministrstvo za javno upravo sofinanciralo na
podlagi tega razpisa, lahko prejme sredstva
v višini do 80% vrednosti projekta.
6. Vloge na razpis morajo, ne glede na
način oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, najkasneje do 29. januarja 2007, do 13.
ure.
7. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem
ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj –
vloga: razpis nevladne organizacije« in navedbo referenčne številke: 093-15/2006.
8. Odpiranje vlog bo javno. Potekalo
bo 29. januarja 2007 ob 14. uri, v prostorih
Ministrstva za javno upravo, Langusova 4,
med-etaža/mala sejna dvorana. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog,
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
najkasneje v roku 3 dni od odpiranja vlog
prijavitelja pozvala, da vloge v roku 5 dni
dopolnijo.
9. Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija
Ministrstva za javno upravo.
10. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih
vlogah odloči s sklepom predstojnik Ministrstva za javno upravo, in sicer na podlagi
predloga strokovne komisije.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. in 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje izločila.
Strokovna komisija bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril za ocenjevanje
dodelila sredstva najbolje ocenjenemu predlogu programa enega prijavitelja ali več
prijaviteljev.
V primeru da bo prijavitelj programa pri
izvajanju katerega od podprogramov sodeloval s posameznimi NVO ali mrežami NVO,
mora od njih pridobiti pisno izjavo o sodelovanju in strinjanju s pogoji javnega razpisa,
ki so sestavni del prilog za popolno vlogo.

11. O pritožbi zoper sklep o izbranem
prijavitelju odloča komisija za pritožbe. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvo v roku 8
dni od prejema sklepa, oziroma obvestila.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo
odločeno s sklepom v roku 15 dni. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
12. Financiranje podprogramov bo določeno v pogodbi in je lahko v enkratnem
znesku ali na podlagi večkratnega dodeljevanja sredstev.
13. Prijavitelj, ki mu bodo dodeljena
sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, bo izgubil pravico do prijave na javni razpis za naslednji dve leti.
Prijavitelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku pogodbe ugotovljeno, da ni v celoti izvedel
podprograma, ki ga je prijavil, se bo ob prijavi na naslednji javni razpis, le-to štelo kot
negativna referenca.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: http://www.mju.gov.si/
(za nevladne organizacije, 6. Razpisi), naročite jo lahko na tel. 01/478-86-41 vsak
delavnik med 9. in 14. uro ali na e-naslovu:
irma.meznaric@gov.si.
15. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, kontaktna oseba: Irma Mežnarič, tel. 01/478-86-41, elektronski naslov:
irma.meznaric@gov.si, oziroma na spletnih
straneh: http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisom se objavljajo na omrežju internet, na
naslovu: http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf (v mapo: javni razpis 2007), oziroma na informacijskem sistemu Vprašanja
in odgovori na zgoraj navedenem naslovu,
postavljenem v ta namen. Prijaviteljem, ki
naročijo odgovore, pa se pošiljajo tudi po
elektronski pošti.
16. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o rezultatih razpisa obveščene
najkasneje do 12. februarja 2007.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani:
http://www.mju.gov.si/ (za nevladne organizacije, 6. Razpisi).
Ministrstvo za javno upravo
Št. 6035-317/2006
Ob-37208/06
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05
– ZOFVI-UPB4) in sklepa o pričetku postopka razpisa za dodelitev koncesije za izvajanje javne službe za izobraževanje mladine
po programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe inženir/inženirka multimedijev (št.
024-99/2006 z dne 14. 12. 2006), minister
za šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izobraževanje
mladine po programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe inženir/inženirka
multimedijev
1. Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana
bo dodelilo koncesijo za opravljanje javne
službe dejavnosti rednega študija po javno veljavnem programu za pridobitev višje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strokovne izobrazbe – multimediji (Uradni
list RS, št. 4/02). Koncesija se bo dodelila
najmanj za toliko časa, kolikor traja študij
vpisne generacije, ki se vpiše v prvi letnik
študija leta 2007/2008.
2. Na razpis se lahko prijavi zasebna
višja šola, ki bo izvajala razpisani študijski
program v Republiki Sloveniji in:
– je ustanovljena in organizirana v skladu z določili Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04);
– je vpisana v razvid izvajalcev višješolske dejavnosti pri Ministrstvu za šolstvo in
šport, in sicer za izobraževanje po javno
veljavnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe multimediji (Uradni list RS,
št. 4/02);
3. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in
jih zasebna višja šola obvezno priloži pisni
prijavi:
– natančno poročilo o študentih, vpisanih
v študijskem letu 2006/2007 (načinu študija, srednješolski izobrazbi, uspehu v srednji
šoli) oziroma podatke o predvidoma vpisanih študentih po letnikih v študijskem letu
2007/08,
– natančne podatke o stroških študija na
študenta v študijskem letu 2006/2007 na
višješolskem zavodu in dosedanjih virih financiranja,
– oceno o stroških študija na študenta
na višješolskem zavodu v študijskem letu
2007/2008,
– pravila, po katerih višješolski zavod
spremlja in ocenjuje kakovost študijskega
dela,
– podatke o predvidenem številu vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu
2007/2008,
– reference o izkušnjah pri vodenju projektov skupaj z gospodarskimi družbami in
industrijskim zaledjem, drugimi šolami ter
ustanovami doma in v tujini,
– podatki o podpisanih pogodbah oziroma drugih zavezujočih oblikah sodelovanja
s podjetji, pri katerih študenti izvajajo praktično izobraževanje,
– podatke o številu diplomantov v študijskem letu 2006/2007, podatke o prehodnosti iz prvega letnika v drugi letnik,
– podpisano in ožigosano izjavo, da po
sklenitvi koncesijske pogodbe ne bo pridobivala sredstev iz prispevkov študentov višjih
šol za izvajanje navedene javne službe za
katero se dodeljuje koncesija, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom
in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane
normative in standarde in študenti z njimi
izrecno soglašajo.
4. Merila za izbiro
Izbran bo višješolski zavod, ki bo dosegel višje število točk po naslednjih merilih:
Merila
1. Število diplomantov pomnoženo s faktorjem 2 (največ 100 točk)
2. Prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik pomnoženo s faktorjem 10 (največ
10 točk)
3. Sodelovanje pri razvoju višješolskih
programov (največ 20 točk)
4 Mednarodno sodelovanje s sorodnimi
šolami:
a) sodeluje (20 točk) b) ne sodeluje (0
točk)
5. Število podpisanih pogodb oziroma
drugih zavezujočih oblik sodelovanja s pod-

jetji, pri katerih študenti izvajajo praktično
izobraževanje (vsaka pogodba 1 točka –
največ 100 točk)
5. Materialni pogoji za izvedbo programa:
a) lastna oprema (20 točk) b) najem
opreme (10 točk)
5. Ministrstvo za šolstvo in šport sprejema prijave v vložišču ministrstva na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, p.p.
104, 1000 Ljubljana, najkasneje do 22. 1.
2007 do 13. ure. Prijave morajo biti oddane
v zapečateni ovojnici z naslovom prijavitelja. Na ovojnici prijave mora biti na sprednji
strani jasno označeno: »Ne odpiraj. Prijava
na razpis za koncesijo multimediji«.
6. Minister za šolstvo in šport bo o izbiri
odločil z odločbo v 30 dneh po izteku roka
za prijavo.
7. Vsa dodatna vprašanja lahko zainteresirani pošljejo po elektronski pošti na naslednji naslov: marjan.vidrih@gov.si oziroma
na tel. 478-57-58. Odgovorna oseba za posredovanje informacij je Marjan Vidrih.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 717/06
Ob-37102/06
V skladu z Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 1320/12, pašnik v izmeri 154 m2,
vpisana pri vl. št. 118, k.o. Novi Lazi, zemljišče se po planu nahaja znotraj poselitvenega območja naselja, vrednost zemljišča
znaša 1606,58 EUR, 20% DDV pa znaša
321,31 EUR, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča 1.927,89 EUR oziroma 461.999,56 SIT.
Zaporedna št. 2
Parc. št. 17/1 travnik v izmeri 1315 m2
vpisana pri vl. št. 517, k.o. Razdrto, zemljišče se po planu nahaja v območju pro
izvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti,
vrednost zemljišča znaša 32.924,39 EUR,
20% DDV znaša 6.584,87 EUR, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča
39.509,26 EUR oziroma 9,467.999,07 SIT.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 231/7 pašnik v izmeri 290 m2
in sadovnjak v izmeri 991 m2, vpisana pri
vl.št. 19, k.o. Cirknica, zemljišče je po planu
gradbena parcela, vrednost zemljišča znaša
14.058,58 EUR, 20% DDV znaša 2.811,72
EUR, kar pomeni, da znaša pogodbena
vrednost zemljišča 16.870,30 EUR oziroma
4,042.798,69 SIT. Kupec se zaveže plačati tudi stroške cenitve v višini 47,99 EUR
oziroma 11.500 SIT in stroške parcelacije
v višini 344,27 EUR oziroma 82.500 SIT.
V strošek cenitve in strošek parcelacije je
vključen 20% DDV.
Zaporedna št. 4
Parc. št. 754, travnik v izmeri 900 m2 in
parc. št. 757 njiva v izmeri 1330 m2, obe
vpisani pri vl. št. 494, k.o. Gojače, zemljišča
so po planu stavbna zemljišča, vrednost zemljišč znaša 42.370 EUR, 20% DDV znaša
8.474 EUR, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišč 50.844 EUR oziroma
12,184.256,16 SIT. Zemljišči se prodajata
v kompletu.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 2073/3 travnik v izmeri 355 m2,
vpisana pri vl. št. 3037, k.o. Ptuj, zemljišče
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se nahaja v območju poselitve, vrednost
zemljišča znaša 4.414,54 EUR, 20% DDV
znaša 882,91 EUR, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča 5.297,45
EUR oziroma 1,269.480,92 SIT.
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1296/1 travnik v izmeri 76 m2 in
parc. št. 1296/2 travnik v izmeri 130 m2, obe
vpisani pri vl. št. 418, k.o. Bukovžlak, zemljišča so po planu opredeljena kot stavbna zemljišča, vrednost zemljišč znaša 8.240 EUR,
20% DDV znaša 1.648 EUR, kar pomeni, da
znaša pogodbena vrednost zemljišč 9.888
EUR oziroma 2,369.560,32 SIT. Zemljišči
se prodajata v kompletu. Kupec se zaveže
plačati tudi stroške cenitve v višini 150,23
EUR oziroma 36.000 SIT. V strošek cenitve
je vključen 20% DDV.
Za preračunavanje označene pogodbene vrednosti za zemljišča v evrih je uporabljen tečaj zamenjave (1 evro = 239,640
tolarja).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 19. 1. 2007, do 12. ure. Na kuverti
mora biti pod naslovom vidna (poudarjena)
oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup
stavbnega zemljišča pod zap. št. _____
– Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-01/2007 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani
ponudnik pod zap. št. 1 in 2 pridobiti tudi
soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh
po prejemu pisnega obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
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Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 24. 1. 2007 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 26/2006
Ob-37104/06
STOL d.d. Kamnik objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo poslovne
stavbe STOL ki se nahaja v industrijski
coni B-20 STOL, Ljubljanska c. 45,
Kamnik
1. Predmet razpisa
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1.1. Predmet prodaje je poslovna stavba
STOL, Ljubljanska c. 45, Kamnik, ki stoji na
parc. št.:
– 1470, poslovna stavba izmeri 808 m2,
– 1452/13, poslovna stavba v izmeri
41 m2,
– 1444/4, poslovna stavba v izmeri
3 m2,
– 1557/3, poslovna stavba v izmeri
235 m2,
– 1467/4, poslovna stavba, v izmeri
1.357 m2,
– 1467/15, poslovna stavba v izmeri
553 m2,
– 1557/2, poslovna zgradba v izmeri
2 m2.
Poslovni stavbi pripadajo naslednja funkcionalna zemljišča:
– 1557/4, dvorišče v izmeri 37 m2,
– 1452/18, parkirišče v izmeri 1.067 m2,
– 1452/24, dvorišče v izmeri 298 m2,
– 1452/22, dvorišče v izmeri 91 m2,
– 1452/23, dvorišče v izmeri 593 m2,
– 1452/25, zelenica v izmeri 526 m2,
– 1557/13, zelenica v izmeri 248 m2,
dvorišče v izmeri 44 m2, dvorišče v izmeri
66 m2,
– 1557/15, neplodno v izmeri 392 m2,
– 1452/37 zelenica in asfaltirano zemljišče v izmeri po parcelaciji, po sprejetju ZN.
1.2) Posebnosti, ki jih mora kupec upoštevati:
1.2.1.) Parcela št. 1452/37 predstavlja
veliko dvoriščno parcelo in jo bo po sprejetju lokacijskega načrta potrebno parcelirati v skladu s skico, ki bo določena v času
pogajanj.
1.2.2.) Kupec se zaveže sodelovati pri
sprejemanju lokacijskega načrta.
1.2.3.) Kupec se seznani z idejnimi zasnovami za izgradnjo stolpiča P+4 in delno
P+1 na delu obstoječe restavracije.
1.2.4) Kupec se seznani z idejno zasnovo za izgradnjo parkirne hiše na trikotnem
zemljišču proti obvoznici.
1.2.5) Kupec se seznani s Prodajno pogodbo in Pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti hoje in vožnje v širini 3 m po parc.
št. 1452/18 na severnem delu te parcele v
korist NLB d.d.
2. Pogoji javnega razpisa
2.1. Ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki lahko v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, kupi nepremičnine v Republiki Sloveniji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra ali druge pristojne institucije, v kateri je pravna oseba vpisana. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni. Fizična oseba
predloži osebno izkaznico ali potni list ter
potrdilo o državljanstvu ali drug ustrezen
dokument iz katerega je razvidno, da lahko
kupi nepremičnino v Republiki Sloveniji.
2.2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«.
2.3. Rok za predložitev ponudb je 31. 1.
2007 do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
prodajalca STOL d.d., Ljubljanska cesta 45,
1241 Kamnik, najkasneje do 31. 1. 2007 do
12. ure, po lokalnem času, v izvirniku, v zapečateni ovojnici s pripisom: z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – ne odpiraj«.
Pisna ponudba mora vsebovati ponujeno
kupnino in način ter roke plačila.
2.4. Za podrobnejše informacije in oglede sta kontaktni osebi predsednik uprave
Milan Cerar in član uprave Janez Pezdirc
na tel. 01/830-11-11, vsak dan med 9. in 12.
uro do zaključka zbiranja ponudb.
2.5. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor najugodnejšega ponudnika.
Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje
v 15 dneh po zaključku zbiranja ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik po presoji oziroma izbiri prodajalca. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se bodo vrednotile
ponudbe, so višina kupnine, ter način in
rok plačila kupnine. Vrstni red, v katerem
so navedeni kriteriji za vrednotenje ponudb,
ne predstavlja nujno merila za pomembnost
posameznega kriterija.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove vse ponudnike ali pa samo tiste,
katerih ponudbe oceni kot najbolj ustrezne,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih
elementih, prav tako pa lahko komisija v
katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih
opravi pogajanja z namenom doseganja čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine ali ustavi postopek ali pogajanja, ne da bi za to navedla razlog.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom,
je izključena.
2.6. Za resnost ponudb so ponudniki dolžni priložiti ponudbi, kot njen sestavni del, potrdilo o vplačani varščini na
transakcijski račun družbe STOL d.d. št.
02312-0014791733, odprt pri NLB d.d., v
višini 100 mio SIT.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
Osnutek pogodbe bo prodajalec posredoval izbranemu ponudniku istočasno z obvestilom komisije o izboru, ki jo je dolžan
skleniti v roku 15 dneh.
2.7. Če izbrani ponudnik ne bo, kot navedeno zgoraj, sklenil kupoprodajne pogodbe
v rokih iz prejšnje točke ali plačal kupnine v
pogodbenih rokih, se bo štelo, da odstopa
od ponudbe, morebitna že sklenjena kupoprodajna pogodba se bo štela za razdrto,
plačano varščino pa bo kot skesnino obdržal
prodajalec.
2.8. Davke ter ostale stroške s prenosom lastništva plača kupec, vključno s stro-

ški parcelacije, vpisom lastninske pravice
v zemljiško knjigo, prodajalec pa plača sestavo kupoprodajne pogodbe in overitev
podpisa.
2.9. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena po plačilu celotne kupnine.
STOL d.d. Kamnik
Ob-37101/06
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Postojna, št. 36101-9/95 z dne
31. 5. 2005, sklepov Občinskega sveta Občine Postojna, št. 36101-9/95 z dne 18. 10.
2005 in št. 46501-25/2005 z dne 8. 11.
2005 o spremembah sklepa št. 36101-9/95
z dne 31. 5. 2005 ter sklepa Komisije za
izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Postojna, št. 03204-2/2006-2 z dne 21. 12. 2006
ter Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
A) Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 1238/1, cesta v izmeri
1290 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 599, k.o. Zalog, last Občine Postojna. Izklicna cena: 9,907.000 SIT oziroma
41.341,18 €.
Nepremičnina se nahaja na območju z
osnovno namensko rabo: proizvodnja- območje cone A (cona industrije), zaradi oblike
in velikosti gradnja objekta na tej parceli ni
mogoča.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-753,
05/72-80-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine LIV« naj ponudniki oddajo v
sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
22. 1. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem

primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
B) Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št. 2897/2 parkirišče v izmeri
777 m2 vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
1897, k.o. Postojna, v lasti Občine Postojna
in parc. št. 2611/42 dvorišče v izmeri 12 m2,
k.o. Postojna, družbena lastnina v splošni
rabi za katero je uveden postopek ukinitve
tega statusa in bo po ukinitvi nepremičnina
postala last Občine Postojna. Izklicna cena
13,235.317 SIT oziroma 55.230 €.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
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– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-753,
05/72-80-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine KRAS« naj ponudniki oddajo v
sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje,
pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na
naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
22. 1. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
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C) Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št. 1235/22 cesta v izmeri
170 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
138, k.o. Zalog, last Občine Postojna, ter
parc. št. 1238/5 cesta v izmeri 121 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 471, k.o.
Zalog, kot družbena lastnina v splošni rabi
za katero je uveden postopek ukinitve tega
statusa in bo po ukinitvi postala last Občine
Postojna. Izklicna cena: 4,470.000 SIT oziroma 18.652,98 €.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna, št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-753,
05/72-80-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine Zalog« naj ponudniki oddajo
v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno
na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
22. 1. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna

Javne dražbe
Št. 478-0209/2006-43/05
Ob-37206/06
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, objavlja na podlagi Pravilnika o
oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem (Uradni list RS, št. 31/03)
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja Mestne
občine Kranj v najem
I. Predmet oddaje je naslednje stanovanje:
1. Dvosobno stanovanje v mansardi
objekta na naslovu Vodopivčeva ulica 8, v
Kranju, v izmeri 54,02 m2, točkovano z 273
točkami, za izhodiščno mesečno najemnino
38.576 SIT.
II. Stanovanje opredeljeno v I. točki javne
dražbe bo oddano v najem na javni dražbi,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 1. 2007, ob 10.
uri v sobi št. 14, na naslovu Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe:
– ki so polnoletni državljani Republike
Slovenije,
– ki imajo stalno prebivališče na območju
Mestne občine Kranj,
– katerih ožji družinski člani, ki skupaj
z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja so državljani Republike Slovenije ali
tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje
v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS
št. 61/99, 9/01, 87/02, 96/02),
– ki imajo poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj,
– ki predložijo potrdilo o vplačani varščini.
IV. Na podlagi sklepa župana iz 4. člena Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem, št.
478-0171/2006-43/05, z dne 22. 12. 2006 so
kot ciljna skupina določene družine, kjer ima
prosilec oziroma udeleženec javne dražbe
prijavljeno stalno prebivališče na območju
Mestne občine Kranj, najmanj dvajset let
pred objavo javne dražbe, in imajo prednost
pri dodelitvi profitnega stanovanja v najem,
kolikor je udeležencev javne dražbe več, kot
je razpoložljivih stanovanj.
V. Izhodiščna najemnina se ugotavlja na
podlagi Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03), oziroma v skladu z drugimi veljavnimi predpisi ter
znaša 110 odstotkov neprofitne najemnine
za določeno stanovanje.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje stroškov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
obratovalnih ali individualnih stroškov, ki jih
bo s svojim delovanjem povzročil najemnik.
Najemnino bodo najemniki plačevali v
rokih dospetja določenih s strani upravljavca
stanovanj v lasti Mestne občine Kranj.
VI. Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati varščino v višini 3 izhodiščnih
mesečnih najemnin.
Varščino je potrebno nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa, št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010046-43060005 Mestne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za
javno dražbo za oddajo profitnega stanovanja
Mestne občine Kranj v najem«. Pred začetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s
potrjenim potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina se bo najemniku vračunala v najemnino in sicer tako, da bo
ob prekinitvi najemne pogodbe oproščen
plačila najemnine za dodeljeno stanovanje
za zadnje 3 mesece, v primeru da ima poravnane vse obveznosti do Mestne občine
Kranj. V primeru, da najemnik nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine
Kranj, varščina zapade na račun le-teh. V
primeru, da je plačana varščina manjša, kot
znaša trimesečna najemnina, bo izbrani dražitelj nakazal razliko v roku 3 mesecev od
podpisa pogodbe. V primeru, da je plačana
varščina večja, kot znaša trimesečna najemnina, bo Mestna občina Kranj nakazala
izbranemu dražitelju razliko v roku 15 dni po
podpisu pogodbe.
Drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v
10 dneh po končani javni dražbi.
VII. Pogodba o oddaji stanovanja mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe. V primeru, da se
ponudnik, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh od
poziva Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Mestne občine Kranj. Najemna
pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.
VIII. Pravila javne dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je vplačal varščino
za stanovanje,
3. udeleženec lahko draži toliko časa,
dokler izklicna najemnina ne presega 1/3
povprečnega rednega mesečnega prihodka za obdobje junij 2006 do vključno avgust 2006, pri čemer se seštevajo prihodki udeleženca in ožjih družinskih članov, ki
skupaj z udeležencem prosijo za dodelitev
stanovanja,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,

9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
IX. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do petka, 19. 1. 2007 12. ure, na
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve Mestne občine Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, soba št. 156, predložiti:
– potrdilo o državljanstvu za udeleženca
javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– potrdilo o stalnem prebivališču za udeležence javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev
stanovanja,
– davčno številko in številko računa udeleženca javne dražbe z navedbo imena in
naslova banke ali druge finančne ustanove,
– navedbo EMŠO za udeleženca in ožje
družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za
dodelitev stanovanja,
– dovoljenje za stalno bivanje v skladu z
Zakonom o tujcih za ožje družinske člane,
ki niso državljani Republike Slovenije, in ki
skupaj z udeležencem javne dražbe prosijo
za dodelitev stanovanja,
– potrdilo, da ima udeleženec poravnane
vse zapadle obveznosti do Mestne občine
Kranj, za katerega je potrebno zaprositi na
Oddelku za finance Mestne občine Kranj,
najkasneje do srede, dne 17. 1. 2007,
– dokazilo o rednem mesečnem prihodku za obdobje oktober 2006 do vključno december 2006, za udeleženca in ožje družinske člane, ki skupaj z udeležencem prosijo
za dodelitev stanovanja,
– potrdilo o vplačani varščini,
– seznam ožjih družinskih članov, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
X. Postopek oddaje profitnega stanovanja v najem se lahko ustavi vse do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
XI. Mestna občina Kranj si pridržuje pravico odkloniti sklenitev pogodbe, kolikor izbrani dražitelj ne izpolnjuje pogoja iz točke
VIII/3.
XII. Ogled stanovanja je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do četrtka, dne 18. 1. 2007 do 12.
ure.
XIII. Podrobnejše informacije so interesentom javne dražbe na voljo na Oddelku
za gospodarske in premoženjske zadeve
Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj
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Razpisi
delovnih mest
Št. 110-338/2006

Ob-37372/06
Preklic
Ministrstvo za pravosodje preklicuje razpis, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006, pod št.
110-338/2006-31111, Ob-35471/06, na strani 9777.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-354/2006-31111
Ob-37105/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 127 z dne 7. 12.
2006):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Velenju.
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,
morajo biti v skladu s 1. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodniški službi (Ur. l. RS, št. 127 z dne
7. 12. 2006) in jih sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-37108/06
Svet zavoda Turistično informacijskega
centra Vuzenica, Mladinska ul. 1, 2367 Vuzenica; na podlagi 11. člena Statuta Turistično informacijskega centra Vuzenica, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja:
1. Kraj opravljanja dela: Mladinska 1,
Vuzenica.
2. Vrsta delovnega mesta: direktor javnega zavoda.
3. Vrsta delovnega razmerja:
– za mandatno dobo 4. let,
– neprofesionalna funkcija.
4. Pričetek dela: takoj.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj 5. stopnja družboslovne, turistične smeri,
– ustrezne organizacijske sposobnosti,
– vsaj dve leti delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih.
6. Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje z delovnega področja ter tisti, ki dobro poznajo okolje in
območje Občine Vuzenica.
7. Kandidati, ki se prijavljajo na prosto
delovno mesto, morajo k prijavi predložiti
še:
– program oziroma vizijo razvoja ter dela
zavoda za mandatno obdobje,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje
4 let.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter program oziroma vizijo razvoja
zavoda, pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: TIC Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, z oznako
»Prijava na razpis direktorja/ice«.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
razpisa in delovnem mestu direktorja, lahko
dobite na tel. 02/87-91-223 (ga. Bricman).
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Svet zavoda Turistično informacijskega
centra Vuzenica
Št. 146/2006
Ob-37109/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Upravna enota Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– 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 njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami s področja upravnih
notranjih zadev.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave, strokovni izpit iz upravnega postopka
in izpit za matičarja. V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat državni izpit, v
skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona
o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja,
prav tako tudi strokovni izpit iz upravnega
postopka in izpit za matičarja.
Delovno področje:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
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– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz uradnih evidenc,
– izvajanje nalog KU,
– opravljanje drugih nalog z delovnega
področja UE.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Radovljica
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziva svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v Upravni
enoti Radovljica, in sicer v njenih uradnih
prostorih na Gorenjski cesti 18 v Radovljici
in na terenu na območju delovanja celotne
Upravne enote Radovljica.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Svetovalec, številka 110-46/2006« na naslov: Upravna enota Radovljica, Gorenjska
cesta 18, 4240 Radovljica, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ue.radovljica@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje mag. Irena Jan, telefon: 04/537-16-13.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravna enota Radovljica
Št. 527/2006
Ob-37111/06
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje prosto delovno
mesto za:
čistilca/čistilko za določen čas s polnim
delovnim časom.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Ob-37112/06
Na podlagi 55., 56. in 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1/ Ur. l. RS,
št. 35/05) Občina Brda objavlja javni natečaj
za položaj
direktorja Občinske uprave Občine
Brda.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
podsekretar. Delovno razmerje bo sklenjeno
za določen čas, za dobo petih let, s polnim
delovnim časom.
Kandidati/ke morajo poleg z zakonom
predpisanih pogojev izpolnjevati tudi še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
K prijavi za zasedbo delovnega mesta, s
kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih
delovnih izkušenj, je potrebno priložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata/ke;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata/ke, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
mora opraviti v najkrajšem možnem času
od nastopa dela.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Od prijavljenih kandidatov/k se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene in
komunikativne sposobnosti, znanje tujih jezikov in poznavanje dela z računalniškimi
programi.
Pisne prijave z dokazili prijavitelji pošljejo na naslov: Občina Brda, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, z označbo »javni natečaj
– direktor občinske uprave«. Rok prijave je
15. 1. 2007 do 12. ure.
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Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v petnajstih dneh po izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel.
05/335-10-30.
Občina Brda
Su 206/06-2
Ob-37114/06
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v dveh nazivih
svetovalec Ustavnega sodišča I in
svetovalec Ustavnega sodišča II za področje civilnega prava.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil;
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil;
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih;
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z

ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami
iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 30 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja
natečajnih pogojev, št. Su-186/06-3 z dne
13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k
dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi
javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj
– Svetovalec I za področje civilnega prava«
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oziroma »ne odpiraj – javni natečaj – Svetovalec II za področje civilnega prava«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in
Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 110-80/2006
Ob-37118/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Občina Bohinj objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
direktor občinske uprave v občinski
upravi Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– znanje dveh svetovnih jezikov,
– 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 njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
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Delovno področje:
– neposredno organiziranje in vodenje
občinske uprave,
– vodenje projektnih skupin, za najzahtevnejše in ključne projekte po sklepu župana in nadzor nad projekti, ki jih vodijo ostali
delavci občinske uprave,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in sodelovanje v upravnih postopkih na drugi stop
nji,
– nudenje strokovne pomoči županu,
– druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu direktorja občinske uprave opravljal v
nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za obdobje
5 let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Bohinj, Triglavska cesta 34, 4264 Bohinjska
Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto direktor občinske uprave« na naslov:
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj

dni list RS, št. 32/06 ZJU-UPB2), Mestna
občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Mestne občine Ptuj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
umetnostni zgodovinarji;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom in dokazili o
morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o znanju uradnega jezika,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ptuj pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov, opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj in sicer v roku 8 dni od dneva
objave javnega natečaja. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj

41/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 127 z
dne 7. 12. 2006):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Šentjurju.
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, morajo
biti v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 127 z dne 7. 12.
2006) in jih sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni
po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 102-04-68/03
Ob-37121/06
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ura-

Št. 110-355/2006-31111
Ob-37212/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.

Št. 141-10-2/2006
Ob-37220/06
Na podlagi 58. člena in 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB2) Državna revizijska komisija, Slo-

Št. 110-358/2006-31111
Ob-37213/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 127 z
dne 7. 12. 2006):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
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, morajo
biti v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 127 z dne 7. 12.
2006) in jih sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni
po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-359/2006-31111
Ob-37214/06
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 127 z
dne 7. 12. 2006):
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na Oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča
v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, morajo
biti v skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 127 z dne 7. 12.
2006) in jih sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni
po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
venska 54, 1000 Ljubljana podaja objavo za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta za določen čas, čas nadomeščanja
zaposlene na porodniškem dopustu
– svetovalec državne revizijske komisije III v Državo revizijski komisiji.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri ali visoko
strokovno izobrazbo s končano specializacijo;
– eno leto delovnih izkušenj;
– 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 njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:
– znanje vsaj enega svetovnega jezika;
– poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Delovno področje:
– pripravljanje osnutkov sklepov;
– pripravljanje predlog za uvedbo postopka pred pristojnim organom v skladu s
15. členom poslovnika;
– opravljanje drugih del po navodilih in
usmeritvah predsednika in članov.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Državno revizijski komisiji pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec Državne revizijske komisije III opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, čas nadomeščanja zaposlene na porodniškem dopustu, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Državne revizijske
komisije, Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
objavo-za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec Državne revizijske komisije III,
številka: »1« na naslov: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo in Zavodu za
zaposlovanje RS. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: dkom@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Slavka Kovačič 01/234-28-34.
Državna revizijska komisija
Št. 122-35/2006-1
Ob-37225/06
Na podlagi 58. člena člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
1. svetovalec v Oddelku za zunanjo
trgovino, v Sektorju za kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer; družboslovna, ekonomska, kmetijska;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– 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 njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
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katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat državni izpit iz javne
uprave, v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit iz upravnega
postopka pa v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv na področju kmetijskih
trgov in zunanje trgovine;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv na področja kmetijskih trgov in zunanje trgovine;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na področju zunanje trgovine;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja pridobitev podatkov
iz zgornje – 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijave vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo drugih znanj in
veščin kandidata.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Oddelek za
kadrovske zadeve, Dunajska 160, 1000
Ljubljana z označbo »javni natečaj številka 122-35/2006«, ali na elektronski naslov
dunja.pejic@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
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Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo. O izbiri uradnika bo izdan
sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar Podgoršek, tel. 01/478-92-62, o delovnem področju, ki se nanaša na razpisano
prosto delovno mesto pa Dijana Pirc, tel.
01/478-92-28.
Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-37229/06
Občina Jesenice v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni natečaj za naslednja prosta uradniška
delovna mesta v Občinski upravi Občine
Jesenice:
1. svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne, upravne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– pravna opravila za oddelek za okolje
in prostor,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu svetovalec II, z možnostjo napredovanja
v višji naziv.
2. višji svetovalec na Komunalni direkciji.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih in vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje nalog s področja cestne in prometne ureditve,
– izdajanje potrdil, soglasij, drugih dokumentov iz pristojnosti,
– vodenje evidenc in priprava informacij.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v višji naziv.
3. vodja Geoinformacijskega centra.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba tehnične smeri,
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje uporabe računalniških programov in grafičnih orodij.
Delovno področje:
– priprava in vodenje skupnih projektov
za razvoj in funkcioniranje računalniških obdelav na področju zbirne informatike javne
infrastrukture, prostorske informatike, informatike javne gospodarske službe za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, informatike
nepremičnega premoženja ter drugih resorjev občinske uprave po sprejetem organizacijskem načrtu,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje zahtevnih projektov s področja
prostora, predvsem priprave in organizacije
izvajanja postopkov sprejemanja prostorskih aktov.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v višji naziv.
Prijavljeni kandidati na navedena delovna mesta morajo izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– znanje uradnega jezika,
– imeti morajo 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 njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu za posamezno
delovno mesto, kjer je to pogoj, se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave in če ga ne bo imel, ga bo moral
opraviti najkasneje v enem letu po sklenitvi
delovnega razmerja.
Prijava za posamezno delovno mesto
mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno, katere naloge je opravljal in kakšne
stopnje zahtevnosti,
– izjavo, da je kandidat državljan Republike Slovenije in da ni bil obsojen oziroma
ni bila zoper njega vložena obtožnica,
– izjavo, da Občini Jesenice dovoljuje
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je
pridobil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
že imajo izkušnje na delovnem področju.
Formalno nepopolne vloge se v skladu z
veljavnimi predpisi ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj za prosto uradniško mesto« na
naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: slavka.brelih@jesenice.si, pri čemer

veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije lahko dobite na tel.
04/586-92-32 pri Slavki Brelih.
Občina Jesenice
Št. 76/2006
Ob-37358/06
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Republika Slovenija, Višje sodišče v
Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
generalni sekretar/sekretar PO – sekretar Višjega sodišča v Kopru.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– pravniški državni izpit;
– 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 njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Delovno področje:
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava zahtevnejših splošnih aktov in
drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv
in navodil organa,
– druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
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4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Višjemu sodišču v Kopru
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu Generalni sekretar/sekretar PO opravljal v nazivu pravosodni svetnik II z možnostjo napredovanja v naziv pravosodni
svetnik I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Višjega sodišča v
Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Generalni sekretar/sekretar PO“ na naslov:
Višje sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000
Koper, in sicer v roku 8 dni od dneva objave
javnega natečaja. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: urad.viskp@sodisce.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje kadrovska služba sodišča na tel.
05/668-33-70.
Višje sodišče v Kopru
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Druge objave
Št. 350-0007/2006

Ob-37094/06

Vabilo
članom ZAPS-a,
da prijavijo svojo kandidaturo za
anonimni vabljeni arhitekturno-projektni
natečaj za gabaritno preoblikovanje treh
stavb na Cankarjevem trgu v starem
mestnem jedru Škofje Loke,
ki ga bodo razpisali investitorji v
sodelovanju z Občino Škofja Loka.
Območje obdelave so pritlični objekti na
Cankarjevem trgu, ki se prostorsko preoblikujejo, dopolnijo, prilagodijo stavbnim
masam Mestnega in Cankarjevega trga.
Vsebina objektov so predvsem kakovostne
oblike storitvene dejavnosti, dopolnjene z
gostinsko dejavnostjo v pritličju in stanovanjsko dejavnostjo v nadstropju. Ostale
podrobnosti in grafične podloge so navedene v delovni verziji natečajnega gradiva, ki je na vpogled na Občini Škofja Loka
– Oddelek za okolje in prostor, Mestni trg
15, Škofja Loka oziroma si ga zainteresirani lahko ogledajo na občinski spletni strani
(www.skofjaloka.si).
Kriteriji za predizbor se nanašajo na fizično osebo – odgovornega projektanta arhitekture. V avtorski skupini mora torej nastopati oseba, ki zadosti spodaj navedenim
kriterijem:
1. izkušnje na področju projektiranja in
to najmanj 5-letne (potrdilo o strokovnem
izpitu),
2. realizacija(e) na področju prenove
znotraj zaščitenih območij kulturne dediščine,
3. nagrada(e) oziroma odkup(i) na natečajih za poslovno stanovanjske objekte znotraj zaščitenih območij kulturne dediščine,
4. javno priznanje(a) oziroma nagrada(e)
za arhitekturno dejavnost.
ad 1) Strokovni izpit mora biti opravljen
najmanj pred 5 leti. Priložiti je treba fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
ki daje možnost samostojnega projektiranja
arhitekture.
ad 2) Navesti je treba projektantske reference. Na seznam referenc je treba vpisati stavbe in lokacije, ki imajo naslednje
značilnosti:
1. da je pri njih oseba sodelovala kot
odgovorni projektant arhitekture ali kot soavtor,
2. da so stavbe realizirane (izgrajene,
uporabno dovoljenje ni nujno),
3. da je gradbeno dovoljenje za te stavbe
izdano po letu 1990 in
4. da so stavbe večstanovanjskega in
poslovnega značaja znotraj zaščitenih območij kulturne dediščine.
Na seznam je treba po vrsti vpisati v
stolpcih:
1. zaporedna številka,
2. stavba (ime),
3. lokacija (naselje ali tudi ulica),
4. letnica gradbenega dovoljenja (če
ni točnega podatka opremiti z vprašajem
»?«),
5. vloga fizične osebe-projektanta pri
projektiranju tega objekta (odgovorni vodja
projekta, odgovorni projektant arhitekture
ipd.).

ad 3) Navesti je treba nagrade in priznanja na natečajih za poslovne in večstanovanjske stavbe znotraj zaščitenih območij
kulturne dediščine.
ad 4) Navesti je treba druga priznanja za
projekte, ki ne izvirajo iz natečajev.
Način razvrščanja (vpliv posameznega
kriterija):
1. kriterij: obvezno za vse,
2. kriterij: največ 60%,
3. kriterij: največ 30%,
4. kriterij: največ 10%.
Ena skupina (biro, podjetje, pravni subjekt...) lahko kandidira z več ločenimi prijavami, vendar z različnimi nosilci, ker se
razpis nanaša na fizično osebo – arhitekta/projektanta.
Prosimo vse, ki želijo sodelovati, da prijave z navedbo svojih referenc (glede na
gornje kriterije) pošljejo v roku petnajstih dni
od objave v Uradnem listu RS na e-naslov:
obcina@skofjaloka.si ali po faksu 511-23-01
ter prijave dostavijo v originalu osebno ali po
pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. Prosimo, da
v prijavi navedete tudi e-naslove ter poštne
naslove, na katere boste po izboru prejeli
natečajno gradivo.
Komisija za izbor vabljenih bo v sestavi: prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl.
arh., Fakulteta za arhitekturo; prof. dr. Peter Fister, univ. dipl. arh., Fakulteta za arhitekturo; mag. Andrej Černigoj, univ. dipl.
arh.; Mateja Kavčič, univ. dipl. arh., Restavratorski center; Modest Erbežnik, univ.
dipl. um. zgodovinar, ZVKDS, OE Ljubljana; Mateja Hafner, univ. dipl. arh., Občina
Škofja Loka; poročevalec Barbara Pokorn,
univ. dipl. arh., Občina Škofja Loka izmed
prijavljenih izbrala 5 kandidatov ter jih o
izboru obvestila.
Ocenjevalna komisija bo prispele natečajne elaborate ocenjevala v skladu z natečajnim gradivom, ki ga bodo izbrani kandidati prejeli hkrati z obvestilom o izboru.
Predvideni rok za izdelavo natečajnih elaboratov je 3 mesece od poslanih obvestil
o izboru.
Občina Škofja Loka
Ob-37116/06
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova
vas na podlagi 6. člena statuta Občine Bloke
(Ur. list RS, št. 41/99 in 96/02), sklepa 15.
seje Občinskega sveta Občine Bloke z dne
26. 1. 2006, ter v skladu s 47. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas, tel. 01/70-98-918, faks
01/70-98-840.
2. Predmet prodaje:
A – prodaja stavbišč: parcela št. 22.S
stavbišče v izmeri 360 m2, in parcela št.
21/2.S stavbišče v izmeri 252 m2, obe k.o.
Strmca,
B – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 218 k.o. Strmca, sadovnjak
v izmeri 2242 m2,
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C – prodaja parcele št. 216 k.o. Strmca v
površini 2380 m2 delno nezazidano stavbno
zemljišče, delno kmetijsko zemljišče,
D – prodaja parcele št. 217 v površini
2003 m2, kmetijsko zemljišče.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
A – za parceli št. 22.S stavbišče v izmeri
360 m2 in parcela št. 21/2.S stavbišče v izmeri 252 m2 je izklicna cena 13.400 evrov.
B – za parcelo št. 218 sadovnjak v izmeri
2242 m2, je izklicna cena 11.700 evrov.
C – za parcelo št. 216 v površini 2380 m2
je izklicna cena 8.800 evrov,
D – za parcelo št. 217 v površini 2003 m2
je izklicna cena 1.700 evrov.
Parcele pod točko A in B se prodajajo
skupaj enemu kupcu, parceli pod točko C in
D se prodajata skupaj enemu kupcu.
4. Izklicne cene za nepremičnine so določene na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
V ceno nepremičnin ni vključen davek od
prometa nepremičnin, oziroma DDV, ki ga
plača kupec, prav tako vse druge stroške v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
5. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
6. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– davčno, matično in telefonsko številko,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ali priglasitveni list
za samostojne podjetnike, star največ tri
mesece.
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izhodiščne vrednosti na transakcijski
račun Občine Bloke, št. 01350-0100002737.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izboru;
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo, za kmetijska zemljišča pa v roku 30 dni po obvestilu
Upravne enote o ponudbi za prodajo kmetijskih zemljišč.
g) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca;
h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Bloke in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 30. 1. 2007
do 10. ure na naslov: Občina Bloke, Nova
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vas 4a, 1385 Nova vas. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno » ponudba za nakup nepremičnine- ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
8. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija dne 30. 1. 2007. Odpiranje ponudb
ne bo javno. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.
9. V primeru dveh ali več enakovrednih
ponudb župan določi, da se izvede dražba,
na katero se povabi vse ponudnike, ki so
ponudili enakovredno ponudbo za nepremičnino.
10. Dodatne informacije v zvezi z nepremičnino dobijo interesenti na Občini Bloke,
tel. 01/70-98-918. Ogled lokacij je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Bloke
Ob-37218/06
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javno vabilo
za nakup rabljenega osebnega
avtomobila v lasti Občine Tržič
(javna ponudba)
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
vabila (javne ponudbe): Občina Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič.
2. Opis predmeta prodaje: rabljeni osebni avtomobil znamke Citroen, tip C5, 2.0
HDi, letnik 2002, barva: E7B-srebrna.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izhodiščna (izklicna) cena za predmet
prodaje iz 2. točke: 1,288.000 SIT oziroma
5.374,73 EUR.
Izhodiščna (izklicna) cena ne vsebuje
nobenih davščin.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba za osebni avtomobil iz 2. točke bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad
izhodiščno ceno, bo Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič pozvala vse
enako uspešne ponudnike naj pisno in v
določenem roku ponudijo višjo ceno od že
ponujene, in sicer tolikokrat dokler ne bo dobila ponudnika, ki bo ponudil višjo ceno od
ostalih enako uspešnih ponudnikov.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačana
kavcija se uspešnemu ponudniku oziroma
kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
7. Plačilo kupnine v roku iz 6. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javne ponudbe.
8. Nakup na podlagi tega javnega vabila
k nakupu se prične po poteku najmanj 15
dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno
vabilo k nakupu velja do 29. 1. 2007 do

11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do
29. 1. 2007 do 11. ure po pošti oziroma
morajo biti do tega roka vročene osebno
na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni
kuverti, na kateri je potrebno navesti ''Ponudba za nakup osebnega avtomobila Citroen C5 – Ne odpiraj''.
9. Ponudniki so dolžni do 29. 1. 2007
do 11. ure plačati kavcijo v višini 10% od
izhodiščne cene za osebni avtomobil, ki je
predmet tega javnega vabila k nakupu (javne ponudbe). Plačilo kavcije pred začetkom
odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje
ponudbe. Vplačilo kavcije se izvrši na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt
pri Upravi RS za javna plačila, Območni
enoti Kranj, z navedbo ''Kavcija za osebni
avtomobil Citroen C5''.
10. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo v ponedeljek,
dne 29. 1. 2007 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
1. nadstropje.
11. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
12. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končanem postopku javne ponudbe vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni,
in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja
pisnih ponudb.
13. Interesenti si lahko ogledajo osebni
avtomobil ter se seznanijo s podrobnejšimi
pogoji javne ponudbe na tel. tajništva občine: 04/59-71-510 od 8. do 13. ure.
14. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
15. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati: osebni avtomobil iz 2. točke
lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebne izkaznice ali potnega
lista iz katerih morajo biti razvidni državljanstvo, osebno ime, rojstni datum in prebivališče ponudnika (za fizične osebe),
– podatke o matični (oziroma EMŠO)
in davčni številki ponudnika ter njegovem
osebnem oziroma transakcijskem računu ter
o banki, pri kateri je račun odprt,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti
zastopnik,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu kavcije,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje te javne ponudbe ter
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
soglaša z uporabo njegovih osebnih podatkov izključno za izvedbo postopka javne ponudbe in sklenitve prodajne pogodbe.
Prepozno prispele, nepravilno označene
in nepopolne ponudbe Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Tržič pri izbiri ne bo
upoštevala.
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16. Vse stroške in davščine v zvezi s
prodajno pogodbo za osebni avtomobil iz 2.
točke (razen stroškov izdelave cenitvenega
poročila in stroškov objave javne ponudbe)
nosi kupec.
17. Izročitev predmeta prodaje iz 2. točke v posest kupcu se opravi po celotnem
plačilu kupnine, davščin in stroškov.
18. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 8
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani ponudnika, Občina Tržič obdrži
njegovo kavcijo.
19. To javno vabilo k nakupu (javno ponudbo) se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Občine Tržič:
www.trzic.si.
Občina Tržič
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Evidence sindikatov
Št. 101-9/2006-1304
Ob-37119/06
1. V hrambo pri Upravni enoti Ormož
se vzamejo pravila Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Slovenije – Center za
starejše občane Ormož d.o.o., ki so bila
sprejeta na podlagi določil Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
2. Pravila Sindikata centra za starejše občane Ormož d.o.o. so z dne 30. 11. 2006 vpisana v evidenco statutov sindikatov Upravne
enote Ormož pod zaporedno številko 45 pod
nazivom Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije, Sindikat Centra za starejše občane Ormož d.o.o. Sedež sindikata
je: Ulica dr. Hrovata 10a, Ormož.
3. Matična
številka
sindikata
je
1148117.
Št. 101-22/2006-2
Ob-37122/06
Pravila Sindikata zavoda Osnovne šole
Starše vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne
3. 6. 1993, pod zaporedno številko 123, so
bila spremenjena in sprejeta na sestanku
sindikata dne 20. 12. 2005 in odslej nosijo
naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, ko
je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovna šola Starše, skrajšano:
SVIZ OŠ Starše, s sedežem v Staršah,
Starše 5.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 22, z dne 21. 12. 2006.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-24/2006-2
Ob-37203/06
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo pravila sindikata Zavoda SVIZ Osnovne
šole Matije Čopa Kranj z dne 14. 11. 2006.
Naziv sindikata je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Osnovne šole Matije Čopa Kranj (SVIZ
OŠ Matije Čopa Kranj) s sedežem v Kranju, Ulica Tuga Vidmarja 1.
2. Pravila iz prve točke se vpišejo v evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem organu, pod zaporedno številko 48, hkrati pa se
tu izbrišejo pravila Sindikata zavoda Osnovne šole Matije Čopa z dne 5. 11. 1993.

Št. 4/31-101-3/2006-1
Ob-37359/06
Statut Sindikata KNSS – Neodvisnost
Impol, Partizanska 38, 2310 Slovenska
Bistrica, matična številka PRS 2255545,
ki je bil sprejet na zboru članov sindikata KNSS – Neodvisnost IMPOL d.d. dne
30. 11. 2006 ob 8. uri, se hrani pri Upravni
enoti Slovenska Bistrica pod zaporedno številko 02 z dne 8. 5. 2006.
Št. 101-6/2006/2
Ob-37360/06
1. Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, s sedežem v Pišecah št. 34, 8255 Pišece, so dne
21. 12. 2006 sprejeta v hrambo pri Upravni
enoti Brežice in vpisana v evidenci pravil oziroma statutov sindikatov, ki jo vodi Upravna
enota Brežice pod zap. št. 1/2006.
Št. 101-5/2006/2
Ob-37361/06
1. Pravila ZSSS Sindikata Osnovne
šola Pišece, s sedežem v Pišecah št. 34,
Pišece, se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri
Upravni enoti Brežice, pod šifro 024-17/93.
Št. 101-24/2006-4
Ob-37362/06
Temeljni akt – Pravila Sindikata TNT
Express Worldwide, s skrajšanim imenom
Sindikat podjetja TNT, Šmartinska 152, Ljubljana, se z dnem 4. 12. 2006 hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zaporedno številko 148.
Št. 101-23/2006-5
Ob-37363/06
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata Konfederacije neodvisnih sindikatov Slovenije, KNSS KOTO d.d., ki se
hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in
je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 104, se z dnem 4. 12. 2006 izbriše
iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-9/2006-3
Ob-37364/06
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Glasbene šole
Vinka Vodopivca Ajdovščina, Štrancarjeva ulica 8, 5270 Ajdovščina, ima Pravila
sindikata hranjena pod zaporedno številko
57, pri Upravni enoti Ajdovščina.
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Objave po Zakonu
o medijih
Št. 12/06
Ob-37127/06
Ime izdajatelja: Koroški radio d.o.o.,
Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec.
Pravne in fizične osebe z več kot 5% lastniškim deležem: Infonet media d.d., Cesta
na Brdo 27, 1000 Ljubljana – 44,20%.
Uprava: Danilo Vute, direktor.
Ob-37128/06
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
Namesto: Kapitalska družba PIZ, d.d.,
Dunajska 56, Ljubljana – 9,48% in Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica
5, Ljubljana – 9,48% je Radio Glas Ljubljane, d.d., Ljubljana, Cesta 24. junija 23
– 18,96%.
Ob-37366/06
Izdajatelj medijev: Gloss Slovenija,
Gloss Hrvaška, Gloss Ekspres: Image
management d.o.o., Jamova 19, 1000 Ljubljana.
Lastnik: Vera Hegeduš, Jamova 19,
1000 Ljubljana (50% lastniški delež), Tea
Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljubljana (50%
lastniški delež).
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Objave
gospodarskih družb
Ob-37132/06
Družba Gradis Strojno prometna operativa, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana, v
skladu s 629. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvešča družbenike,
da je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) dne 22. 12. 2006 predložila
delitveni načrt.
Gradis Strojno prometna operativa,
d.o.o.
Ob-37135/06
Na podlagi določil drugega odstavka
532. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) obveščamo, da je Zarja Čatež, d.o.o. pridobila večino delnic izdajatelja
Cvetje Čatež d.d.
Iz izpiska iz KDD z dne 30. 11. 2006 je
razvidno, da je Zarja Čatež d.o.o. imetnik
103.219 delnic z oznako AGCG in 36.818
delnic z oznako AGCP.
Cvetje Čatež d.d.
direktor družbe
Janko Bostele, inž. agr.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-37139/06
Skladno z določbo drugega odstavka
502. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 družbenik Iglič Roman sprejmem
sklep, da se osnovni kapital v družbi zniža
zaradi izstopne izjave družbenika Perne Aleša za znesek 4,517.000 SIT, ker je z izstopom družbenika poslovni delež prenehal.
Tako znižani osnovni kapital znaša
4,517.000 SIT, kar v EUR znaša 18.849,107
EUR, kar je edini poslovni delež preostalega družbenika v družbi Unitap d.o.o. Trzin
Iglič Romana, ki s tem postane enoosebna
družba.
Družbenik Iglič Roman upnike poziva, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala zaradi
izstopa družbenika Perne Aleša.
Unitap d.o.o. Trzin

Sklici skupščin
Ob-37099/06
Na podlagi 22. člena Statuta delniške
družbe Kompas MTS d.d. sklicujem
21. skupščino
delničarjev Kompas MTS d.d.,
ki bo dne 7. 2. 2007 ob 14. uri v sejni sobi
na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakova ulica 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, v
komisijo za izvedbo glasovanja in volitev
se izvolijo Darinka Borštnik, Andreja Budja
in Dejan Sadek. Skupščini bo prisostvovala
notarka mag. Nina Češarek.
3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe.
Predlog sklepa:
Na podlagi 318. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina družbe Kompas
MTS d.d. sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja vseh poslov družbe v obdobju zadnjih
petih let.
Za posebnega revizorja družbe se imenuje revizijska družba Revidicom, revizijska
družba, d.o.o., Grizoldova ul. 5, Maribor.
Predlogi sklepov z utemeljitvami so dostopni in na vpogled delničarjem v tajništvu
družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak
delavnik od 10. do 12. ure, od objave tega
sklica v Uradnem listu RS dalje. Zahtevo za
sklic skupščine je podal delničar Kapitalska
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. dne 7. 12. 2006 ter predlagal
predlog sklepa pod točko 3.
Sklic skupščine ter predlogi sklepov so dostopni na spletni strani družbe
www.kompas-mts.si.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani
v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi
in njihovi pooblaščenci ter bodo svojo udeležbo na skupščini pravočasno, najkasneje do 5. 2. 2007, pisno prijavili na naslov
sedeža družbe Ljubljana, Pražakova 4 ali
osebno oziroma po pošti na naslov Ljubljana, Vojkova cesta 58. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če jo družba prejme najkasneje
do vključno 5. 2. 2007. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov
je predvideno glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih glasov delničarjev.
Kompas mejni turistični servis d.d.
direktor
Aleksander Jereb
Ob-37141/06
Na podlagi določil točke 7.2., 7.3. in 7.4
poglavja Sedmič: skupščina Statuta delniške družbe Prevent Gradnje IGM d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah-1, sklicujem
12. zasedanje skupščine
delniške družbe
Prevent Gradnje IGM d.d.,
ki bo v sredo, 7. februarja 2007 ob 9. uri,
na sedežu družbe Miklavška cesta 40, 2311
Hoče – Spodnje Hoče z dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli
Nevena Tea Gorjup in preštevalki glasov
Cvetka Zidarič in Diana Vuk kot predsednica.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Kalinger.
2. Predlog glavnega delničarja družbe Prevent gradnje IGM d.d. za izključitev
manjšinskih delničarjev iz družbe.
Glavni delničar družbe Prevent Gradnje IGM d.d., Miklavška cesta 40, 2311
Hoče – Spodnje Hoče, družba GIC Gradnje, gradbeništvo, izvajanje in inženiring,
d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina, ki je imetnik 1.017.752 delnic družbe
Prevent Gradnje IGM d.d., Miklavška cesta
40, 2311 Hoče – Spodnje Hoče, kar predstavlja 96,9288% osnovnega kapitala družbe,
skladno z določili 384., 385. in 386. člena
ZGD-1 predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št 2.1:
Skupščina je na predlog glavnega delničarja družbe GIC Gradnje, gradbeništvo,
izvajanje in inženiring, d.o.o., Sv. Florijan
120, 3250 Rogaška Slatina, ki je imetnik
1.017.752 delnic družbe Prevent Gradnje
IGM d.d., Miklavška cesta 40, 2311 Hoče
– Spodnje Hoče, kar predstavlja 96,9288%
osnovnega kapitala družbe sklenila, da se
32.248 delnic preostalih manjšinskih delničarjev, prenese na glavnega delničarja,
družbo GIC Gradnje, gradbeništvo, izvajanje
in inženiring, d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250
Rogaška Slatina za plačilo denarne odpravnine, ki jo bo izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem za
prenesene delnice skladno s tem sklepom
je določena skladno z določili 385. člena
ZGD-1 in znaša 1,05 EUR za eno delnico.
Glavni delničar bo odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register in upoštevajoč število
delnic, ki posameznemu delničarju pripadajo skladno z vpisanimi delnicami v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine
družbe Prevent Gradnje IGM d.d., Miklavška
cesta 40, 2311 Hoče – Spodnje Hoče, upravi
družbe skladno z določili drugega odstavka
385. člena ZGD-1, predložil izjavo banke
SKB d.d., PE Celje s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti
glavnega delničarja, da bo nemudoma po
vpisu sklepa o prenosu delnic v register,
manjšinskim delničarjem plačal odpravnino
za pridobljene delnice.
Pisno poročilo glavnega delničarja, v
katerem so pojasnjene predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne
odpravnine ter poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti višine denarne odpravnine, sta priložena gradivu za sklic skupščine
in predstavljata sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št 2.2: skupščina pooblašča upravo družbe, da v skladu z določili
387. člena ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti za prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
3. Spremembe v sestavu nadzornega
sveta družbe Prevent Gradnje IGM d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da sta bila na
podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mari-

boru s v skladu z določili prvega odstavka
276. člena ZGD-1 dne 15. 12. 2006 imenovana za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev z mandatom do izvolitve
članov nadzornega sveta v skladu s statutom družbe, Irena Frece Sudar in Venčeslav
Cajzek.
Skladno s prej navedenim sklepom se z
dnem sprejema sklepa na skupščini na predlog nadzornega sveta za člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev, imenujeta
Irena Frece Sudar in Venčeslav Cajzek.
Novo imenovana člana nadzornega sveta
se imenujeta za mandatno dobo 4 let. Njun
mandat nastopi z dnem sprejema sklepa na
skupščini.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani
v delniško knjigo družbe, in njihovi pooblaščenci ter zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in shranjeno na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred začetkom skupščine. Delničarji oziroma pooblaščenci naj svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporočeno
najkasneje 3 dni pred začetkom skupščine
v tajništvu uprave družbe, Miklavška cesta
40, 2311 Hoče – Spodnje Hoče.
Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo
na skupščino v imenu delničarjev, se morajo izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom
pooblastitelja, ki mora biti priloženo prijavi
za skupščino in se dostavi najkasneje tri dni
pred dnevom skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj
trideset minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. O sklepu pod točko 1.
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov. Za sklep pod točko 2. dnevnega reda pa s tremi četrtinami pri odločanju
zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi družbe v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov v skladu z določili ZGD-1, ki
vključuje: pisno poročilo glavnega delničarja, poročilo pooblaščenega revizorja, letna
poročila družbe Prevent Gradnje IGM d.d.
za zadnja tri poslovna leta, so na vpogled v
informativni pisarni družbe.
Manjšinske delničarje v skladu z določili
386. člena ZGD-1 obveščamo, da jim je na
sedežu družbe omogočen vpogled v predlog
sklepa o prenosu delnic z obrazložitvijo, pisno poročilo glavnega delničarja v katerem
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pojasnjuje predpostavke za prenos delnic in
primernost višine denarne odpravnine, poročilo pooblaščenega revizorja o reviziji primernosti višine denarne odpravnine, letna
poročila družbe Prevent Gradnje IGM d.d.,
Miklavška cesta 40, 2311 Hoče – Spodnje
Hoče za zadnja tri poslovna leta.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin
iz prejšnjega odstavka, bo uprava najkasneje naslednji delovni dan zagotovila brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili 4.
odstavka 386. člena ZGD-1. Vsa gradiva so
delničarjem na vpogled vsak delovni dan od
dneva objave tega vabila dalje od 10. do 13.
ure v informativni pisarni družbe.
Prevent Gradnje IGM d.d.
uprava – direktorica
Metka Zajc Pogorelčnik,
univ. dipl. ing. gr.
Ob-37219/06
Na podlagi določil prečiščenega besedila
statuta delniške družbe Lipa d.d. Šentjur,
SV-478/06 z dne 29. 8. 2006 ter v skladu
z določili Zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Lipa d.d. Šentjur,
ki bo dne 20. 2. 2007 ob 10. uri v prostorih družbe na Drofenikovi 3 v Šentjurju, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika odvetnika Tomaža Čada, in za preštevalko glasov Zagajšek Slavico po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje notar Pavel
Rojs iz Šmarij pri Jelšah.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2005 in poročila nadzornega sveta o
rezultatih preveritve letnega poročila družbe
za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se skupščina družbe seznani
z letnim poročilom za leto 2005 in s poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila družbe za leto 2005.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta ugotovljeni čisti dobiček
poslovnega leta, ki po stanju na dan 31. 12.
2005 znaša 16,964.000 SIT, ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se
prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za leto 2005.
5. Uvedba kosovnih delnic družbe, sprememba statuta družbe ter pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala v eure.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe. Delnice družbe
Lipa d.d. se iz delnic, ki se glasijo na nominalni znesek, preoblikujejo v kosovne
delnice, pri čemer ena delnica v nominalni
vrednosti 1.000 SIT postane ena kosovna
delnica.
Skupščina sprejme naslednje spremembe Statuta družbe:
– Spremeni se šesti člen statuta, ki se
po novem glasi:
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1. Osnovni kapital družbe znaša
154,580.000 SIT.
2. Osnovni kapital družbe je razdeljen na
154.580 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
3. Vse delnice so v celoti vplačane.
– Spremeni se dvanajsti člen statuta, ki
se po novem glasi:
1. Navadna kosovna delnica se glasi na
ime in daje imetniku pravico do:
– enega glasu v skupščini,
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend,
– v primeru stečaja oziroma likvidacije
do sorazmernega dela iz ostanka stečajne
likvidacijske mase.
Navadne delnice so prosto prenosljive.
– Spremeni se trinajsti člen statuta, ki se
po novem glasi:
1. Delničar ima pravico do informiranosti, ki se izraža zlasti na skupščini družbe,
z vnaprejšnjim prejemom gradiva, z uveljavljanjem načela publicitete obračunov in
poslovnih ter revizijskih poročil, s pravico zastavljati upravi vprašanja, s pravico
do vpogleda v poslovne knjige in drugo
dokumentacijo. Omejevanje te pravice je
možno le po določbah zakona. Vse potrebne informacije se objavljajo v Uradnem
listu RS.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet družbe, da z dnem uvedbe EUR kot
nacionalne valute opravi preračun v statutu
določenega osnovnega kapitala družbe v
znesku 154.580.000,00 SIT v EUR po tečaju
zamenjave.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen
uskladiti statut delniške družbe z veljavno
sprejetim sklepom o preračunu osnovnega
kapitala družbe v EUR.
6. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
spremeni sedež družbe zaradi delovanja poslovodstva družbe na novem sedežu družbe, ki se glasi: Cesta v Dobrave 4, 1236
Trzin.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
uprave v Šentjurju, Drofenikova 3, vsak
delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave skupščine od 9.
do 12. ure.
Lipa d.d. Šentjur
uprava družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-37095/06
Delničar družbe Neos svetovanje d.o.o.,
Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, ki je imetnik
prek 5% osnovnega kapitala od uprave
družbe na podlagi 296. člena ZGD-1 zahteva, da na dnevni red skupščine, ki je sklicana za 28. 2. 2006 dodatno uvrsti in objavi
naslednje zadeve, o katerih bo skupščina
sprejemala sklepe:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
9. Predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe Farme Ihan d.d., v zvezi z odobrenim
kapitalom in izključitvijo prednostne pravice.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe
Farme Ihan d.d. kot sledi:
Za točko statuta 3.6 se doda nova 3.6.a
točka, ki se glasi:
Uprava je pooblaščena povečati osnovni
kapital družbe z izdajo novih navadnih imenskih kosovih delnic za denarne vložke v prvih
petih letih po vpisu sprememb tega statuta
v sodni register. Višino povečanja osnovnega kapitala določi uprava družbe s soglasjem nadzornega sveta, vendar do največ
50% osnovnega kapitala družbe, ki obstaja
v času sprejemanja sprememb tega statuta (odobreni kapital), kar predstavlja največ
493,251.000 SIT (2.058.299,95 EUR).
Uprava je pooblaščena, da lahko deloma
ali v celoti izključi prednostno pravico do novih delnic iz prejšnjega odstavka tega člena,
če za to pridobi soglasje nadzornega sveta.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem
členom ustrezno uskladi besedilo Statuta
družbe, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.
Farme Ihan d.d.
Ob-37097/06
Delničar družbe Neos svetovanje d.o.o.,
Mestni trg 8, 1000 Ljubljana, ki je imetnik
prek 5% osnovnega kapitala od uprave
družbe na podlagi 296. člena ZGD-1 zahteva, da na dnevni red skupščine, ki je sklicana za 7. 3. 2006 dodatno uvrsti naslednje
zadeve, o katerih bo skupščina sprejemala
sklepe:
8. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Emona – Farma Ihan družba
pooblaščenka d.d., v zvezi z odobrenim
kapitalom in izključitvijo prednostne pravice.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe Emona Farma Ihan družba pooblaščenka d.d. kot sledi:
Za točko statuta 32 se doda nova 32.a
točka, ki se glasi:
Uprava je pooblaščena povečati osnovni kapital družbe z izdajo novih navadnih
imenskih kosovih delnic za denarne vložke
v prvih petih letih po vpisu sprememb tega
statuta v sodni register. Višino povečanja
osnovnega kapitala določi uprava družbe
s soglasjem nadzornega sveta, vendar do
največ 50% osnovnega kapitala družbe,
ki obstaja v času sprejemanja sprememb
tega statuta (odobreni kapital), kar predstavlja največ 266,594.000 SIT (1,112.477,05
EUR).
Uprava je pooblaščena, da lahko deloma ali v celoti izključi prednostno pravico
do novih delnic iz prejšnjega odstavka tega
člena, če za to pridobi soglasje nadzornega
sveta.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem
členom ustrezno uskladi besedilo Statuta
družbe, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.
Emona – Farma Ihan
družba pooblaščenka, d.d.

Zavarovanja
terjatev
SV 683/06
Ob-37377/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-683/06 z
dne 28. 12. 2006, je bilo stanovanje z identifikacijsko številko 1739-1411-120, v lasti
Benjamina Stevića, rojenega 25. 7. 1978,
stanujočega Ljubljana, Bilečanska ulica 4, v
izmeri 49,63 m2, v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe, Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 18, stoječe na parc. št. 2219/59, vpisane pri vl. št. 3575, k.o. Zgornja Šiška, na
podlagi kupne pogodbe št. 72-4434/K z dne
30. 10. 1972, z zemljiškoknjižnim dovolilom
št. 7114-349/2006 z dne 13. 12. 2006, izdatka poravnave zaradi razdružitve skupnega
premoženja, opr. št. N 2494/80 z dne 25. 12.
1986, darilne pogodbe opr. št. SV-97/96 z
dne 20. 3. 1996, dodatka k darilni pogodbi
opr. št. SV-97/96 z dne 20. 3. 1996, sklenjenega dne 5. 3. 2002, prodajne pogodbe z
dne 19. 4. 2002 in prodajne pogodbe z dne
20. 12. 2006, zastavljeno v korist upnice
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta
117, Ljubljana, matična številka 1319175,
zaradi zavarovanja denarne terjatve glavnice v višini 136.141,77 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan plačila obveznosti, s
spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF
Libor + 1,75% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete dne 31. 12. 2036 s p.p.
SV 1001/06
Ob-37389/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1001/06 z dne 28. 12.
2006, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 7, v izmeri 49,19 m2, ki se nahaja v
I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Kollarjeva ulica 6, stoječe na parc.
št. 518/3, k.o. Tabor, in ki je do celote last
Marije Škofljanec, stan. Kollarjeva ulica 6,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št.
S 10-9/06, z dne 6. 12. 2006, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnic Marije in Romane
Škofljanec, obe stan. Kollarjeva ulica 6, Maribor, v višini 21.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, s pripadki.
SV 483/06
Ob-37390/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 483/06 z dne 15. 12.
2006, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina, poslovni prostor št. 12 v Mestni pasaži v Slovenj Gradcu
v izmeri 81,53 m2, zastavljena v korist upnice Probanke d.d., Svetozarevska ulica 12,
Maribor, mat. št. 5459702, za zavarovanje
denarne terjatve do najvišjega zneska v višini 92.000 EUR, na podlagi generalne pogodbe o odobritvi limita izpostavljenosti št.
GP00036/06 z dne 12. 12. 2006 in pogodbe
o okvirnem deviznem kreditu št. V00216/06
z dne 12. 12. 2006, pogodbe o maksimalni hipoteki št. GP00036/06-MAXH z dne
12. 12. 2006, oziroma tega sporazuma.
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SV 2124/2006
Ob-37391/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opravilna številka
SV 2124/2006 z dne 27. 12. 2006, je bila
nepremičnina, stanovanje številka 7a, ki
leži v 2. nadstropju objekta »B2«, Zemljičeva ulica, v izmeri 40,76 m2 in pomožnim
prostorom-shrambo številka 7a-B2, ki leži
v kleti objekta »B2«, v izmeri 3,08 m2, pripisanem pri podvložku k.o. Pobrežje, ki
leži v stanovanjskem objektu, zgrajenem
na parceli številka 2430/2, katastrska občina Pobrežje, odprtem parkirnem prostoru
številka 23, v izmeri 12 m2, pripisani pri
podvložku, v objektu, ki stoji na parceli
številka 2429/13, 2429/11, 2430/1, katastrska občina Pobrežje, ki je last solidarnega
dolžnika in zastavitelja Roka Mihalina, rojenega 16. 3. 1980, EMŠO1603980500292,
stanujočega Maribor, Borova vas 12, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
22. 8. 2006, sklenjene s prodajalcem Sortima d.o.o., Maribor, zastavljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 78.000 CHF s pripadki, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za CHF na dan plačila
oziroma izterjave, pri čemer je končni rok
zapadlosti terjatve dne 31. 12. 2028.
SV 1197/06
Ob-37392/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št.
SV-1197/06 z dne 20. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 13, v II. nadstropju s pripadajočim kletnim prostorom, kar se nahaja v večstanovanjskem bloku na naslovu Spodnja
Polskava 245, stoječem na parc. št. 98, k.o.
Spodnja Polskava, last Hrašovec Darinke in
Rubnik Vinka, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11. 2006,
zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 6,000.000 SIT, s pripadki.
SV 1207/06
Ob-37393/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št.
SV-1207/06 z dne 21. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 1, ki obsega kuhinjo, dve sobi,
hodnik, WC, teraso in druge prostore in se
nahaja v stanovanjskem bloku Dravinjska
cesta 22, Poljčane, ki stoji na parc. št. 756/1
funkcionalen objekt, stan. st. – stavbišče,
k.o. Pekel, last Pepelnak Marka in Kralj
Katje, vsakega do 1/2, na podlagi kupne
pogodbe z dne 6. 12. 2006, zastavljeno v
korist upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
7,000.000 SIT, s pripadki.
SV 2095/2006
Ob-37394/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 2095/2006 z dne
22. 12. 2006, je stanovanje št. 15/II v izmeri
65,92 m², s kletnim prostorom, ki meri 2,64
m², v Mariboru, Goriška 2, parc. št. 176 k.o.
Sp. Radvanje, last Čolnik Jožefa in Stoporko Štefanije, obeh stanujočih Maribor, Goriška 2, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 27. 1. 2004, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 5,700.000 SIT s pp.

SV 2116/2006
Ob-37395/06
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 2116/2006 z dne
28. 12. 2006, je stanovanje št. 1 in soba
številka 2, v I. nadstropju v skupni izmeri
50,79 m², v stavbi v Mariboru, Vetrinjska
18 – parc. št. 1697 k.o. Maribor Grad, last
Zelenik Marsela, stanujočega Skoke, Strmška 3, na temelju kupoprodajne pogodbe št.
2014-12/2006-02/06 z dne 4. 8. 2006, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 8,200.000
SIT s pp.
SV 2129/2006
Ob-3/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 2129/2006 z dne
29. 12. 2006, je stanovanje št. 6/I, v izmeri
52,55 m², v hiši v Mariboru, Ul. Moše Pijada 26 – parc. št. 313 k.o. Tabor, last Andric
Romane, stan. Maribor, Ul. Moše Pijada 26,
na temelju prodajne pog. št. 591/94 z dne
24. 11. 1994, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 68.000 EUR s pp.
SV 2130/2006
Ob-4/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 2130/2006 z dne
29. 12. 2006, je stanovanje št. 6/I, v izmeri
52,55 m², v hiši v Mariboru, Ul. Moše Pijada
26 – parc. št. 313 k.o. Tabor, last Andric Romane, stan. Maribor, Ul. Moše Pijada 26, na
temelju prodajne pogodbe št. 591/94 z dne
24. 11. 1994, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 54.000 EUR s pp.
SV 2131/2006
Ob-5/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 2131/2006 z dne
29. 12. 2006, je stanovanje št. 6/I, v izmeri
52,55 m², v hiši v Mariboru, Ul. Moše Pijada
26 – parc. št. 313 k.o. Tabor, last Andric Romane, stan. Maribor, Ul. Moše Pijada 26, na
temelju prodajne pogodbe št. 591/94 z dne
24. 11. 1994, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 29.357 EUR s pp.
SV 1456/06
Ob-6/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane opr. št. SV-1456/06; DK-181/06 z dne
21. 12. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje št. 39 v skupni izmeri 77,39 m2, ki se nahaja v V. nadstropju stanovanjskega objekta
z naslovom Clevelandska ulica 47, Ljubljana,
ležeče na parc. št. 1546/1 k.o. Nove Jarše, ki
sta last zastaviteljice Fatime Petković, rojene
27. 11. 1950, stanujoče Clevelandska ulica
47, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 19. 2. 1992, sklenjene med njo kot kupcem ter Službo družbenega knjigovodstva
v Republiki Sloveniji, Podružnica Ljubljana,
Titova 66, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und
Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem
Paulitschgasse5-7, A-9010 Klagenfurt/Celovec, Avstrija, ident. št. 1870637, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000 EUR s
pripadki, napram dolžnikoma Petković Jovici
in Petković Jasmini, oba stanujoča Clevelandska ulica 47, Ljubljana.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 38/2005
Os-37143/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 38/2005 sklep z dne 8. 12. 2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Avto šola Herby prevozne storitve, d.o.o.,
Rogaška Slatina, Kidričeva 46 (matična
številka: 5779308, ID št. za DDV: 79900704)
se zaključi, v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Avto šola Herby
prevozne storitve, d.o.o., Rogaška Slatina,
Kidričeva 46 (matična številka: 5779308, ID
št. za DDV: 79900704), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 12. 2006
St 46/2003
Os-37144/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 46/2003 sklep z dne 22. 12.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Hoko interieri, Proizvodnja in storitve
d.o.o., Koroška cesta 54, Velenje – v stečaju (matična številka: 1666231, ID št. za
DDV: 88016366), se zaključi, v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Hoko interieri,
Proizvodnja in storitve d.o.o., Koroška cesta
54, Velenje – v stečaju (matična številka:
1666231, ID št. za DDV: 88016366), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2006
St 11/2006
Os-37146/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 11/2006 sklep z dne 22. 12.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ponudba podjetje za trgovino, usposabljanje
in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Dobojska 1, Celje – v stečaju (matična številka:
5311829, ID št. za DDV: 88519201), se zaključi, v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Ponudba podjetje
za trgovino, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Dobojska 1, Celje – v stečaju
(matična številka: 5311829, ID št. za DDV:
88519201), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2006
St 86/2005
Os-37148/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 86/2005 sklep z dne 22. 12.
2006:

Stran

86  /

Št.

1 / 5. 1. 2007

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Avtoplus commerce, Trgovsko podjetje d.o.o., Gaji 36, Celje – v stečaju (matična številka: 5458951, ID št. za DDV:
SI71962697), se zaključi v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Avtoplus commerce, Trgovsko podjetje d.o.o., Gaji 36,
Celje – v stečaju (matična številka: 5458951,
ID št. za DDV: SI71962697) iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2006
St 80/2003
Os-37149/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 80/2003 sklep z dne 22. 12.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ADIX, Proizvodnja in trgovina d.o.o., Malgajeva 2, Celje – v stečaju (matična številka: 1511076, ID št. za DDV: 28165306),
se zaključi, v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: ADIX, Pro
izvodnja in trgovina d.o.o., Malgajeva 2, Celje – v stečaju (matična številka: 1511076,
ID št. za DDV: 28165306), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 2006
St 13/95
Os-37153/06
To sodišče je s sklepom št. St 13/95 z
dne 20. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kovinarska Ekologija
d.o.o. Krško v stečaju, CKŽ 137, Krško.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/1465/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 12. 2006
St 12/95
Os-37155/06
To sodišče je s sklepom št. St 12/95 z
dne 20. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kovinarska Procesna
oprema d.o.o. Krško v stečaju, CKŽ 137,
Krško.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/1468/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 12. 2006
St 14/95
Os-37158/06
To sodišče je s sklepom št. St 14/95 z
dne 20. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kovinarska Gradbena
oprema d.o.o. Krško v stečaju, CKŽ 137,
Krško.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/1464/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 12. 2006
St 2/2004
Os-37159/06
To sodišče je s sklepom št. St 2/2004
z dne 20. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina Ogorevc,
trgovina na debelo in drobno Brežice
d.o.o. v stečaju, Cesta bratov Milavcev
37, Brežice.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/3293/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 12. 2006
St 3/98
Os-37161/06
To sodišče je s sklepom št. St 3/98 z
dne 20. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Hipotekarna banka d.d.
Brežice – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št.
1/01662/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 12. 2006
St 206/2006
Os-37162/06
To sodišče je s sklepom St 206/2006
dne 21. 12. 2006 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom EDER Podjetje za biokozmetiko d.o.o., Cesta v Mestni Log 55,
Ljubljana, matična številka 5572126, vl. št.
1/16096/00, davčna št.: 85239693.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Romana Kruhar Puc iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun, št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 4. 2007 ob 12. uri v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2006
PPN 103/2006
Os-37163/06
To sodišče je s sklepom z dne 20. 11.
2006 pod opr. št. PPN 103/2006 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Darty-M d.o.o., Jamnikarjeva ul. 1,
Ljubljana in njegovimi upniki.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve, in sicer:
– terjatve razreda 1: v višini 20% ugotovljenih terjatev na dan 7. 6. 2006 z obračunanimi 3% letnimi obrestmi v roku 1 leta po
pravnomočnost sklenjeni prisilni poravnavi.
Obresti v višini 3% bodo obračunane od
7. 6. 2006 do dneva plačila;
– terjatve razreda 2: glavnice terjatev iz
naslova davkov in prispevkov v višini 20%
ugotovljenih terjatev na dan 7. 6. 2006 z obračunanimi 3% letnimi obrestmi v roku 1 leta
po pravnomočno sklenjeni prisilni poravnavi.
Obresti v višini 3% bodo obračunane od
7. 6. 2006 do dneva plačila. Za zamudne
obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in prispevkov do dneva pričetka prisilne
poravnave velja odpust celotne obveznosti;
– terjatve razreda 3: terjatev izločitvenega upnika bo poplačana v skladu z anu-

itetnim načrtom v rokih in po pogojih, določenih v pogodbah, v primeru zamude z
zakonskimi zamudnimi obrestmi;
– terjatve razreda 4: terjatve, nastale
v času postopka prisilne poravnave, bodo
poplačane s konverzijo v bodoče deleže
dolžnika.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 7. 6. 2006 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v 5.
koloni (priznane terjatve) Priloge 1 k sklepu,
ki je sestavni del izreka sklepa, zato jih je
dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni v
14. koloni Priloge 1 k sklepu, ki je sestavni
del izreka sklepa in v roku iz 2. točke izreka
sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
20. 11. 2006. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 6. 12.
2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2006
St 32/2002
Os-37167/06
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Tritrade
d.o.o. – v stečaju, Vaše 29a, Medvode, za
dne 23. 2. 2007 ob 12. uri v razpravni dvorani št. V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2006
St 172/2006
Os-37168/06
To sodišče je s sklepom St 172/2006 dne
21. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Tomtuki d.o.o., Suhadole
63/a, Komenda, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2006
St 214/2006
Os-37170/06
To sodišče je s sklepom St 214/2006 dne
21. 12. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avbiro d.o.o. Export-import,
Nove Fužine 43, Ljubljana, matična številka dolžnika 5541654000, davčna številka
74651161.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 3. 2007 ob 10.45 v razpravni dvorani št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2006
St 169/2006
Os-37171/06
To sodišče je s sklepom St 169/2006 dne
19. 12. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Zidarstvo Zidko Dariš Drago s.p., Grbinska c. 27, Litija, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
razpisan za dne 12. 2. 2007 ob 13. uri v
razpravni dvorani št. I/1. nadstropje, Miklošičeva 7, Ljubljana, se prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2006
St 115/2005
Os-37173/06
To sodišče je s sklepom St 115/2005 dne
20. 11. 2006 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Neting d.o.o., Tržaška cesta 4, Logatec.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2006
St 55/2006
Os-37176/06
1. Z dnem 22. 12. 2006 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Bojan
Zadravec s.p., trgovinske storitve, zastopanje – posredovanje Gaja, Murski Črnci
27, Tišina (matična številka 5338912, davčna številka 99765594).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upniki stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva te objave
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji – ZPPSL. 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 številko 11
42200-7110006-51100556.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 20. 3. 2007 ob 14.30 pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 22. 12. 2006 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 12. 2006

St 49/2006
Os-37178/06
1. Z dnem 22. 12. 2006 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Goričan
Rudolf s.p., »Gostilna Biser«, Partizanska
cesta 2, Gornja Radgona, (matična številka
1688049, davčna številka 40538168).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar iz Boračeve 50.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva te objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
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 številko
11 42200-7110006-51100496.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 3. 2007 ob 14.15 pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 23.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 22. 12. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem,
ko je oklic o začetku stečajnega postopka
nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 12. 2006
St 61/2006
Os-37179/06
1. Z dnem 22. 12. 2006 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Maučec Emil s.p., M-Power dnevni bar, Krapje 24/a, Veržej, (matična številka 1878620,
davčna številka 88126765).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva te objave začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
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 številko
11 42200-7110006-51100616.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 3. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 23.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 22. 12. 2006 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem,
ko je oklic o začetku stečajnega postopka
nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 12. 2006
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St 38/2005
Os-37181/06
To sodišče je dne 21. 12. 2006 izdalo
sklep opr. št. St 38/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika FAE poslovne storitve, d.o.o., Vrtojba, Pod Lazami
44, Šempeter pri Gorici, matična številka
1550063, šifra dejavnosti 65.230.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, p. 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo
na original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati na
TRR št. 01100-8450083641, sklic na št. 11
42218-7110006-3805. Prijava terjatev in vsi
dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. 4. 2007 ob 8.30 v sobi 119/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 12. 2006
St 24/2006
Os-37183/06
To sodišče je dne 21. 12. 2006 s sklepom, opr. št. St 24/2006 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Ašenbrener Andrej s.p. Tok - Tok Raziskava trga, posredništvo, Ormoška cesta 23, Ptuj – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 12. 2006
St 51/2006
Os-37204/06
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Zoran Horvat s.p., Tekstilna trgovina »IRIS« Stara ulica 8, Murska Sobota,
davčna št. 52457044, se iz razloga drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Narok za preizkus terjatev dne 19. 2.
2007, se preklicuje.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 12. 2006
St 10/2003
Os-37205/06
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika EDIP – GRO proizvodnja in trgovina
d.o.o., Ozeljan 32/d, Šempas – v stečaju,
izven naroka dne 22. 12. 2006, sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika EDIP - GRO proizvodnja in trgovina
d.o.o., Ozeljan 32/d, Šempas – v stečaju,
matična številka 5756847, šifra dejavnosti
15.110, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v sodni
register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi
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predhodni vpisi pri stečajnemu dolžniku v
zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 12. 2006
St 58/2006
Os-37210/06
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 58/2006 sklep z dne 18. 12.
2006:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zaključna gradbena dela Hysni Morina
s.p., Mariborska c. 86, Celje – v stečaju
(matična številka: 1236385 ID št. za DDV:
Sl81893540), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 31.
januarja 2007 ob 13.30, soba št. 236/II tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zaključna gradbena dela Hysni Morina s.p., Mariborska
c. 86, Celje – v stečaju (matična številka:
1236385 ID št. za DDV: Sl81893540) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 12. 2006
St 241/2006
Os-37211/06
To sodišče je s sklepom St 241/2006 dne
28. 12. 2006 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Ambra 60, trgovsko podjetje
d.o.o., Medvode, Donova 10, matična številka 5351022, št. reg. vložka 10574500.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun, št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 12. 3. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2006
St 37/2006
Os-37365/06
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 37/2006 z dne 27. 12. 2006, začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Hlušička Sašo s.p. – SH team posredništvo,
Osojnikova cesta 3, Ptuj, matična številka
1984012000, davčna številka 50405179, šifra dejavnosti 51.190.
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Odslej firma glasi: Hlušička Sašo s.p.
– SH team posredništvo, Osojnikova cesta
3, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku stečajnega postopka v Uradnem listu RS, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 3.
2007 ob 9. uri v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 12. 2006.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 12. 2006

Izvršbe
In 146/06
Os-36762/06
Na podlagi sklepa In 146/06 z dne 6. 10.
2006, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 2, v pritličju
večstanovanjske hiše Mestni trg 1, Trbovlje,
v izmeri 88,20 m2, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo v lasti dolžnika Borisa Bolariča,
Mestni trg 1, Trbovlje, do celote zarubljeno
v korist upnice Komunala Trbovlje d.o.o.,
zaradi izterjave 7.141 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 20. 12. 2006
In 63/2006
Os-35462/06
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju
pod opr. št. In 63/2006 z dne 26. 4. 2006, v
korist upnice Nevenke Apat iz Polzele, ki jo
zastopa odv. Nataša Pogorelčnik iz Velenja,
zoper dolžnico Senko Karlovčec, Jenkova
12, Velenje, zaradi izterjave 25.000 EUR s
pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo in jo predstavlja stanovanje št. 4, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Jenkova 12 v Velenju, v
skupni izmeri 82,95 m2 in katerega lastnica
je dolžnica do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 8. 12. 2006

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 105/2004
Os-32813/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Boštjana Žlaka, Kogojeva ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus,
Perdan Andrej s.p., Adamičeva 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
številka 75 v 9. nadstropju, Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, z identifikatorjem 75.E, vpisanem
v podvložek številka 3182/75, v katastrski občini Dravlje, dne 15. 9. 2006, pod opr. št. Dn
105/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe med inž. Borisom Žužkom, Ljubljana, Šišenska 50b, Vando Re-

ner, Ljubljana, Djakovičeva 4, Silvo Žužek,
Smlednik, Valburga 5, dr. Sašo Žužek-Rešek,
Piran, Rozmanova 24b, kot prodajalci in Marjanom Klandrom, Domžale, Prešernova 46,
kot kupcem, sklenjene dne 31. 3. 1972.
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 9. 11. 2006
Dn 15909/2006
Os-32815/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mihe Fegeša, ki ga zastopa odvetnica Martina Šket, Dvoržakova
11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje številka 9/II v 2. nadstropju,
Zaloška 92, Ljubljana, z identifikatorjem 9.E,
vpisanem v podvložek številka 1450/9, v
katastrski občini Moste, dne 16. 10. 2006,
pod opr. št. Dn 15909/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe številka
69-2055 z dne 12. 2. 1969, sklenjene med
SGP Zidar, Ljubljana in Salmič Marijo, Levstikova 9, Ljubljana, za stanovanje št. 9
v 2. nadstropju (sedaj vpisano v podvl. št.
1450/9, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2006
Dn 11630/2006
Os-33707/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Nade Sikošek Matrić
in Tihomirja Matića, ki ju zastopa Daša Sikošek, Celovška 161, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje številka 19 v 4.
nadstropju, Celovška cesta 163, Ljubljana, z
identifikatorjem 219.E, vpisanem v podvložek
št. 4544/123, katastrska občina Zgornja Šiška,
dne 23. 10. 2006, pod opr. št. Dn 11630/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 10. 9. 1993, št. MB-2/25-93, sklenjene
med Republiškim zavodom za zaposlovanje
in Francijem Staretom, Dvoržakova 10C, Maribor, za stanovanje v 4. nadstropju, Celovška
cesta 163, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imeniki 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2006
Dn 684/2002
Os-34089/06
Okrajno sodišče je po zemljšikoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljšikoknjižni
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zadevi predlagateljice Magdalene Brudar,
Šišenska cesta 2, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju št. 2, z
identifikacijsko številko 06004/003 in kleti z
identifikacijsko številko 06004/004, iz etažnega načrta, oboje na naslovu Šišenska
cesta 2, Ljubljana, vpisanima pri vložku št.
4463/1, parc. št. 519/3, k.o. Zgornja Šiška,
dne 6. 11. 2006, pod opr. št. Dn 684/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe ST-2/2 z dne 21. 2. 1969, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnika,
Ljubljana, Vošnjakova 8, zastopanem po
direktorju Marku Škerlju, kot prodajalcem
in Magdo Brudar, roj. Velkavrh, dne 23. 7.
1939, Kotnikova 10, Ljubljana, kot kupcem,
za dvosobno stanovanje z oznako A in s
površino 61,55 m2, v stanovanjski stolpnici
ST-2/M ob Šišenski cesti v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imeniki 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 23. 11. 2006
Dn 1932/2002
Os-34090/06
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Zemljič, Šišenska cesta 2, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju št.
49, z identifikacijsko številko 06004/099 in
kleti z identifikacijsko številko 06004/100, iz
etažnega načrta, oboje na naslovu Šišenska
cesta 2, Ljubljana, vpisanima pri vložku št.
4463/1, parc. št. 519/3, k.o. Zgornja Šiška,
dne 8. 11. 2006, pod opr. št. Dn 1932/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
ST-2/49 z dne 8. 10. 1968, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana,
Vošnjakova 8, kot prodajalcem ter Zoltanom
Zemljičem in Anico Zemljič, oba stanujoča v
Ljubljani, Gospodinjska 13, kot kupcema, za
dvosobno stanovanje v stanovanjski stolpnici ST-2/M ob Šišenski cesti v Ljubljani, v VIII.
nadstropju, št. 49.
Pozivajo se vsi morebitni imeniki 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 23. 11. 2006

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 466/2006
Os-34545/06
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Alenki Pavič, v pravdni zadevi tožeče
stranke Javnega jamstvenega in preživnin-

skega sklada Republike Slovenije, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pooblaščenka je
Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav. z
opravljenim pravniškim državnim izpitom,
zoper toženo stranko: Bajraj Šaban, Unterleiderberg 18a, A-9020 Celovec, zaradi
plačila zneska 322.988 SIT s pp, na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku,
dne 23. 11. 2006 sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke
Bajrana Šabana se postavi Tomaž Germ,
odvetnik v Celju, Prešernova ul. 27.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko 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 Celju
dne 23. 11. 2006
P 46/2006
Os-36712/06
Toženi stranki Alojziju Fabcu, neznanega bivališča, se na predlog tožeče stranke
postavi začasno zastopnico notarko Sonjo
Železnik, iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 3.
Začasna zastopnica ima v postopku za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice od dne izdaje
predmetnega sklepa pa vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler CSD ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 12. 2006
P 67/2005
Os-35464/06
Okrajno sodišče v Krškem je toženim
strankam Žibert Neži, Kerin Ani, Kerin Janezu, Strle Neži, Strle Ani, Kartuš Francu,
Gorenc Albini, Burja Mariji oziroma po njih
neznanim dedičem, postavilo začasnega
zastopnika in skrbnika za poseben primer
Andreja Božiča, stan. Ljubljanska cesta št.
6, Kostanjevica na Krki, ki bo zastopal tožene stranke v pravdni zadevi št. P 67/2005
Okrajnega sodišča v Krškem, ki ima vse
pravice in dolžnosti v skladu s prvim in drugim odstavkom 83. člena ZPP, pri čemer
bo zastopnik zastopal tožene stranke v postopku vse do takrat, dokler tožene stranke
ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 5. 12. 2006

Oklici dedičem
III D 259/2005
Os-35639/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Mariji Pelc,
roj. 28. 7. 1925, umrli 22. 2. 2005, nazadnje
stanujoči Postojnska ulica 21, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko z dne
14. 5. 2004. Kot zakonita dedinja po pokojni
bi prišla v poštev tudi zap. nečakinja Metka
Dobnikar, ki naj bi živela nekje v Nemčiji.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva Metko Dobnikar ter vse
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča.
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Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2006
II D 57/98
Os-35468/06
V zapuščinskem postopku Okrajnega
sodišča v Mariboru po dne 21. 12. 1958
umrlem Kancler Janezu, roj. 4. 5. 1875, preužitkarju, nazadnje stan. Starše 76, se poziva dediče, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo pri tem sodišču v
zadevi opr. št. II D 57/98, najkasneje v roku
enega leta.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2006
II D 59/98
Os-35469/06
V zapuščinskem postopku Okrajnega sodišča v Mariboru po dne 28. 5. 1965 umrli
Neži Kancler, roj. 15. 9. 1879, jugoslovanski državljanki, preužitkarici, nazadnje stan.
Starše 83, se poziva dediče, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
pri tem sodišču v zadevi opr. št. II D 59/98,
najkasneje v roku enega leta.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2006
D 324/06
Os-26116/06
Pahor Milan, roj. 26. 2. 1921, ki je umrl
18. 5. 2006, Sveto 26, Komen, ni napravil
oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 9. 2009

Oklici pogrešanih
N 38/2006
Os-36711/06
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Rozalije Radulović, Beograd, 27.
marta 37, Srbija, ki jo zastopa odvetnik Boris
Štefanec iz Murske Sobote, v teku postopek
za razglasitev za mrtvega Ludvika Gašpariča, roj. 3. 5. 1907 na Kobilju, neznanega
bivališča v Franciji.
Pogrešanega zastopa skrbnik Silvester
Šövegeš, Dobrovnik 292.
Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi
drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi, skrbniku ali predlagateljici v roku 3 mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 12. 12. 2006
N 3/2006
Os-36013/06
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Šuligoj Izidorja, Grgarske Ravne 82, Grgar, zastopan po odv.
Tanji Marušič iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer
Markič Mihaela, od Štefana, roj. 2. 9. 1878,
ki ga zastopa začasna zastopnica, odv. Jelena Trunkl iz Nove Gorice.
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O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige in krstnega lista, da je bil pogrešani živ, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Mihaela Makiča, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 12. 2006
N 42/2006
Os-35646/06
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se vodi
nepravdni postopek razglasitve pogrešanke
za mrtvo. Predlagateljica Petra Koprivc, Prerad 42, Polenšak, ki jo zastopa odvetnica
Eva Janc iz Ptuja, predlaga, da se za mrtvo
razglasi njena mama, pogrešana Stanislava
Koprivc, roj. Matjašič, roj. 30. 9. 1949, nazadnje stan. Prerad 42, Polenšak. Pogrešanka
bi naj od doma odšla 11. 5. 2000 in se od
takrat nikomur ni več javila. O njej tudi ni
najti nobene sledi.
Zato sodišče poziva vse, ki bi karkoli
vedeli o pogrešanki Stanislavi Koprivc, da
to takoj sporočijo sodišču ali predlagateljici.
Po preteku treh mesecev od objave oklica
bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 6. 12. 2006
N 25/2006
Os-34606/06
Ana Bevc, roj. 25. 10. 1897, nazadnje
stanujoča Gabrje 33, Lesično, naj bi bila
pokopana na pokopališču v Zagorju že leta
1942, točneje 5. 9. 1942, vendar pa se je
vsa dokumentacija izgubila zaradi vojne.
Predlagatelj postopka je Mihael Zalokar,
stan. Zagorje 78, Lesično, ki je od prodajalcev Matije in Ane Hanc kupil nepremičnino, parc. št. 1493 in 1470, obe vpisani v
vl. št. 1, k.o. Zagorje, kjer je med drugim
vknjižena tudi prepoved, odtujitve v korist
pogrešane Ane Bevc. Skrbnik za poseben
primer je Alojzij Brilej, stan. Topolovo 3,
Lesično.
Pogrešana naj se oglasi in tudi vsak, ki bi
kaj vedel o njenem življenju, naj to sporoči
Okrajnemu sodišču v Šmarju pri Jelšah, v
treh mesecih od objave tega oklica, sicer
se bo po preteku roka pogrešana razglasila
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 11. 2006
N 4/2006
Os-32294/06
Pogrešani Peter Pavšin se je rodil 18. 10.
1898 v Logjeh, očetu Janezu in materi Ani
Cencič. Nazadnje je stanoval v Robidiščah
št. 24, pošta Breginj. Leta 1929 se je odselil
v Francijo, kjer je opravljal dela gozdnega
delavca. Sorodniki so z njim vzdrževali stike vse do 2. svetovne vojne, potem pa se
pogrešani ni več oglasil.
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Pogrešancu je bila postavljena skrbnica
za poseben primer Tatjana Vencelj, Prekomorskih brigad 6, Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešancu oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču v 3
mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče
razglasilo smrt pogrešanca po pravilih nepravdnega postopka.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 11. 2006
N 3/2006
Os-32295/06
Pogrešani Rafael Jožef Cencič se je rodil
1. 3. 1907 v Logjeh, očetu Leonardu Cenciču in materi Karolini Cencič. Nazadnje je
stanoval v Robidiščah št. 27, pošta Breginj.
Svojo mladost je preživel v domačem kraju.
V času gospodarske krize pa se je odselil
v Urugvaj. Od tam se je vse do leta 1966
občasno oglašal. Od takrat naprej pa se
pogrešani ni več oglasil.
Pogrešancu je bila postavljena skrbnica
za poseben primer Klavdija Stergulc, Trg
Golobarskih žrtev 31, Bovec.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešancu oziroma njegovi smrti, naj to sporoči sodišču v 3
mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče
razglasilo smrt pogrešanca po pravilih nepravdnega postopka.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 11. 2006

Kolektivni delovni spori
X Kd 151/2006
Os-37230/06
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Mesnine dežele Kranjske d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana in nasprotnim udeležencem: Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Sindikat družbe Mesnine
dežele kranjske d.d., Ljubljana, Agrokombinatska 63, zaradi nezakonitosti stavke.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 31. 1. 2007
ob 12.50, v razpravni dvorani št. 2/I, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno tudi na oglasni deski tega sodišča dne
22. 12. 2005.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2006

Sodni register,
vpisi po Zakonu
o gospodarskih
družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2373/2006
Rg-35029/06
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Slovenija papir trgovina, d.o.o.,
izvoz, uvoz, zastopstva tujih firm in trženje, Njivice 7, Radeče, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 16. 11. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikom
Calcit, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.,
Stahovica 15, Stahovica, Grafično embalažno podjetje Tika Trbovlje d.d., Tončke Čeč
44, Trbovlje, Radeče Papir proizvodnja, trgovina in storitve, d.d., Njivice 7, Radeče in
Roxcel, Handelsges. m.b.H, Thurngasse 10,
Dunaj, v skladu z višino njihovih poslovnih
deležev.
Ti prevzamejo 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 30. 11. 2006
Srg 1985/2006
Rg-36026/06
Družba Info-Invent, podjetje za inženiring, svetovanje, izdelovanje in trženje
računalniških storitev in opreme, d.o.o., s
sedežem Valvazorjeva 10, Lesce, vpisana
na reg. vl. št. 1/00319/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Klančar Vladimir, Deteljica 3, Tržič in Marolt
Danica, Valvazorjeva 10, Lesce.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 12. 2006
Srg 2006/02010
Rg-36029/06
Družba Daja – Šport, športna družba,
d.o.o., s sedežem Milje 53, Visoko, vpisana na reg. vl. št. 1/06084/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Zupančič Davor, Milje 53, Visoko.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 12. 2006
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Srg 750/2006
Rg-5148/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Maximus
Trade, družba za posredništvo in trgovino
na debelo d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, v
zvezi s predlogom za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
družba Maximus Trade, družba za posredništvo in trgovino na debelo d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 22. 9.
2005. Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Markovič Jordančo, Put
kroz Materele 34, Šibenik, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2006
Srg 13187/2006
Rg-35456/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Maxim, d.o.o.,
Lošca 41, Vrhnika, objavlja sklep:
družba Maxim, d.o.o., Lošca 41, Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta: Boljka Emilija in Količ
Ivan, oba Gradišče 14/b, Vrhnika, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2006
Srg 13441/2006
Rg-35834/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe V & G podjetje
za informacijski inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Vevška cesta 52, objavlja sklep:
družba V & G podjetje za informacijski
inženiring d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta
52, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 16. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Lenka Vilar, Čarmanova
ulica 19, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2006
Srg 13830/2006
Rg-36690/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Evrogen Šinkovec & Co trženje, izvoz-uvoz, d.n.o. Ljubljana, Rojčeva 19, objavlja sklep:
Evrogen Šinkovec & Co trženje, izvoz-uvoz, d.n.o. Ljubljana, Rojčeva 19,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Angela Šinkovec, Otona Zupančiča 15, Idrija in Evgen Pavšič,
Ljubljana, Rojčeva ulica 19, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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 19. 12. 2006
Srg 13129/2006
Rg-36691/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Ambrož LVM
specializirano prodajno ter servisno podjetje in rent a car, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
c. 118, ki jo zastopa notar Stane Krainer iz
Radovljice, objavlja sklep:
Ambrož LVM specializirano prodajno
ter servisno podjetje in rent a car, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska c. 118, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 28. 7. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Ambrož Leopold, Ljubljana, Dunajska cesta 118, Ambrož Marko,
Ulica Molniške čete 19, Ljubljana in Ambrož
Vera, Podmilščakova ulica 22a, Ljubljana,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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 19. 12. 2006
Srg 12842/2006
Rg-36695/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe K & Š Križaj
in ostali proizvodnja, trgovina in storitve,
d.n.o., Cesta na Svetje 26, Medvode, objavlja sklep:
družba K & Š Križaj in ostali pro
izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., Cesta na Svetje 26, Medvode, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Križaj Špela in Branko
Frančišek, oba stanujoča Cesta na Svetje 26,
Medvode, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
Srg 13232/2006
Rg-36696/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Stojkovič & partner trgovina, d.n.o., Podhod – Ajdovščina 1,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Stojkovič & partner trgovina,
d.n.o., Podhod – Ajdovščina 1, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 6. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Stojkovič Franjo, Ljubljana, Bazoviška ulica 2 in Slava Stojkovič,
Ljubljana, Kersnikova 7, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
Srg 13443/2006
Rg-36703/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lignum Plus,
podjetje za inženiring, svetovanje in promet
d.o.o., Novo Polje, Cesta XI/14B, Ljubljana
Polje, objavlja sklep:
družba Lignum Plus, podjetje za inženiring, svetovanje in promet d.o.o., Novo
Polje, Cesta XI/14B, Novo Polje, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Živic Ciril, Ljubljana Polje,
Novo Polje, Cesta XI/14B, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obvez
nosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
Srg 13018/2006
Rg-36704/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Kosem in
družabnica k.d. podjetje za posredništvo in
trgovino na debelo, Videm 28, Dol pri Ljubljani, objavlja sklep:
družba Kosem in družabnica k.d. podjetje za posredništvo in trgovino na debelo, Videm 28, Dol pri Ljubljani, reg. št. vl.
1/27933/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kosem Tomaž in Kosem
Marta, oba Videm 28, Dol pri Ljubljani, 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 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 18. 12. 2006
Srg 13587/2006
Rg-36706/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Rupnik P.E.J.A.
& Co. družba za trgovino, d.n.o. Ljubljana-Polje, Pečinska ulica 1, Ljubljana-Polje,
objavlja sklep:
družba Rupnik P.E.J.A. & Co. družba
za trgovino, d.n.o. Ljubljana-Polje, Pečinska ulica 1, Ljubljana-Polje, reg. št. vl.
1/30706/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Džaferovič Alaga, Brodarjev trg 5, Ljubljana in Rupnik Jožica, Pečinska ulica 1, Ljubljana-Polje, 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
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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 18. 12. 2006
Srg 842/2006
Rg-36708/06
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Agroplac, podjetje za kmetijsko, trgovsko in svetovalno dejavnost ter
uvoz – izvoz, Veržej d.o.o., Stari trg, Veržej, reg. št. vl. 1/01080/00, matična številka
5544432, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po
skrajšanem postopku brez likvidacije.
Družbenik Vinkovič Benjamin, Prvomajska 3, Veržej, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe Agroplac, podjetje za
kmetijsko, trgovsko in svetovalno dejavnost
ter uvoz – izvoz, Veržej d.o.o., Stari trg,
Veržej, in da so urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Družbenik prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe, pri
čemer za morebitne preostale obveznosti
odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 12. 2006
Srg 734/2006
Rg-36686/06
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Mržljak A & D gradbeništvo in posredovaje d.n.o., Črnomelj,
Kanižarica 43, objavlja sklep:
družba Mržljak A & D gradbeništvo in
posredovanje d.n.o., Črnomelj, Kanižarica 43, vpisana na reg. vl. št. 1-4061/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Dijana Mržljak in Aziz
Mržljak, Velika Kladuša, Ul. Ibrahima Mržljaka 114, z ustanovitvenim kapitalom 20.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 20.000
SIT in preostalo premoženje družbe v celoti
prenese na družbenika Dijano Mržljak in Aziza Mržljaka, in sicer vsakemu polovica.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh o dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 12. 2006

Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Bajčeta Mila, Rusjanov trg 003,
Ljubljana, potni list, št. P01171509, izdala
UE Ljubljana. gnx‑246248
Carić Anže, Jenkova ulica 016, Ljubljana,
potni list, št. P00849469, izdala UE Ljubljana.
gnw‑246249
Marčina Ana, Poljanski nasip 014,
Ljubljana, potni list, št. P00493424, izdala
UE Ljubljana. gnv‑246250
Merdanović Edis, Slovenska cesta 038,
Ljubljana, potni list, št. P00618263, izdala
UE Ljubljana. gnz‑246246
Podveršič Rudolf, Dolnje Cerovo 008,
Kojsko, potni list, št. P00920593, izdala UE
Nova Gorica. gnb‑246245
Raković Nedžad, Rusjanov trg 003,
Ljubljana, potni list, št. P01171516, izdala
UE Ljubljana. gny‑246247
Teger Tomaž, Ziherlova ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00065347, izdala
UE Ljubljana. gnu‑246251

Osebne izkaznice preklicujejo
Antić Stanoja, Stopiče 35, Stopiče,
osebno izkaznico, št. AH 35141 – za tujca.
gnp‑246531
Avšič Franc, Ljubljanska ulica 1/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001518249.
gnm‑246334
Babnik Alenka, Tomačevska cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001963611.
gnn‑246433
Babnik Eva, Tomačevska cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001762187.
gno‑246432
Babnik MIha, Tomačevska cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001829893.
gnp‑246431
Banovšek Adi, Zavrh nad Dobrno 1,
Dobrna, osebno izkaznico, št. 000103073.
gny‑246272
Barrile Talita, Fazanska ulica 6,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001937438. gnb‑246320
Bergez Sašo, Bratovševa ploščad 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001076321.
gnh‑246439
Bojadžić evelinah, Gornji Lakoš,
Glavna ulica 6, Lendava – Lendva, osebno
izkaznico, št. AH 000030209 – za tujca.
gne‑246267
Bole Jožica, Rožna dolina, Pod gričem
32, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
002040318. gni‑246463
Bonča Igor, Črni Vrh28/a, Črni vrh nad
Idrijo, osebno izkaznico, št. 001447362.
gnq‑246305
Božin Igor, Dupleška cesta 314,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002056775.
gnn‑246333
Bračko
Boštjan,
Strossmayerjeva
ulica 15, Maribor, osebno izkaznico, št.
001477186. gno‑246332
Bradač Jernej, Prušnikova ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001068245.
gnd‑246343
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Breznik Maja, Hotinja vas, K potoku 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000236335.
gnq‑246280
Brglez Kristina, Belšakova ulica 35,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000730193.
gnp‑246356
Buzečan Janja, Plavje 95, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000337278. gno‑246282
Čamer Sergej, Kovinarsko naselje 2/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000412324.
gnx‑246473
Čehovin Ana, Gozdna pot 6, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000455584. gng‑246290
Čuk Matija, Stanežiče 25/b, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 001719966.
gnq‑246455
Dobaj
Jasmina,
Strossmayerjeva
ulica 32, Maribor, osebno izkaznico, št.
000292735. gne‑246342
Dolinšek Blaž, Ribniki 14, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001849813.
gnm‑246459
Dretnik Lovro, Ob Suhi 2, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000091804.
gne‑246367
Eferl Jure, Glinškova ploščad 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001734842.
gnc‑246444
Fajs Marjeta, Puncerjeva ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000535960.
gnw‑246274
Fistrovič Slavica, Cesta na Ježah 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000439028.
gnz‑246446
Florjanc Justina, Ločica ob savinji 28,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000678400.
gnx‑246298
Gjura Jerneja, Kocljevo naselje 15,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001412846.
gnd‑246368
Glušič Boris, Osenjakova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001148944.
gng‑246440
Godec Marko, Mala Ilova gora 5,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000276207.
gnu‑246301
Goncz Robert, Gaberje,Gornja ulica 64,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001428488. gng‑246265
Graovac Miroslav, Slovenska ulica 38/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001705664.
gng‑246340
Grebenc Aleš, Male Lašče 12, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000671340.
gnx‑246398
Grof Nataša, Martjanci 93/h, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001514295.
gnb‑246370
Guna Veronika, Cesta v Dobrovce
5, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001905989. gnk‑246311
Hochtl Voktor, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001039192.
gnh‑246339
Hočevar Andreja, Ruska ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001861479.
gnj‑246412
Hočevar Janez, Pri Cerkvi – Struge 3,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000418410.
gnt‑246302
Horvat Damjan, Zgornja Kapla 9, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001789359.
gnx‑246373
Horvat Damjan, Zgornja Kapla 9, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001789359.
gnw‑246374

Hostić Bojan, Mali Vrh 22, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001220158. gnw‑246474
Hren Jože, Štefanja Gora 20, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000451431.
gns‑246278
Hreščak Gašper, Senožeče 104/e,
Senožeče, osebno izkaznico, št. 001425427.
gnj‑246462
Hrovat Ana Marija, Begunje na
Gorenjskem 96, Begunje na Gorenjskem,
osebno
izkaznico,
št.
000901293.
gnx‑246323
Hvale Konrad, Linhartova cesta 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001891059.
gnv‑246425
Jaklič Ajda, Jenkova ulica 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001778486.
gnj‑246437
Jakša Andrej, Kongresni trg 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000169670.
gnl‑246410
Jelen Žiga, Cesta na Markovec 3,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001647026. gnk‑246286
Jevnikar Alenka, Andreaševa ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002029030.
gnl‑246435
Jevševar
Tomaž,
Ulica
Manice
Komanove 11, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000715408. gnw‑246449
Jurkovič Milena, Dolenjska cesta 45/f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000426911.
gnm‑246409
Kavčič Elena, Poljubinj 24/m, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001827339.
gnk‑246361
Kerčmar Alenka, Gornji Petrovci 94,
Petrovci, osebno izkaznico, št. 000401527.
gnz‑246371
Keusen Janja, Glavarjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001821122.
gnw‑246424
Kladnik Sara, Gotska ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001700551.
gnq‑246430
Kmetec Angela, Starše 28, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
000160874.
gnq‑246255
Knific Martina, Rakovnik 85, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001212834.
gnr‑246454
Kodermac Alojz, Neblo 1/d, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000758779.
gnf‑246366
Kolar Boštjan, Rašiška ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001430257.
gnu‑246426
Kolarič David, Krčevina pri Vurbergu
102, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001754787.
gnq‑246355
Konjar Miha, V mlinu 17, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 001933909.
gnh‑246464
Kopušar Jaka, Apače 63, Apače, osebno
izkaznico, št. 001911059. gnv‑246350
Korže Franc, Rogaška cesta 7, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000972071.
gny‑246347
Kosmač Tjaša, Grahovo ob Bači 18,
Grahovo ob Bači, osebno izkaznico, št.
000982884. gnm‑246359
Koša Helena, Petišovci, Petišovska ulica
42, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001424350. gnf‑246266
Kovač Matej, Sv. Anton na Pohorju
67, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001234342. gnv‑246375
Kovačević Ivo, Škemljevec 6, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000204721.
gnv‑246500
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Krajnc Milica, Majcigerjeva ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001994556.
gnc‑246344
Kramar Alojzija, Gubčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001831777.
gnr‑246429
Kramberger Lovro, Hrenova ulica 4,
Ig, osebno izkaznico, št. 001726430.
gnr‑246404
Kramberger Špela, Hrenova ulica 4,
Ig, osebno izkaznico, št. 001726427.
gns‑246403
Kranjec Janez, Ambrož pod Krvavcem
118, Cerklje na Gorenjskem, osebno
izkaznico, št. 000955841. gnu‑246276
Krdžalić Izet, Jevnica 14/c, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
001662721.
gnj‑246387
Krevatin Roberto, Strma pot 5, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001443168.
gnc‑246319
Krizmancic Nikol, Povir 20/a, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001702793.
gnk‑246461
Kumer
Vladimir,
Višnji
Grm
9/a, Litija, osebno izkaznico, št. 002069640.
gnk‑246386
Lenarčič Marko, Bevke 40, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000712304.
gnd‑246493
Lenart Franc, Volkmerjeva cesta 22,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001828184.
gno‑246357
Lepoša Neva, Kardeljev trg 1, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000938663.
gnz‑246296
Leskovar Suzana, Novo Tepanje 21,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001001935. gnc‑246294
Lešnik Zdenka, Grajski trg 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001471178.
gnp‑246331
Levičar Nataša, Puhova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001845336.
gnk‑246411
Lipnik Jožefa, Šaleška cesta 18/c,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000498283.
gnv‑246475
Logožar Jaklič Maja, Jenkova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001590449.
gnk‑246436
Lušina Milan, Gorenje Jelenje 9,
Litija, osebno izkaznico, št. 000723869.
gnf‑246391
Madžarović Cvetka, Suhadolčanova
ulica 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000935124. gnm‑246434
Makovec Pulevič Carmen, Velika
Ligojna 44, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
000879863. gnb‑246495
Mali Zlatko, Boštjanova ulica 2,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001462392.
gny‑246322
Mešl Igor, Pot na Fužine 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000933588.
gnz‑246421
Meznarič Ines, Ljubljanska cesta 43,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001173100.
gnv‑246300
Mrzel Polonca, Apače 63, Apače, osebno
izkaznico, št. 001911060. gnu‑246351
Mulalić Fatima, Na peči 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000580286.
gnw‑246399
Murko
Zdenka,
Trnovski
Vrh
26/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001816838.
gnt‑246352
Nikolić Jean, Kumrovška ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000219929.
gng‑246415
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Novak Alojzija, Zgornja Besnica 3,
Zgornja Besnica, osebno izkaznico, št.
000142149. gnx‑246423
Ocepek Dimitrij, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001724801.
gnb‑246445
Ogrizek Lara, Kungota pri Ptuju 81,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001732948.
gnr‑246354
Osredkar Sava, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001062376.
gnt‑246427
Pajtler Karmen, Knifičeva ulica 10/a,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001107649.
gnp‑246281
Papež Jože, Babškova pot 49,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001807696.
gne‑246417
Pernuš Borut, Preska 28, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000058613. gnx‑246498
Perpar Terezija, Tbilisijska ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000749318.
gnb‑246420
Piskernik Danica, Valjavčeva ulica 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001534268.
gnz‑246346
Počivavšek Tadej, Erjavčeva ulica 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 000265304.
gnv‑246275
Premru Jože, Pod hribom cesta II/36,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000659696.
gnw‑246299
Prhat Silva, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001301001.
gnd‑246443
Prinčič Stojan, Kovedrova cesta 9,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001600328. gnh‑246289
Racič Gordana, Kungota pri Ptuju 81,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001627297.
gns‑246353
Radoš Martin Tomas, Spodnje Blato 13,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001867660.
gnr‑246304
Rajšter
Avgust,
Zadobrova
99,
Celje, osebno izkaznico, št. 001020569.
gnx‑246273
Ravnihar Nik, Virmaše 123, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001645190.
gnc‑246269
Ravnihar Nina, Virmaše 123, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001966156.
gnb‑246270
Razingar
Tatjana,
Redelonghijeva
ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000477756. gns‑246428
Reja Boštjan, Korte 57/d, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001915117.
gnl‑246385
Ropar Alma, Vrbovec 27, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000183845.
gny‑246422
Rozina Ivan, Spodnji Log 21, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000584990.
gng‑246390
Sah Irena, Gospodinjska ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001936034.
gnd‑246418
Saksida Ljudmila, Skrilje 44, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001285778.
gnn‑246358
Salkić Nihada, Pobegova ulica 5/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001231167. gne‑246292
Salobir Dalibor, Kamnik pod Krimom 103,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000851356.
gnt‑246402
Samastur Nejc, Pivolska cesta 46,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001823796.
gns‑246253
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Samastur Nik, Pivolska cesta 46,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001941554.
gnr‑246254
Selakovič Marija, Kraška ulica 22, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001859224.
gnm‑246384
Seršen Popović Nataša, Linhartova
cesta 94, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001371107. gnn‑246408
Slak Marjeta, Dolnji Vrh 6, Litija, osebno
izkaznico, št. 001332335. gne‑246392
Sopelšak Darko, Bukovska vas 30/b,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 001181168.
gny‑246372
Stanič Slavijanka, Reboljeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000499219.
gny‑246447
Starkež Sara, Na Lazih 88, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001728394.
gni‑246438
Stefanović Miran, Čečovje 46/c, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000042218. gnf‑246491
Strašek Andrej, Podlože 54, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000798149. gnw‑246349
Šauperl Teodora, Vokačeva ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000369535.
gnr‑246329
Šav
Elena,
Babiči
25,
Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000967190. gnm‑246284
Šepec Antonija, Veliki Obrež 61,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000067788.
gnw‑246499
Štojs Marjan, Novi log 19/a, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000397781.
gny‑246397
Šubic Karmen, Soussenska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001591216.
gnc‑246419
Teran Mihael, Ulica Toma Zupana 5,
Naklo, osebno izkaznico, št. 000572860.
gnr‑246279
Tomazetič Srečko, Kambreško, Srednje
4, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000607384. gng‑246365
Tomažič Marija, Polje, Cesta XXXVIII/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000138559.
gnf‑246416
Tramšek Katarina, Gregorčičeva ulica 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001071956.
gns‑246328
Turk Iztok, Ulica Draga Kobala 9/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001064136.
gni‑246338
Ule Črtomir, Fram 227/a, Fram, osebno
izkaznico, št. 001173455. gnh‑246514
Urbančič Sebastjan, Kal 1/a, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001507104.
gnj‑246312
Valentinčič Erazem, Cesta v Dobrovce
5, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001961958. gnl‑246310
Vesić Zagoričnik Liza, Pot na Polje 38,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001304043.
gny‑246497
Vezjak Tanja, Zgornji Lehen na Pohorju
16, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001484429. gnu‑246376
Vidmar Karmen, Podpeška cesta 147,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
002076595. gno‑246407
Vodnik Miloš, Regentova ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001018614.
gnj‑246337
Vranjek Branko, Poklukarjeva ulica 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000347922.
gne‑246442

Vrčko Jure, Limbuška cesta 51/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001564772.
gnk‑246336
Vrhunec Irena, Topolje 6, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001517066.
gnz‑246271
Vučan Branka, Velesovo 56, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001314311.
gnt‑246277
Zavadlav Radovan, Miren 157/b,
Miren, osebno izkaznico, št. 001448769.
gnn‑246383
Zgonc Sašo, Spodnja Slivnica 120/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000743502.
gns‑246303
Zore Kristina, Sečovlje 99, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001724286.
gnd‑246318
Zupančič Lea, Litijska cesta 357,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001488964.
gni‑246413
Zupančič Maja, Gornje Ložine 23, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000830721.
gnz‑246396
Žagar david, Šalka vas 116, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001782618.
gnd‑246393
Žerjav Primož, Krvavi potok 15,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001135393.
gnl‑246460
Žiberna Klemen, Žoherjeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001949246.
gnl‑246335
Žic Sebastjan, Rašiška ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002055334.
gnp‑246456
Žumer Valenčič Lea, Ložarjeva ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001813303.
gns‑246453
Žužek Barbara, Ižakovci 180, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001514818.
gnc‑246369

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Afrič Vladimir, Župančičeva ulica 20,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 661145, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnj‑246487
Alidžanovič Damir, Zgornje Bitnje 123 A,
Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2252044, reg. št. 61603, izdala UE Kranj.
gnc‑246244
Barkovič Zvonko, Brezje pri Veliki dolini
25, Jesenice na Dolenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št.
S 1705008, izdala UE Brežice. gnh‑246489
Bat
Ivan,
Vilharjeva
ulica
69,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1132425, reg. št. 6173, izdala UE
Ajdovščina. gni‑246363
Bidovec Sabina, Visoko 7/f, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 420509, reg. št. 41330, izdala UE Kranj.
gnp‑246481
Bobič Mateja, Sela 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003058457, izdala UE Novo mesto.
gnz‑246471
Bonča Igor, Črni vrh 28/a, Črni vrh
nad Idrijo, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 000224276, izdala UE Idrija.
gnm‑246309
Božič Tjaša, Prelovčeva ulica 1/b,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002201704, izdala UE Idrija. gno‑246307
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Brezinšek Ivan, Zakl 25, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1883490,
izdala UE Ptuj. gnh‑246239
Cimerman Marko, Pupinova ulica 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1534467, reg. št. 120642, izdala UE
Maribor. gni‑246513
Čuk Matija, Stanežiče 25/b, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003103030, reg. št. 283723, izdala UE
Ljubljana. gno‑246457
Ćumurdžić Dražen, Hrpelje, Slavniška
cesta 3, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002078470, izdala UE Sežana.
gns‑246478
Dobaj Jasmina, Strossmayerjeva ulica
32, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001492618, reg. št. 106113, izdala UE
Maribor. gnn‑246508
Dobravec
Jurij,
Rečiška
cesta
1/a, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1618987, reg. št. 16771, izdala UE
Radovljica. gnh‑246314
Dolinar Sandi, Grintovška ulica 36,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1460866, reg. št. 53631, izdala UE Kranj.
gno‑246482
Doljšak Samo, Zalarjeva cesta 47,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2203076, reg. št. 15445, izdala UE
Vrhnika. gnd‑246268
Fujan Teja, Repnje 3/b, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003044092,
reg. št. 240627, izdala UE Ljubljana.
gnt‑246327
Gerečnik Barbara, Zg. Hajdina 131/c,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3113604, izdala UE Ptuj. gnp‑246256
Gumzej Domen, Raskovec 25, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH,
št. S 001689341, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnh‑246264
Guna Veronika, Cesta v Dobrovce
5, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001354157, reg.
št. 34862, izdala UE Domžale. gnu‑246501
Gungl Ernest, Zgornji Porčič 8, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 002216603, izdala UE Lenart.
gny‑246297
Horvat Primož, Hočko Pohorje 18/B,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1740514, reg. št. 117275, izdala
UE Maribor. gnt‑246502
Ilijevec Zlatko, Pongrac 104, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S3097708, izdala UE Žalec. gnd‑246243
Irgo Nikolaj, Lavričeva ulica 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001909962, reg. št. 128962, izdala UE
Maribor. gnk‑246511
Ivšić Ivan, Dogoše, Ulica Kirbiševih 4/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001378755, reg. št. 107886, izdala UE
Maribor. gnj‑246512
Jakhel Mitja, Prežihova ulica 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 914864, reg. št. 103702, izdala UE
Maribor. gnr‑246504
Jalen Irena, Cesta III/13, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 002073857, reg. št. 189, izdala UE
Velenje. gnu‑246476
Jenko Majda, Rodine 73, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 231873, reg. št. 1350, izdala UE Jesenice.
gnw‑246524
Jerala Suzana, Podreča 63, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1514996, reg. št. 54685, izdala UE Kranj.
gnn‑246483
Jesenek Mladen, Na Ajdov hrib 2,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 988890, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnq‑246480
Ješe Marijan, Šobčeva 21, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1941695, reg. št. 10790, izdala UE
Radovljica. gnn‑246258
Jevševar Tomaž, Ulica Manice Komanove
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001482540, reg. št. 99115, izdala UE
Ljubljana. gnx‑246448
Klemenčič Gregor, Jugorje 17, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 752199, izdala UE Novo mesto.
gne‑246467
Klemenčič Marko, Dvorjane 85, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001874618, reg. št. 126864, izdala UE
Maribor. gnq‑246505
Knific Martina, Rakovnik 85, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000102797, reg. št. 77210, izdala UE
Ljubljana. gnv‑246450
Korošec Veronika, Pongrac 21/a,
Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1758059, izdala UE Žalec. gnv‑246525
Krajšek Marjana, Ob potoku 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001360687, izdala UE Novo mesto.
gni‑246488
Leban Kaja, Vrtovin 86, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3027221, reg. št.
51290, izdala UE Nova Gorica. gnj‑246362
Legan Vanja, Dvor 68, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001657719, izdala UE Novo mesto.
gny‑246472
Makovec Pulevič Carmen, Zalarjeva
cesta 47, Borovnica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2087878, reg. št. 140627,
izdala UE Ljubljana. gnc‑246494
Marušić Janko, Kališka ulica 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 51783, reg. št. 26886, izdala UE Kranj.
gnm‑246484
Mežnar Nejc, Parižlje 107, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1400554,
izdala UE Žalec. gnu‑246526
Miklavc Miha, Smerdujeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002139226, reg. št. 256514, izdala UE
Ljubljana. gnu‑246451
Možic Boštjan, Boštanj 61/a, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1528489,
reg. št. 12878, izdala UE Sevnica.
gnq‑246380
Pipan Dragica, Vodiška cesta 64,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001821138, reg. št. 83006, izdala UE
Ljubljana. gnv‑246400
Piskernik Danica, Valjavčeva ulica 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 806109, reg. št. 21993, izdala UE Kranj.
gnl‑246485
Pleško Matevž, Verd 88, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 2004715, reg. št. 12083, izdala UE
Vrhnika. gnz‑246496
Potočnik Izidor, Gubno 38, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1450348, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt‑246377
Pregelj Martin, Prešernov trg 6, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 000036149, izdala UE Koper.
gnn‑246283
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Pregelj Tatjana, Grivška pot 25/d,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1970479, reg. št. 12222, izdala UE
Ajdovščina. gnh‑246364
Puh Katarina, Škocjanska pot 26, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000064863, izdala UE Koper.
gni‑246288
Pupis Renato, Ulica Ivana Vadnala 9,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2054203, reg. št. 10903, izdala UE
Postojna. gni‑246313
Radulovič Anja, Maistrova ulica 28,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003005407, reg. št. 135486, izdala UE
Maribor. gnl‑246510
Razgoršek
Goran,
Pameče
7/b,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 002235962, reg.
št. 15032, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb‑246295
Rozman Marija, Brezova reber pri dvoru
1, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000649591, izdala UE Novo
mesto. gnc‑246469
Rupnik Matej, Zadlog 42, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002201732,
izdala UE Idrija. gnn‑246308
Salkić Nihada, Pobegova ulica 5/a,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000062018, izdala UE
Koper. gnf‑246291
Salobir Dalibor, Kamnik pod Krimom 103,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001776435, reg. št. 249675, izdala UE
Ljubljana. gnu‑246401
Siter Marjan, Šešče pri Preboldu 76,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1441358, izdala UE Žalec. gnf‑246241
Smodič Denis, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001366418, reg. št. 234307, izdala UE
Ljubljana. gnj‑246237
Srpčič Jernej, Gorenje Skopice 37,
Krška vas, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1704996, izdala UE
Brežice. gng‑246490
Stanojević Branko, Ukmarjeva ulica 4,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 65384, reg. št. 4456, izdala
UE Piran. gnz‑246321
Šav Elena, Babiči 25, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001393932, izdala UE Koper.
gnl‑246285
Širca Miha, Gosposvetska cesta 61,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002052987, reg. št. 130660, izdala UE
Maribor. gnm‑246509
Škufca Helena, Ljubljanska cesta 60,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1334452, izdala UE Novo mesto.
gnr‑246479
Štajner Franc, Kungota pri Ptuju
89, Kidričevo, vozniško dovoljenje, št.
S 3089277. gno‑246257
Štojs Marjan, Novi log 19/a, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002151588, izdala UE Hrastnik.
gnf‑246466
Todić Zora, Šegova ulica 102, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000617178, izdala UE Novo mesto.
gnb‑246470
Vardič Jožo, Ulica 21. oktober 4a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12227, izdala UE Črnomelj.
gng‑246240
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Vidmar Karmen, Podpeška cesta 147,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001609206, reg. št. 218640,
izdala UE Ljubljana. gnp‑246406
Vočanec Drago, Celjska ulica 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 154553, reg. št. 48163, izdala UE Maribor.
gno‑246507
Vrabec
Stanislav,
Gore
30,
Hrastnik,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,D1;F,G,H, št. S 155613, izdala
UE Hrastnik. gng‑246465
Vratčič Darja, Prepreče pri Šentjerneju
19, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 752034, izdala UE Novo mesto.
gnd‑246468
Zaplotnik Andreja, Cizejeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002027476, reg. št. 128877, izdala UE
Ljubljana. gnn‑246458
Zupanc Urška, Primož pri Šentjurju 19,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002065869, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd‑246293
Zupančič Maja, Gornje Ložine 23,
Stara Cerkev, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1546696, izdala UE Kočevje.
gno‑246382
Žerjav Primož, Krvavi potok 15, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1535099, izdala UE Sežana. gnt‑246477
Žiberna Klemen, Žohrejeva ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001936054, reg. št. 127477, izdala UE
Maribor. gns‑246503
Žnidarič Nina, Srednje 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1239380, reg. št. 114740, izdala UE
Maribor. gnp‑246506
Žumer Valenčič Lea, Ložarjeva ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1990919, reg. št. 233787, izdala UE
Ljubljana. gnt‑246452
Žvelc Damjan, Lahovče 87, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001877170, reg. št. 35043, izdala UE
Kranj. gnk‑246486

Zavarovalne police preklicujejo
Grm Robert, Rimska cesta 22, ŠmarjeSAP, zavarovalno polico, št. 40 405287,
izdala zavarovalnica Tilia. gnp‑246306
Kobal Andrej, Vrhpolje 42, Vipava,
zavarovalno polico, št. 01-000017398, izdala
zavarovalnica Moja naložba – pokojninska
družba Maribor. gnt‑246527

Spričevala preklicujejo
Jogić Jasmina, Tuga Vidmarja 2, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1. in 2. letnika Srednje tekstilne in obutvene
šole v Kranju, izdano na ime Čirić Jasmina.
gni‑246388
Maslo Karmen, Gornja Bitnja 8, Prem,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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ekonomske in družboslovne šole v Kopru,
izdano leta 1991. gns‑246378
Muzga Jernej, Sitarjevška 61, Litija,
indeks, št. 11060409, izdala Visoka šola za
zdravstvo v Ljubljani. gnq‑246330
Petrovič Anita, Glinška 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2001. gns‑246528
Poredoš Ratko, Tešanovci 16, Moravske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Ljubljana, izdano
leta 1983. gng‑246515
Rebolj Elizabeta, Zdenska vas 4/a,
Grosuplje, maturitetno spričevalo Centra
strokovnikh šol v Ljubljani – frizer, izdano
leta 1981, izdano na ime Žnidaršič Elizabeta.
gnr‑246529
Repnik Marko, Tugomerjeva 67,
Ljubljana, spričevalo o zaključku mojstrskega
izpita, izdala Obrtna zbornica v Ljubljani,
leta 2003. gnt‑246252
Robnik Barbara, Čečovje 32, Ravne na
Koroškem, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem. gny‑246522

Drugo preklicujejo
Belaj Engelbert, Pod gonjami 22,
Prevalje, delovno knjižico. gnc‑246519
Benedik Blaž, Knape 22, Selca,
študentsko izkaznico, št. 23030023,
izdla Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnl‑246360
Bernardi Karin, OF 13, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnm‑246259
Beronja Sonny, Vojna vas 15/b, Črnomelj,
orožni list, št. 252, izdala UE Črnomelj.
gnq‑246530
Depin Ljubo, Spodnje Gameljne 2/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu‑246326
Furlan Igor, Šišenska cesta 15,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 012637
– za varnostnika, izdana pri MNZ Ljubljana.
gni‑246263
Grlj Mateja, Smrje 10, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 19432838,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnb‑246395
Grujič Goran, Hotična 15, Materija,
delovno knjižico. gnf‑246516
Intihar
Andraž,
Agrokombinatska
74/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
25006800, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gnj‑246287
Javornik Zupanc Ana Marija, Drtija 68,
Domžale, delovno knjižico. gnf‑246341
Kobal Barbara, Ponikve 5, Slap ob
Idrijci, študentsko izkaznico, št. 01099254,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnq‑246405
Kramer Sabina, Planina 8, Ljubno ob
Savinji, študentsko izkaznico, št. 18060613,
izdala FF v Ljubljani. gne‑246492
Logar Anja, Vrbica 2/c, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 06050135, izdala
Fakulteta za socialno delo. gnf‑246316
Logar Karmen, Kidričeva 3, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 04031564,
izdala Fakulteta za upravo Ljubljana.
gne‑246517

Lukančič Marko, Rovte 115/a, Logatec,
ADR certifikat – za prevoz nevarnih snovi,
izdano pri IVD Maribor. gnr‑246379
Mali Svan, Gornje Lepovče 89, Ribnica,
vozno karto, št. 019-6448. gng‑246315
Marinović Bratislav, Ob studencu 19/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc‑246394
Meterc Špela, Ul. španskih borcev
31, Trbovlje, študentsko izkaznico, št.
26202972, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnh‑246414
Novinec Roman, Ulica Ane Galetove
2, Grosuplje, študentsko izkaznico, št.
22041140, izdala Fakulteta za šport v
Ljubljani. gnf‑246441
Ocepek Andrej, Gradišnikova ulica 2,
Borovnica, delovno knjižico. gnt‑246381
Ognjič d.o.o., Ulica na livado 9, Šmarje
pri Jelšah, licenco za vozilo z reg. št. LJ R4
– 78. gnk‑246261
Pekez Dragana, Preglov trg 1, Ljubljana,
dovolenje za delo, št. 99289971699.
gnj‑246262
Podlipec Mateja, Mala Ligojna 23,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 62050641,
izdala Turistica – visoka šola za turizem
Potrorož. gnh‑246389
Rifel Janez, Vrhpolje pri Kamniku 246,
Kamnik, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano pri Ministrstvu za zdravje v
Ljubljani, leta 2003. gnv‑246325
Rous Gorazd, Krška vas 2, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 09992557, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gno‑246532
Rudman Mitja, Vojkova ulica 3, Portorož
– Portorose, kartice za digitalne tahografe,
št. 1070500001756000. gni‑246521
Smiljanič Žiga, Krivec 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnx‑246348
Smolnikar Vanda, Gorica 16, Moravče,
študentsko izkaznico, št. 01004754,
izdala Pedagoška Fakulteta v Ljubljani.
gnw‑246324
Svenšek Srečko, Zagrebška cesta 49,
Ptuj, potrdilo za upravljavca težke gradbene
mehanizacije, št. 1160/2000, izdano 2. 3.
2000. gnx‑246523
Šešok Marko, Roje 16, Šentjernej,
delovno knjižico. gnb‑246520
Škorjanec Zdravko, Breg 7, Središče ob
Dravi, delovno knjižico. gne‑246317
Špilek Edvard, Viška cesta 49c, Ljubljana,
vozno karto, št. 200, izdal LPP – 100%
popust s spremljevalcem. gni‑246238
Šušteršič Katja, Tržaška 87/B, Logatec,
vozno karto, št. 00807 na relaciji Logatec
– Postojna, izdal Veolia Transposrt.
gnb‑246345
Tibaut Roland, Lendavska Gorice 50,
Lendava – Lendva, ADR certifikat št. 01664,
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve, dne
8. 3. 2002. gne‑246242
Ugrin Dominika, Poštni predal 35, Ankaran
– Ankarano, delovno knjižico. gnd‑246518
Vesel Marjetka, Blatnik pri Črnomlju
15, Črnomelj, delovno knjižico, ser. št.
A0294526, reg. št. 1154, izdala UE Črnomelj.
gnl‑246260
Vidmar Katja, Jurčkova cesta 112,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič. gnk‑246236
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NOVO
TOMAŽ MARUŠIČ

SLOVENSKO SMUČARSKO PRAVO
IN VARNOST NA SMUČIŠČIH
Ilustracije: Miki Muster

Iz leta v leto narašča število nesreč na slovenskih smučiščih. V sezoni 2003/2004 so jih zabeležili 1294,
minulo smučarsko sezono pa že 1608, od tega 90 odstotkov na urejenih smučarskih progah in dobrih
5 odstotkov na vstopnih in izstopnih mestih žičniških naprav.
»Mar je treba končati smučarski dan v bolnišnici in šele na sodišču zvedeti, kdo je odgovoren za škodo,
ki je bila prizadejana v smučarski nezgodi,« se v uvodu knjige Slovensko smučarsko pravo in varnost
na smučiščih sprašuje avtor Tomaž Marušič.
Po opisu zgodovine razvoja smučarskega prava, avtor največ pozornosti namenja komentiranju predpisov
o varnosti na smučiščih in na žičniških napravah. K posameznim členom veljavnih zakonov dodaja tudi sodno
prakso slovenskih in tujih sodišč, tako da knjiga ponuja celovit pregled vsega, kar je povezano s smučanjem.
Na koncu knjige so zbrani vsi veljavni predpisi na tem področju, knjigo za zaključuje Strokovni kodeks učiteljev
in trenerjev smučanja Slovenije.
Izdajatelj knjige, ki naj bi, kakor je v predgovoru zapisala nekdanja tekmovalka dr. Katarina Zajc, prispevala
k izboljšanju varnosti na naših smučiščih, je Smučarska zveza Slovenije, založnik pa Založba Uradni list.
Knjigo dopolnjujejo ilustracije Mikija Mustra k dobro znanim 10 pravilom FIS, namenjenim redu na smučiščih.
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