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Leto XVII

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

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-12866/07
Obvestilo
V zvezi z javnim razpisom oddaje javnega naročila za naročila za Dobavo in montažo opreme 110 kV (GIS) s priključki za
RTP Mačkovci; javni razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36413/06, vse prevzemnike razpisne dokumentacije obveščamo, da je postopek revizije zaključen in, da nadaljujemo
s postopkom oddaje predmetnega javnega
naročila.
Rok za oddajo in odpiranje ponudb:
– rok za oddajo ponudb: 17. 5. 2007 do
8. ure,
– javno odpiranje ponudb: 17. 5. 2007
ob 8.30.
Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-13157/07
Obvestilo
V zvezi z javnim razpisom oddaje javnega naročila za dobavo in montažo opreme
daljinsko vodenih progovnih ločilnih mest
z odklopniki in zaščito na DE Tolmin; javni
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
137-139 z dne 29. 12. 2006, Ob-36782/06,
vse prevzemnike razpisne dokumentacije
obveščamo da je postopek revizije zaključen. Naročnik je popravil in dopolnil razpisno dokumentacijo, skladno z zahtevami
sklepa Državne revizijske komisije in nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila.
Rok oddaje ponudb: 22. 5. 2007 do
10. ure.

Javno odpiranje ponudb: 22. 5. 2007 ob
11. uri.
Rok veljavnosti ponudbe in bančne garancije za resnost ponudbe: do 16. 7. 2007
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
– Letno povprečje od prodaje za leto
2005 in 2006 mora preseči višino ponudbene vrednosti.
– Ponudnik mora predložiti vsaj eno pozitivno referenco.
– Ponudnik mora imeti stalno zaposleni
vsaj dve osebi z izobrazbo tehnične smeri V.
stopnje, ter eno osebo z pridobljenim statusom pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke, ki je vpisana v imenik inženirske
zbornice.
Merila:
– ponudbena cena v EUR 95 točk,
– rok plačila 5 točk.
Ostale spremembe so navedene v razpisni dokumentaciji.
Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica

Storitve
Št. 341/07

Ob-13155/07
Zaključek postopka

Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. zaključuje javni razpis za oddajo naročila za storitev na vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti na
podlagi omejenega postopka št. JN 51/06:
»»Izvajanje obnove antikorozijske zaščite na objektih in postrojih družbe Elektro
Ljubljana, d.d.«, objavljenega v Uradnih listih RS, št. 137-139 z dne 29. 12. 2006,
Ob-36447/06 (objava) in št. 9 z dne 2. 2.
2007, Ob-2640/07 (popravek) in Uradnih glasilih EU št. 2006/S 245-263711 z dne 23. 12.
2006 (obvestilo o naročilu – gospodarske
javne službe) in št. 2007/S 21-023911 z dne
31. 1. 2007 (popravek).
Na naslov naročnika je bilo pravočasno
predloženih 5 prijav. Ker je bila razpisna dokumentacija pripravljena tako, da ni omogočila, priprave pravilne ponudbe, je naročnik
skladno s 23. členom ZJN-1 zaključil postopek oddaje predmetnega javnega razpisa.
Elektro Ljubljana, d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-12734/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rogašovci, kontaktna oseba: Marija Saje,
Rogašovci 14B, 9262 Rogašovci, Slovenija,
tel. 02/55-88-403, faks 02/55-71-607, elektronska pošta: obcina.rogasovci@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-0005/2006-01/04.
II.5) Kratek opis: prevozi šolskih
otrok v Občini Rogašovci za šolsko leto
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39.642.80 EUR/letno (9,500.000
SIT/letno).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena,
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-0005/2006-01/04: Avtobusni promet Murska Sobota d.d., kontaktna oseba: Vesna Rebrica, Bakovska
29a, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/53-01-600, faks 02/53-01-613.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 302,05 EUR na dan
(ca. 60.410 EUR letno).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85-86 z dne 11. 8.
2006, Ob-6547/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2007.
Občina Rogašovci
Ob-12735/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kardiokirurški medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 142.714 EUR z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 3. točka prvega odstavka 29.
člena ZJN-2.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.886,56 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20.442,97 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.262,72 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31.860,15 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.429,09 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23.737,27 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.982,24 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.076,84 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 325,50 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:
16. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-12736/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JP Komunala Cerknica d.o.o., kontaktna
oseba: Primož Žalec, Notranjska cesta 44,
1380 Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-79-12,
faks 01/709-31-75, elektronska pošta: primoz.zalec@komunala-cerknica.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-001/2007.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
naftnih derivatov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 225.000 EUR brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-001/2007: Petrol d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Aljoša Zupančič, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-42-34, faks 01/520-36-72,
elektronska pošta: info@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 240.748,92 EUR.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-001/2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 19 z dne 2. 3. 2007,
Ob-5037/07.
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: 26. 4. 2007.
Komunala Cerknica d.o.o.

Št. 33/06
Ob-12737/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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@zdmb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN4-B-/06.
II.5) Kratek opis: laboratorijski material, razdeljen v enaintrideset sklopov:
A) potrošni material,
B) kemikalija,
C) pribor za odvzem krvi,
D) epruvete,
E) epruvete za kapilarni odvzem krvi,
F) presejalni testi na droge v urinu,
G) presejalni testi na droge v slini,
H) presejalni mikrobiološki test,
I) hitri testi za določanje glukoze v krvi,
J) hitri testi,
K) testi in ostali materiali vezani na aparat Quick Read,
L) reagenti vezani na aparate Clinitec,
M) reagenti vezani na aparate Miditron,
N) komplet za analizo urinskega sedimenta,
O) serumske čašice,
P) kvalitativna analiza urina vezana na
aparat Uriscan,
Q) kvalitativna analiza urina vezana na
aparat LabuReader,
R) kontrole za biokemične in urinske
analize,
S) RIQAS kontrole,
T) reagenti in ostali material za analizaatorje AL in Nihon Kohden MEK,
U) reagenti vezani na aparate ABX,
V) reagenti vezani na aparate Hycell,
W) reagenti in ostali materiali vezani na
aparate Abbott 1700, Abbott 1300 in Abbott
3700,
X) reagenti in ostali materiali vezani na
sedimentacijski aparat Alifaks,
Y) reagenti vezani na aparate Hitachi
717,
Z) reagenti vezani na aparate Dade Behring (aparat BFT II. in BN ProSpec),
AA) reagenti, kalibratorji in kontrole vezane na aparat Architect i2000,
BB) reagenti vezani na aparate AVL,
CC) reagenti vezani na aparate Sebia,
DD) reagenti vezani na aparate Cardiac
Reader,
EE) potrošni material za mikroskope
Olympus.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 93,000.000 SIT oziroma
388.082,12 €.
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. JN4-B/07 – sklop
U: Mollier, d.o.o., Celje, kontaktna oseba:
Barbara Benčina, univ. dipl. biol., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-88-400, faks 03/42-88-402, elektronska pošta: info@mollier.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 14.406,08 €.
Valuta: 60 dni.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop F, H, K in
Q: Dr. Gorkič, d.o.o., kontaktna oseba: Karel
Kolarič, univ. dipl. biol., Obrtniška 11, 1370
Logatec, Slovenija, tel. 01/759-02-50, faks
01/759-02-56, elektronska pošta: dr.gorkic@
dr-gorkic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena sklop F: 12.917,23 €, sklop
H: 20,86 €, sklop K: 35.490,96 €, sklop Q:
2.061,50 €.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop B, I in
S: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba: Ingrid
Padovan, univ. dipl. ekolog, prof. ke-bi, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: ingrid.padovan@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena sklop B: 5.803,43 €, sklop
I: 952,35 €, sklop S: 10.253,25 €.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop M, Y, BB
in DD: Roche farmacevtska družba, d.o.o.,
kontaktna oseba: Lucija Božič, Vodovodna
cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-02-86, faks 01/568-02-80, elektronska pošta: lucija.bozic@roche.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena sklop M: 12.862,06 €, sklop
Y: 54.271,70 €, sklop BB: 3.620,21 €, sklop
DD: 27.480,82 €.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop A in O:
Golias labortehnika, Golias Hinko, s.p., kontaktna oseba: Hinko Golias, univ. dipl. ing.
str., Groharjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/429-70-15, faks 01/429-70-10, elektronska pošta: info@golias.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena sklop A: 28.095,65 €,
sklop O: 144 €.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop T: Medimaj, d.o.o., kontaktna oseba: Mihaela Vrzel,
Škalce 1F, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/575-58-30, faks 03/575-58-31,
elektronska pošta: info@medimaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 25.471,20 €.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 137-139, z dne 29. 12.
2006, Ob-36716.
VI.7) Drugi podatki: sklop E je naročnik
razveljavil, za sklope G, P, R, V, CC in EE
naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2007.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop W in AA:
Medis, d.o.o., kontaktna oseba: Ljiljana Banfi, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-69-00, faks 01/561-21-19, elektronska pošta: javna.narocila@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena sklop W: 134.498,74 €,
sklop AA: 40.769,26 €.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop
X: Medias international, d.o.o., kontaktna
oseba: Nika Paternoster, Leskoškova 9D,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-02-300,
faks 01/52-02-495, elektronska pošta:
info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 10.018,17 €.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop C: Promed, d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Seničar, Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-02-302, faks 01/52-02-164,
elektronska pošta: promed@s5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 37.729,33 €.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop D, J, N in
Z: Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., kontaktna oseba: Branka Burnik, Skaručna 14A,
1217 Vodice, Slovenija, tel. 01/833-28-10,
faks 01/833-28-20, elektronska pošta: info@
lt-burnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena sklop D: 25.469,05 €, sklop
J: 21.090,16 €, sklop N: 10.492,80 €, sklop
Z: 40.923,20 €.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN4-B/07 – sklop
L: Interexport, d.o.o., kontaktna oseba:
Stanka Karo, Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-73-56, faks
01/530-73-55, elektronska pošta: stanka.karo@interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 26.171,96 €.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Stran

Št. 33/06
Ob-12738/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN5-B/06.
II.5) Kratek opis: dentalna pohištvena
in strojna oprema ter aparature.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 35,000.000 SIT oziroma
146.052,41 €.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 55%,
– kompatibilnost z obstoječo opremo in
servisi 25%,
– tehnične prednosti 10%,
– plačilni pogoji 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN5-B/06: Dentalia, d.o.o.,
kontaktna oseba: Peter Lučič, univ. dipl. ing.,
Celovška 197, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-77-30, faks 01/510-32-15, elektronska pošta: info@dentalia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 107.117,42 €.
Valuta: 24 brezobrestnih enakih mesečnih obrokov.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36714/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2007.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 961-22/2006
Ob-12756/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič – Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-506-61,
faks 01/474-52-12, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov: www.
zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-22/2006.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za potrebe Zavoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32.548,82 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. 961-22/2006 –
sklop 3: Elektro Celje d.d., kontaktna oseba: Slavica Kneževič, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-67, faks
03/420-14-03, elektronska pošta: Slavica.knezevic@elektro-celje.si, internetni naslov: www.elektro-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21.679,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-22/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36719/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo za
sklop 1, sklop 2 in sklop 4 ni bilo oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 4. 2007.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 385/100
Ob-13124/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za šolstvo, kontaktna oseba: Mateja
Hudolin, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-05-106, faks 01/30-05-199,
elektronska pošta: mateja.hudolin@zrss.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: JN – pisarniški material.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
pisarniškega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): orientacijska vrednost ca. 20,000.000
SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 65 točk,
– odzivni čas – 10,
– plačilni rok – 10 točk,
– fiksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točke, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. JN – pisarniški material: Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – pisarniški
material.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da: 123-124/06 z dne 1. 12. 2006,
Ob-33580/06.
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: 11. 4. 2007.
Zavod RS za šolstvo

Gradnje
Št. 351-2/2003
Ob-12726/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Mirjam
Pavšek, dipl. inž. grad., Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, Grosuplje, Slovenija, tel.
78-88-750, faks 78-88-764, elektronska pošta: Obcina.grosuplje@ob.grosuplje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR -06/003.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del za podružnično šolo Žalna pri Grosupljem.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 400,000.000 SIT oziroma
1,669.170,42 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. JR - 06/003:
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: 351-2/2003.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: Ob-35981/06 z dne 22. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik v postopku
ni izbral nobenega ponudnika, ker so bile
vse prejete ponudbe za naročnika nesprejemljive. Vse ponudbe so namreč presegale
razpoložljiva proračunska sredstva naročnika določena za ta namen.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2007.
Občina Grosuplje

Storitve
Št. 33/06
Ob-12739/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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@zdmb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN4-S/06.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje računalniške sistemske strojne, programske in
periferne opreme v obdobju 2007–2010,
razdeljene v 7 sklopov
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): letna vrednost 12,000.000 SIT oziroma 50.075,11 €.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
A) Cena 1 – vzdrževanje strateške opreme I – 20%
Cena 2 – preventivno vzdrževanje –
20%
Cena 3 – vzdrževanje strateške opreme
II in druge računalniške opreme – 20%.
B) Kompleksnost ponudbe – 40%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN4-S/06: Lancom, d.o.o.,
kontaktna oseba: Boris Korže, univ. dipl.
inž., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-00-200, faks 02/33-00-209,
elektronska pošta: tehnika@lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30.486 €.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37188/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 4. 2007.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 64/744/2007
Ob-12777/07
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: mag. Hailu Kifle, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-41,
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faks 01/474-24-42, elektronska pošta: hailu.kifle@eles.si, internetni naslov: www.
eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 166/2006.
II.5) Kratek opis: dobava kompozitnih
izolatorjev za daljnovode.
Sklop B: kompozitni izolatorji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba: sklop B.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 166/2006: sklop B:
kompozitni izolatorji: Družinsko podjetje Kosič, d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Kosič,
Ruperče 13, 2231 Pernica, Slovenija, tel.
02/644-61-00, faks 02/644-61-05, elektronska pošta: info@kosic.si, internetni naslov:
www.kosic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 194.596,80 EUR.
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: 4.
V.4.2) Javno naročilo št. 166/2006.

na, tel. 01/241-86-28, faks 01/241-86-46,
elektronska pošta: branka.armautovic@unilj.si, internetni naslov: www.uni-lj.si.
II.3) Opis: javni razpis za predhodno priznanje sposobnosti udeležencem natečaja
za pridobitev arhitekturne rešitve objekta
Biotehniške fakultete ter izbiro izvajalca za
izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za arhitekturo, gradbene konstrukcije,
strojne in elektro inštalacije ter zunanjo in
prometno ureditev.
V.1) Oddaja in nagrade: ime in naslov
zmagovalca/zmagovalcev natečaja.
Zvišano drugo nagrado v vrednosti
4.590,22 EUR prejmejo za elaborat šifra
36915:
Avtorja: mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.,
Lena Krušec, u.d.i.a.
Avtorica z omejenimi pooblastili: Vanja
Milosavljevič, u.d.i.a.
Sodelavca: Tina Mikulič (abs.a.), Jan Šavli (abs.a)
Krajinska arhitektura: Gregor Vreš,
u.d.i.ka.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 4.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ob-29284/06 z dne
20. 10. 2006.
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2007.
Univerza v Ljubljani

V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): sklop B: 194.596 EUR.
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:
22. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila
o oddaji natečaja
Storitve
Ob-13125/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Branka
Arnautović, Kongresni trg 12, 1000 Ljublja-
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 316/07

Ob-12870/07
Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za nakup opreme:
skupina A: invalidski vozički, skupina B: delovni vozički (razni), skupina C: mize za preglede, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7639/07
se spremenijo navedbe pod točkami objave
kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 13. uri; v sejni sobi št. 231, 2.
nadstropje, Komercialnega sektorja, Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-166/2007/7
Ob-12869/07
Spremembe
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo opreme
tehničnega varovanja, št. 430-166/2007,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36 z
dne 20. 4. 2007, Ob-11212/07, se spremeni
točka III.2.3), in sicer:
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za varovanje tajnih podatkov v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
in predpisi sprejetimi na njegovi podlagi (za
sklop 3),
– seznam delavcev, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del predmetnega javnega naročila (za sklop 3),
– tehnična specifikacija,
– tehnična dokumentacija oziroma tehnični opis,
– veljavni certifikat o skladnosti opreme
(za sklopa 2 in 3).
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 214/3-2007

Ob-12873/07
Popravek
V javnem razpisu Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran za

opremo prostorov intenzivne nege in operacijskega bloka, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007, Ob-11201/07,
se v točki III.2.1) doda:
– ponudnik ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral
dejavnost.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 6-34/2984/3-07
Ob-13165/07
Popravek
V javnem razpisu za dobavo avtomobilskih pnevmatik in avtomobilskih zračnic
(objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31 z
dne 6. 4. 2007, Ob-9491/07), se spremeni
točka III.2.3) Tehnična sposobnost, in sicer:
»TP1: Pnevmatike in zračnice morajo biti
nove in izdelane največ eno leto pred
sklenitvijo pogodbe ali kasneje. Ponudnik predloži lastno izjavo«.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 156/07
Ob-12727/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, v roke: Albin Apotekar, tel.
03/780-01-06, e-pošta: albin.apotekar@pbvojnik.si, faks 03/780-02-00.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda Novak
in Mira Mastnak, Celjska cesta 37, 3212
Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-82, faks
03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@
pb-vojnik.si.
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: osnovna sredstva (JN B 2/07).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna enota Ravne, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup osnovnih sredstev iz naslednjih sklopov:
1. sklop: pohištvena oprema,
2. sklop: elektronska, elektro in računalniška oprema,
3. sklop: oprema in pripomočki za
zdravstveno nego,
4. sklop: ostala oprema.
Ocenjena vrednost brez DDV: 71.775
EUR.

II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1; glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33.19.00.00-8, 30.23.12.00 -9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 01. 7. 2007, zaključek 31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
II.4.) Vrsta postopka: odprti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 1.000 EUR skupaj s
pooblastilom za izpolnitev bianco menice.
Izbrani ponudnik za posamezni sklop bo
moral izročiti naročniku bančno garancijo
brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (skupaj z DDV), najkasneje v desetih
dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem
in postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
A.) Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
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v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazila pod točko A.: pod zaporedno
številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt
predloži izjavo (OBR-4).
B.) Poklicna sposobnost:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. 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, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazila pod točko B.: pod zaporedno
številko 6 in 7, gospodarski subjekt predloži
izjavo (OBR-4).
8. Da soglaša, da lahko naročnik pridobi
osebne podatke.
Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR-5).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
C.) Ekonomska in finančna sposobnost:
9. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
10. Da nudi 60-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
(OBR-6)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
D.) Tehnični in kadrovska sposobnost:
11. Da zagotavlja vse razpisane vrste
blaga iz posameznega sklopa.
12. Da zagotavlja, da bo opremo dobavil najkasneje v dveh mesecih po podpisu
pogodbe in dostavo fco sedež Psihiatrična
bolnišnica Vojnik in Delovna enota Ravne
– razloženo.
13. Da zagotavlja, da ponujeno blago
izpolnjuje strokovne zahteve naročnika,
navedene v popisu blaga in tehnični specifikaciji, za vsak posamezen razpisan sklop

II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): IN-TACT d.o.o., Cesta
20. julija2c, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ludvik Fain, tel.
041/650-806, e-pošta: in-tact@siol.net, faks
03/56-69-083.
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:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: dobava in montaža opreme prostorov OŠ Ivana Kavčiča in Vrtca na Izlakah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Ivana Kavčiča in
Vrtec na Izlakah
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme prostorov OŠ
Ivana Kavčiča in Vrtca na Izlakah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet:
36150000.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 250.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek: 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega
javnega naročila, bo morala predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem
bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
Dokazila:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2 (za ponudnika),

opreme in, da zagotavlja montažo dobavljenega blaga.
Dokazila pod točko D.: pod zaporedno
številko 11, 12 in 13, gospodarski subjekt
predloži izjavo (OBR-7, OBR-8 in OBR-9).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.1.7. Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
1. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije po predhodni predložitvi dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, faks 03/780-02-00. Prevzem razpisne
dokumentacije vsak delovni dan med 8. in
13. uro. Plačilo se izvede na transakcijski račun Javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, št. 01100-6030279349, odprt pri UJP
Žalec, s pripisom pri namenu plačila »razpisna dokumentacija za osnovna sredstva«.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 6. 2007 do 12. ure.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, tajništvo uprave, kontaktni osebi: Magda Novak in Mira Mastnak,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-01-82, faks 03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 9.00 uri; sejna soba uprave na naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik
Ob-12743/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Blanka Šmit, tel.
03/56-55-730, v roke: Blanka Šmit, e-pošta:
blanka.smit@zagorje.si, faks 03/56-64-011.
Internetni naslov naročnika www.
zagorje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IN-TACT
d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Ludvik Fain, tel. 041/650-806, e-pošta: intact@siol.net, faks 03/56-69-083.
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– pisna izjava zakonitega zastopnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz.
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike),
– pooblastila za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike),
2. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. l.
RS, št. 20/06) naročniki ne smejo sodelovati
ali v primeru, da je ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za preprečevanje korupcije
naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da
lahko sodeluje z naročnikom;
Dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi
na podlagi določb zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo naročniki ne smejo sodelovati.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o naročilu;
Dokazilo:
1.1. za pravne osebe (gospodarske družbe): izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik
v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih
obveznosti in
1.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki): izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo in sicer, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti in
pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON 1,
2. ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: izjava ponudnika pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ima plačane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel dve istovrstni dobavi in montaži-v posamični vrednosti posla najmanj
200.000 € brez DDV.
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: 430-19/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 150 EUR.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR št.
26338-17831728 pri Banki Zasavje d.d.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 13. uri v sejni sobi na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
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, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: po odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila je rok za
vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve.
Internetni naslov: www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 4. 2007.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-12745/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, Zaloška cesta 5,
1000 Ljubljana, tel. +386/1/587-91-26, v
roke: Marinka Zadel Vidmar, e-pošta: mzadel@onko-i.si, faks +386/1/587-94-00.
Internetni naslov naročnika: www.onkoi.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Blaž Strmole, e-pošta:
info@praetor.si, tel. +386(0)5/90-75-600,
faks +386(0)5/90-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)5/90-75-600, v
roke: Blaž Strmole, e-pošta: info@praetor.si,
faks +386(0)5/90-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
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:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava električne energije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o dobavi električne energije
do konca leta 2008.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
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: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o dobavi električne energije do konca
leta 2008.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 10.000 EUR z veljavnostjo 90 dni od
roka za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa v skladu
s pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju (v primeru, da kandidat nastopa
s partnerji).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
Ad 1)Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Reference: ponudnik je v letih 2004,
2005 in 2006, v vsakem letu izvedel vsaj 1
referenčni posel, katerega predmet je bila
dobava električne energije v pogodbeni vrednosti, ki je bila enaka ali višja od ponudbene vrednosti za to javno naročilo.
Ad 2) Razvidno iz obrazca A-4, točka
1.5.
3. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da
v zadnjih 6 mesecih od dneva oddaje ponudbe ni imel blokiranega računa. Navedeni
pogoj mora izpolniti vsak ponudnik posebej
ne glede na dejstvo, da oddaja skupno ponudbo.
Ad 3) Navedeno ponudnik izkaže s predložitvijo BON obrazca, iz katerega je to razvidno ali s predložitvijo potrdil vseh poslovnih bank, kjer ima ponudnik odprte poslovne
račune in iz katerih je to razvidno.
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4. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Ad 4) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. Ponudnik ima veljavno licenco za
opravljanje energetske dejavnosti. (Dobava, trgovanje, zastopanje in posredovanje
na trgu z električno energijo).
Ad 5) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo izpolnjevanje
tega pogoja preveril pri Javni agenciji RS
za energijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: JNVV/B1-SJNZS006/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 6.
2007 ob 12.30; Onkološki inštitut Ljubljana,
Stavba C, Sejna soba, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mf/slov/javnar/kontakt.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 4. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: NN plastične prosto stoječe
omarice
1) Kratek opis: NN plastične prosto stoječe omarice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 31600000, 31680000, 31681410.
3) Količina ali obseg: količina je razvidna
iz specifikacije elektromateriala.
Ocenjeni stroški brez DDV: 80.500
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: tarifni odklopniki
1) Kratek opis: tarifni odklopniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 31600000, 31680000, 31681410.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 74.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so razvidne iz specifikacije elektromateriala
in so okvirne.
Ocenjena vrednost brez DDV: 605.500
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora priložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti
(brez DDV) ponujenega sklopa. Veljavnost
garancije mora biti še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, to je do 29. 8. 2007.
Izbrani ponudnik mora naročniku ob podpisu pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost
garancije mora biti še 30 dni po preteku roka
za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo dobavljeno blago
plačal na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov dobavitelja, ki se morajo
obvezno sklicevati na številko naročilnice in
pogodbe ter imeti priloženo kopijo dobavnice, in sicer v roku 30 dni od datuma prejema
na TRR dobavitelja.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. I.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejema-

Ob-12751/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ulica

Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-36-58, v roke: Vesna Kranjc, epošta: vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si,
faks 04/208-33-15.
Internetni naslov naročnika: www.elektrogorenjska.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-07/2007-ident 257068.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ulica Mirka Vadnova
3a, Kranj in Moste 2a, Žirovnica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
elektromaterial.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 31600000, 31680000, 31681410.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: NN plošče za TP
1) Kratek opis: NN plošče za TP.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 31600000, 31680000, 31681410.
3) Količina ali obseg: razvidno iz specifikacije elektromateriala.
Ocenjeni stroški brez DDV: 223 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Betonsko ohišje montažnih TP
1) Kratek opis: betonsko ohišje montažnih TP.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 31000000
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
31600000, 31680000, 31681410.
3) Količina ali obseg: količina je razvidna
iz specifikacije elektromateriala.
Ocenjeni stroški brez DDV: 115 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: NN plastične omarice
1) Kratek opis: NN plastične omarice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 31600000, 31680000, 31681410.
3) Količina ali obseg: količina je razvidna
iz specifikacije elektromateriala.
Ocenjeni stroški brez DDV: 113.000
EUR.
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nje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zajezitev finančnih interesov Evropske
skupnosti; pranje denarja.
Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil
poslovne dejavnosti ali je v katerem koli
podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež.
Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Ponudnik 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, ali
morajo biti člani posebne organizacije, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo pristojni državni organi.
Če država, v kateri ima prijavitelj svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, mora
ponudnik predložiti zapriseženo izjavo prič
ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik pravna oseba predloži obrazec
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2006.
Obrazec je lahko kopija, vendar ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja
ponudbe.
Ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki za
leto 2006 ter potrdilo poslovne banke pri kateri ima odprt transakcijski račun (TRR), da
v preteklih šestih mesecih, ni imel blokiranega TRR. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od dneva odpiranja ponudbe. V primeru,
da ponudnik ni iz Slovenije, mora dostaviti
ustrezne dokumente, ki veljajo v državi iz
katere prihaja. Priložene dokumente potrdi
s podpisom in žigom in priloži k ponudbeni
dokumentaciji (v slovenščini).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik (dobavitelj) mora dostaviti reference o svojih prodajah materiala oziroma
opreme. Reference se dostavijo za vsak
sklop posebej, za katerega ponudnik kandidira, in sicer za zadnji dve leti, torej za
leto 2005 in 2006. Skupni seštevek referenc
na območju celotne EU o prodaji materiala
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oziroma opreme posameznega sklopa za
obe leti mora dosegati ocenjeno vrednost
posameznega sklopa po tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik, ki bo dostavil reference s skupnim seštevkom, ki bo manjši od
ocenjene vrednosti posameznega sklopa,
za katerega kandidira, bo izločen iz nadaljnje obravnave. Vsa dostavljena potrdila se
morajo nanašati na material, ki je tak, kot se
uporablja in je sposoben za opremljanje ali
vzdrževanje ali izgradnjo elektrodistribucijskih postrojev in naprav in v skladu s predpisanimi standardi.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. ponudbena vrednost za sklop 95
2. certifikat kakovosti prodajalca
ISO 9001
2.5
3. certifikat kakovosti
proizvajalca ISO 9001
2.5
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN/OP-07/2007ident 257068.
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:
28. 6. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 25100-9700516198.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 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: 29. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 11. uri; Ulica Mirka Vadnova 3a,
Kranj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
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 cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/234-28-00, faks
+386/1/234-28-40.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, Slovenija, e-pošta: info@elektrogorenjska.si, tel. +386/4/208-36-58, faks
+386/4/208-33-15, internetni naslov: www.
elektro-gorenjska.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 4. 2007.
Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Št. 58/2007
Ob-12753/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Področna enota Informacijski
center, Miklošičeva 24 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/30-77-329, v roke: Nina
Derenda, e-pošta: razpisi.peic@zzzs.si,
faks +386/1/23-12-667.
Internetni naslov naročnika: www.
zzzs.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup namizne računalniške in
programske opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije naročnika v
RS (sedež in območne enote naročnika).
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup namizne
računalniške in programske opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30230000, dodatni predmet(-i): 30240000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Osebni računalniki
1) Kratek opis: osebni računalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300.
3) Količina ali obseg:
1.1 Osebni računalniki: 260 kosov.
Sklop št. 2
Naslov: Zasloni
1) Kratek opis: monitorji LCD 19 in 21
palčni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231250.
3) Količina ali obseg:
2.1 Zasloni LCD 19 palčni (format 4:3):
90 kosov.
2.2 Zasloni LCD 21 palčni (format 4:3):
24 kosov.
Sklop št. 3
Naslov: Matrični tiskalniki
1) Kratek opis: matrični tiskalniki A4 in
A3.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233232.
3) Količina ali obseg:
3.1 Matrični tiskalniki A4 (šalterski): 15
kosov.
3.2 Matrični tiskalniki A3: 3 kose.
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Sklop št. 4
Naslov: Laserski tiskalniki
1) Kratek opis: laserski tiskalniki (namizni
in mrežni).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233231.
3) Količina ali obseg:
4.1 Laserski tiskalniki črno-beli A4: 71
kosov.
4.2 Mrežni laserski tiskalniki A4: 23 kosov.
4.3 Laserski tiskalniki A4(ZK): 25 kosov.
4.4 Barvni mrežni laserski tiskalniki A4:
4 kosi.
4.5 Mrežni laserski tiskalniki A3:1 kos.
Sklop št. 5
Naslov: Programska oprema McAfee
1) Kratek opis: podaljšanje vzdrževanja
obstoječih licenc za naslednja 3 leta.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30240000.
3) Količina ali obseg:
5.1 za 1200 licenc McAfee Active Virus
Defense,
5.2 za 1200 licenc McAfee Anti
Spyware.
Sklop št. 6
Naslov: Programska oprema Microsoft
1) Kratek opis: nakup licenc.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30240000.
3) Količina ali obseg:
6.1 1 licenca za SOL Server2005 Standard Edition, 1-procesorska licenca,
6.2 1 komplet medijev za SOL server za
32 in 64-bitno verzijo programske opreme,
6.3 20 licenc za Office Visio Standard
2007,
6.4 1 komplet medijev za Office Visio
Standard 2007.
Sklop št. 7
Naslov: Programska oprema Suse Linux
1) Kratek opis: nakup licenc s 3-letnim
vzdrževanjem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30240000.
3) Količina ali obseg:
7.1 3 licence za SUSE Linux Enterprise
Desktop,
7.2 3 licence za SUSE Linux Enterprise
Server.
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:
– sklop 1 – osebni računalniki,
– sklop 2 – zasloni,
– sklop 3 – matrični tiskalniki,
– sklop 4 – laserski tiskalniki,
– sklop 5 – programska oprema
McAfee,
– sklop 6 – programska oprema Microsoft,
– sklop 7 – programska oprema Suse
Linux.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
21 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (vsaj 5%
od vrednosti ponudbe, zaokroženo navzgor
na 500 EUR), bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10% od skupne pogodbene vrednosti) in bančna garan-

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 43000-PE IC
PC-26-006/07-B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 018 – 020825 z dne 26. 1. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 45 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni strani naročnika www.zzzs.si pod izbiro
“Javna naročila / JN Področne enote Informacijski center / Nakup namizne računalniške in programske opreme št. PC-26/07”.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika
s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na
poslovni račun 01100-6030274014 s pripisom “RD PC-26/07”.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 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: do 15. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 12.30; sejna soba naročnika, soba
št. 342/III. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb naročniku
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju 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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, P.P./704, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

cija za odpravo napak v garancijskem roku
(5% od skupne pogodbene vrednosti).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– Plačilni rok 45 dni od dneva izstavitve
računa. Račun se izstavi na podlagi s strani
naročnika podpisanega dokumenta o prevzemu/implementaciji opreme.
– Rok dobave najkasneje v 21 dneh za
vse sklope.
– Dobava fco skladišče na naročnikovih lokacijah, kar pomeni tudi razpakiranje
opreme in odvoz embalaže, če tako zahteva
naročnik.
– Dobava opreme natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije, naročnik si pridržuje pravico razlage specifikacij oziroma razpisne dokumentacije.
– Garancijski rok po zahtevah specifikacij.
– Garancijska izjava mora biti potrjena s
strani proizvajalca opreme.
– Zagotavljanje enakih rezervnih delov
po zahtevah specifikacij za ves čas trajanja
garancijske dobe, kar pomeni, da je v tem
času omogočeno nameščanje osnovnega
operacijskega sistema s pomočjo istega
imagea.
– Ponudnik dovoljuje naročniku posege
na opremi zaradi izvajanja nadgradenj opreme – po zahtevah specifikacij.
– Preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami v roku 36 ur od poziva
naročnika (upoštevajo se delovni dnevi).
Preverjanje izvede ponudnik na lokaciji naročnika ob prisotnosti delavcev naročnika
– po zahtevah specifikacij.
– Posebni pogoji za posamezne sklope
– po zahtevah specifikacij.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– podatki o boniteti poslovanja in plačilni
sposobnosti (najmanj dobra finančna stabilnost – razred A; B; C; ni blokad poslovanja;
– pozitivni poslovni izid v preteklem
letu;
– pozitivno mnenje pooblaščene revizorske hiše za preteklo leto, če je ponudnik
zavezan k reviziji;
– ponudnik ima poravnane vse davčne
obveznosti;
– ponudnik ima poravnane vse carinske
obveznosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: za posamezne sklope po zahtevah specifikacij.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.

Stran

Ob-12773/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230
Lenart, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230
Lenart, tel. 00386/2/729-35-42, v roke: Alenka Stolnik, e-pošta: zavod@hrastovec.org,
faks 00386/2/729-35-66.
Internetni naslov naročnika: www.
hrastovec.org.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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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:
– oseba javnega prava;
– javna uprava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava živil in prehrambenih artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Hrastovec 22, 2230
Lenart.
Šifra NUTS: SIO.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava živil in prehrambenih artiklov.
Javno naročilo se oddaja po sklopih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 170.000
EUR.
5) Dodatne informacije o sklopih: razpisane dobave za navedeni sklop se bodo dostavljale tudi na lokacije dislociranih bivalnih
enot zavoda.
Sklop št. 2
Naslov: perutnina
1) Kratek opis: perutnina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 22.000
EUR.
Sklop št. 3
Naslov: ribe in ribji izdelki
1) Kratek opis: ribe in ribji izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 7.000 EUR.
Sklop št. 4
Naslov: jajca
1) Kratek opis: jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.500 EUR.
Sklop št. 5
Naslov: mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
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3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 84.000
EUR.
Sklop št. 6
Naslov: kruh in pekovski izdelki
1) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 22.000
EUR.
Sklop št. 7
Naslov: moka in testenine
1) Kratek opis: moka in testenine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 18.000
EUR.
Sklop št. 8
Naslov: splošno prehrambeno blago
1) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 96.000
EUR.
Sklop št. 9
Naslov: jedilno olje
1) Kratek opis: jedilno olje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15400000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 14.500
EUR.
Sklop št. 10
Naslov: sladoledi
1) Kratek opis: sladoledi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.000 EUR.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutnina,
– sklop 3: ribe in ribji izdelki,
– sklop 4: jajca,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh in pekovski izdelki,
– sklop 7: moka in testenine,
– sklop 8: splošno prehrambeno blago,
– sklop 9: jedilno olje,
– sklop 10: sladoledi.
Ocenjena vrednost brez DDV: 440.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti izjavo, da bo, kolikor
bo izbran za izvedbo naročila in bo naročnik
to zahteval, ob podpisu pogodbe oziroma
najkasneje v petih dneh po podpisu pogodbe
izročil naročniku bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (z DDV), sicer pogodba ne bo začela veljati, to pa bo pomenilo,
da je odstopil od pogodbe (Obrazec). Bančna garancija mora biti v originalu.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Rok plačila je najmanj 45 dni po prejemu
računa.
Kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06) in sicer: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja.
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili teh kaznivih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko gospodarski subjekt da
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega
subjekta.
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registriral dejavnost.
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili teh kaznivih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko gospodarski subjekt da
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega
subjekta.
– da ima ponudnik poravnane vse davke,
prispevke in druge obvezne dajatve.
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka.
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
– da soglaša, da lahko naročnik pridobi
osebne podatke.
Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec).
– da ponudniku noben predpis ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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 račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je ponudnik v zadnjih treh letih vsaj
trem naročnikom dobavljal blago, kot je
predmet naročila.
Dokazili:
– referenčna lista ponudnika (Obrazec),
– potrdilo o referencah ponudnika, izdano s strani naročnika, s katero potrjuje
ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti – za vsako
naročilo posebej (Obrazec);
– da je ponudnik kadrovsko sposoben in
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec),
– da bo ponudnik ne glede na že sprejete pogodbene obveznosti sposoben pravočasno in kvalitetno izpolnjevati svoje obveznosti po pogodbi
Dokazilo: Izjava ponudnika (Obrazec).
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: 12/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva
objave javnega razpisa, v prostorih Zavoda
Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart
– nabavna služba, vsak delovni dan od 9. do
12. ure. Ponudnik naroči razpisno dokumentacijo pisno na naslov naročnika ali po faksu
00386(0)2/729-35-66. V zahtevku ponudnik
navede svojo identifikacijsko št. za DDV ter
priloži dokazilo o vplačilu zneska 20 EUR,
ki ga je ponudnik nakazal na TRR naročnika št. 01100-6030300592 pri Upravi RS za
javna plačila Slovenska Bistrica, sklic: 734;
javni razpis za dobavo živil in prehrambenih
artiklov.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 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: 75 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 13. uri; Zavod Hrastovec-Trate,
Hrastovec 22, 2230 Lenart – sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom
javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-06/2007-ident 256747.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Škofja Loka,
Frankovo naselje 1, Škofa Loka.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
RTP 110/20 kV Škofja Loka – razširitev
110 kV stikališča-110 kV DV polje Železniki.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000, dodatni predmet(-i): 31200000,
31210000, 31214000.
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: količina
je razvidna iz projekta za razpis.
Ocenjena vrednost brez DDV: 250
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 8.000 EUR. Veljavnost garancije mora biti še 60 dni od dneva
odpiranja ponudb, to je do 29/8-2007.
Izbrani ponudnik mora naročniku ob podpisu pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost
garancije mora biti še 30 dni po preteku roka
za dokončno izvedbo posla.
Izbrani ponudnik mora naročniku ob
zaključku del izročiti garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10%
pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost
garancije mora biti še 1 dan po preteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Ponudnik (dobavitelj) bo opravljene dobave zaračunaval po sistemu fiksnih cen po
enoti navedeni v specifikaciji (tabeli tehničnih zahtev). Obračun se bo vršil do višine
90% pogodbene cene na podlagi ugotovljene stopnje gotovosti in potrjenih mesečnih
situacij, 10% pogodbene cene pa po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti (uspešno
končano preizkusno obratovanje in dokončni prevzem del).
Naročnik bo dobavljeno opremo in montaže plačal na podlagi prejetih in pravilno
izstavljenih računov dobavitelja, ki se morajo obvezno sklicevati na številko naročilnice
oziroma pogodbe, in sicer v roku 30 dni od
datuma prejema na TRR dobavitelja.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. I.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):

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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka
oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila
povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot
kršitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročila.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo
pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema
posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo
zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi
urad, pristojen za javna naročila. Zahtevek
za revizijo se vroči po pošti priporočeno s
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev dodelitvi naročila
ali priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva
in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob
vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun
pri ministrstvu, takso v višini 417,29 EUR,
če je zahtevek vložen v postopku oddaje
javnega naročila za blago ali storitve oziroma 834,59 EUR, če je zahtevek vložen v
postopku oddaje javnega naročila za gradnje. Številka transakcijskega računa je: št.
01100-1000358802, sklicevanje na številko
odobritve je:
1. model 18,
2. 2. P 1:10995,
3. P3: 7141998,
4. P3:00000003.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-12774/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-36-58, v roke: Vesna Kranjc, epošta: vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si,
faks 04/208-33-15.
Internetni naslov naročnika: www.elektrogorenjska.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
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– hudodelsko združevanje;
– sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje;
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zajezitev finančnih interesov Evropske skupnosti;
– pranje denarja.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Ponudnik 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, ali
morajo biti člani posebne organizacije, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik pravna oseba predloži obrazec
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2006.
Obrazec je lahko kopija, vendar ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja
ponudbe.
Ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki
za leto 2006 ter potrdilo poslovne banke pri
kateri ima odprt transakcijski račun (TRR),
da v preteklih šestih mesecih, ni imel blokiranega TRR. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora predložiti potrjeno referenco, da je v preteklem 3-letnem obdobju
(od začetka leta 2004 do konca leta 2006)
uspešno dobavil najmanj 1 primarno opremo za 110–170 kV stikališče v GIS izvedbi.
Ponudnik mora za proizvajalca ponujene
opreme predložiti najmanj 5 potrjenih referenc, da je bilo najmanj 5 primarnih oprem
za 110–170 kV stikališče v GIS izvedbi
uspešno vgrajene v omrežje na območju
EU, v preteklem 5-letnem obdobju (od začetka leta 2002 do konca leta 2006) in delujejo uspešno vsaj 12 mesecev.
Ponudnik mora priloži terminski plan dobav in montaž. Vsi roki morajo biti prikazani
v koledarskih dneh.
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IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. ponudbena vrednost
2. ponujeni rok dobave
in montaže primarne opreme

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN/OP-06/2007ident 256747.
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:
28. 6. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 25100-9700516198.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do 8.30.
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 29. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 9. uri; Ulica Mirka Vadnova 3a.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; na odpiranju so lahko navzoči
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
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 cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/234-28-00, faks
+386/1/234-28-40.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, Slovenija, e-pošta: info@elektrogorenjska.si, tel. +386/4/208-36-58, faks
+386/4/208-33-15, internetni naslov: www.
elektro-gorenjska.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 4. 2007.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj
Št. 07/41
Ob-12814/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Skupnost zavodov Osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Gregorčičeva ulica 3, SI-3000 Celje, Slovenija, v
roke: Vlado Geršak, tel. +386/5/434-615,
e-pošta: javna.narocila@szozc.si, faks
+386/5/434-614.
Internetni naslov naročnika: http://www.
szozc.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točk(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je

mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega
in RTG materiala po posameznih lokacijah zdravstvenih domov: Celje, »dr. Jožeta
Potrate« Žalec, Šmarje pri Jelšah, Šentjur
pri Celju.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 36 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 2,816.729
EUR brez DDV.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Javno naročilo se oddaja po sklopih.
Kandidati se lahko prijavijo za sklenitev
okvirnega sporazuma za enega ali več razpisanih sklopov. Posamezni artikli podskupin na podlagi katerih se prijavijo kandidati
in jim bo priznana sposobnost je priložena v
prilogi razpisne dokumentacije.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino in
vrsto blaga, saj je količina in vrsta blaga zanj
v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma
objektivno neugotovljiva.
Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal blago, ki je predmet tega razpisa, pozval kandidate, s katerimi bo imel sklenjene okvirne
sporazume, da oddajo ponudbe.
Vrsta, lastnosti, kakovost, izvedbeni pogoji in opis predmeta pogodbe bo natančneje opredeljena v posameznem povpraševanju naročnika. Na podlagi konkretnega
povpraševanja bodo povabljeni kandidati
oddali konkretne ponudbe, ki bodo vključevale ponudbene cene.
Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo potreboval
dobavo, ki je predmet tega razpisa, naročal
po sprejetih cenah iz konkretnih ponudb in
pod pogoji, kot je to navedeno v vzorcu
okvirnega sporazuma.
Naročnik bo naročal blago sukcesivno
glede na svoje potrebe po tovrstnem blagu.
Naročnik se zavezuje, da bo zbiral ponudbene predračune za posamezen sklop enkrat letno v okviru sklenjenega sporazuma
3 let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
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Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Zdravstveni dom Celje
Sklop št. 01: Ostali sanitetni material
1) Kratek opis: dobava sanitetnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 02: Zavojni in obvezilni material
1) Kratek opis: dobava zavojnega in obvezilnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 03: Material za nego ran
1) Kratek opis: dobava materiala za nego
ran.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesescev
od oddaje naročila.
Sklop št. 04: Razkužila in dezinficiensi
1) Kratek opis: dobava razkužil in dezinficiensov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 05: Kvalitativna analiza urina
vezana za aparat Miditron
1) Kratek opis: dobava materiala za aparat Miditron.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 06: Hematološke preiskave vezane na aparate Beckman-Coulter
1) Kratek opis: dobava materiala vezanega na aparat Beckman-Coulter.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 07: Biokemične preiskave vezane na aparate Elecsys
1) Kratek opis: dobava materiala vezanega na aparate Elecsys.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 08: Biokemične preiskave vezane na aparate AVL
1) Kratek opis: dobava artiklov vezanih
na aparate AVL.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 02. laboratorijski material in diagnostična sredstva
1) Kratek opis: dobava laboratorijskega
materiala in diagnostičnih sredstev
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 03: Biokemične preiskave vezane na aparat Dade-Behring
1) Kratek opis: dobava artiklov vezanih
na aparat Dade Behring.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Sklop št. 01. Ostali sanitetni material
1) Kratek opis: dobava ostalega sanitetnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 02: Zavojni in obvezilni material
1) Kratek opis: dobava zavojnega in obvezilnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 03: Material za nego ran
1) Kratek opis: dobava materiala za nego
ran.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 04. Razkužila
1) Kratek opis: dobava razkužil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 05: Laboratorijski material in
diagnostična sredstva
1) Kratek opis: dobava laboratorijskega
materiala in diagnostičnih sredstev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 06: Biokemične preiskave vezane na aparat Dade-Behring.
1) Kratek opis: dobava artiklov vezanih
na aparat Dade Behring.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.

Sklop št. 09: Reagenti Roche vezani na
aparat Hitachi
1) Kratek opis: dobava reagentov Roche
vezane na aparat Hitachi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 10: Reagenti vezani na aparat
Cardic Reader
1) Kratek opis: dobava materiala vezanega na aparat Cardic Reader.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 11: Epruvete in pribor za vakuumski odvzem krvi
1) Kratek opis: dobava epruvet in pribora
za vakuumski odvzem krvi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 12. Kemikalije
1) Kratek opis: dobava kemikalij.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 13: Hitri testi
1) Kratek opis: Dobava hitrih testov
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 14: Laboratorijski pribor
1) Kratek opis: dobava laboratorijskega
pribora.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 15: Zobozdravstveni material
1) Kratek opis: dobava zobozdravstvenega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 16: Rentgenski material
1) Kratek opis: dobava rentgenskega
materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33151200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate«
Žalec
Sklop št. 01: ostali sanitetni material, material za nego ran in razkužila
1) Kratek opis: dobava ostalega sanitetnega materiala, materiala za nego ran in
razkužil.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 07: Hematološke preiskave vezane na aparat Beckman-Coulter.
1) Kratek opis: dobava artiklov vezanih
na aparat Beckman Coulter.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 08: Stomatološki material
1) Kratek opis: dobava stomatološkega
materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 09: Material za zobotehniko
1) Kratek opis: dobava materiala za zobotehniko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Zdravstveni dom Šentjur pri Celju
Sklop št. 01: Sanitetni material
1) Kratek opis: dobava sanitetnega materiala
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 02: Laboratorijski material
1) Kratek opis: dobava laboratorijskega
materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 03: Laboratorijski material vezan na aparat Daytona
1) Kratek opis: dobava laboratorijskega
materiala vezanega na aparat Daytona.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 04: Laboratorijski material vezan na aparat Labureader
1) Kratek opis: dobava laboratorijskega
materiala vezanega na aparat Labureader.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
24496000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 05: Zobozdravstveni material
1) Kratek opis: dobava materiala za zobozdravstvo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33130000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
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II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala za obdobje treh
let.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2,816.729
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
Rok plačila: 60. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudniku za sodelovanje v
postopku na podlagi izpolnjevanja pogojev
po 42. členu ZJN-2:
Potrdilo o nekaznovanosti – naročnik bo
izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo: ponudnik predloži Potrdilo o
nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik
potrdila ne bo predložil, mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v
skladu z določilom 2. točke 41. člena ZJN-2
podatke pridobil sam.
Tuji ponudniki morajo predložiti:
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da
niso storili predhodno navedenih kaznivih
dejanj.
Potrdilo o registraciji, s katerim ponudnik
dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: ponudnik predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, samostojni
podjetnik predloži potrdilo, da je vpisan pri
davčnem organu – priglasitveni list.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik
potrdila ne bo predložil, mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v
skladu z določilom 2. točke 41. člena ZJN-2
podatke pridobil sam.
Potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, s katerim ponudnik dokazuje da proti ponudniku ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje

ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: ponudnik predloži potrdilo
oz. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Listina mora biti v originalu
in ne starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik potrdila ne
bo predložil, mora predložiti soglasje, na
podlagi katerega bo naročnik v skladu z
določilom 2. točke 41. člena ZJN-2 podatke
pridobil sam.
Ponudnik mora pri oddaji konkretnih
ponudb (II. faza) priložiti tudi potrjeno in
podpisano izjavo da bo v primeru izbora
na javnem razpisu naročniku ob podpisu
pogodbe predložil:
Bančno garancijo ali garancijo druge
pravne osebe z ustrezno finančno boniteto,
zavarovalnice in podobno (v nadaljevanju:
garancija) v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora,
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z
veljavnostjo en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, če njegova ponudba
presega 125.187,78 EUR brez DDV ali
Lastno menico, bianco, podpisano in s
pečatom, z menično izjavo, v višini 10%
pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez protesta, z veljavnostjo en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, če njegova ponudba
ne presega 125.187,78 EUR.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, s katerim ponudnik dokazuje, da je poravnal davke in prispevke.
Dokazilo: ponudnik predloži potrdilo, ki
ga izda davčni urad ali drug pristojni organ
države kjer ima ponudnik svoj sedež. Listina ne sme biti starejša od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik potrdila
ne bo predložil, mora predložiti soglasje,
na podlagi katerega bo naročnik v skladu z
določilom 2. točke 41. člena ZJN-2 podatke
pridobil sam.
Podatki o solventnosti ponudnika, s katerim ponudnik dokazuje finančno in poslovno
sposobnost.
Dokazilo: ponudnik predloži obrazec
BON-1 za preteklo poslovno leto, ki ni starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.
Za obrtnike velja napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON-1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Kolikor ponudnik potrdila ne bo predložil, mora predložiti
soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v
skladu z določilom 2. točke 41. člena ZJN-2
podatke pridobil sam.
Ponudnik mora pri oddaji konkretnih ponudb (II. faza) priložiti finančno zavarovanje
za resnost ponudbe in za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti:
Garancija za resnost ponudbe: v primeru,
da ponudba ponudnika presega 125.187,78
EUR brez DDV mora ponudnik svoji ponudbi
priložiti bančno garancijo ali garancijo druge
pravne osebe z ustrezno finančno boniteto,
zavarovalnice ali podobno (v nadaljevanju:
garancija) za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti javnega naročila. Dokument mora
biti skladen z vzorcem. Garancija za resnost
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ponudbe mora biti v veljavi 60 dni po roku
določenem za odpiranje ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo uporabnika garancije. V primeru, da ponudnik ni predložil
garancije za resnost ponudbe, se njegova
ponudba kot nepravilna obvezno izloči iz
nadaljnjega postopka.
Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe: ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe,
če njegova ponudba ne presega 125.187,78
EUR brez DDV. V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji ponudbi lastno bianco menico za resnost ponudbe, z menično izjavo,
v višini 2.086,46 EUR. Menična izjava mora
biti skladna z vzorcem.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava o zagotavljanju zahtevanih razpisanih vrst blaga (Obr 4);
– izjava o plačilnih pogojih in dobavi blaga (Obr 5);
– izjava o zagotavljanju dostave blaga
(Obr 6);
– izjava o zagotavljanju urgentnega naročila (Obr 7);
– izjava o odzivnem času za dobavo blaga (Obr 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: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno najmanjše število 2 in, največje število 7.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: merilo je za vse sklope
enako. V primeru, da bo naročnik prejel več
kot 7 prijav za posamezen sklop od kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje bo izbral 7 kandidatov, ki bodo prijavili
najvišjo skupno vrednost referenc. Kandidat
lahko prijavi reference za obdobje zadnjih
treh let (2004, 2005 in 2006) za uspešno
opravljene dobave enakovrednega blaga za
prijavljen sklop po specifikaciji poljubnim naročnikom (končnim kupcem).
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2-B/JN/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
1. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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.

Naslov: Cisco strojna oprema
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.31.00-2, 32.41.31.00-4, 32.42.30.00-2,
32.42.30.00-4, 32.42.90.00-6.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
Naslov: Modemi, pretvorniki, vgradni moduli, drobni material
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.30.00-4,
32.42.20.00-7,
32.41.31.00-2, 32.42.10.00-0.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
III.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, 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 navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Vložitev pritožb:
– v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ni drugače določeno,
– 10 dni od dneva prejema odločitve o
dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju
sposobnosti.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obevstila:
25. 4. 2007.
Skupnost zavodov Osnovne
zdravstvene dejavnosti Celjske regije
Št. 430-226/2007-2
Ob-12817/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-53, Jože Mokorel, e-pošta: javna_
narocila@mors.si, faks +386/1/471-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, Jože
Mokorel, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/471-17-30, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
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 področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalni mi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 159/2007-ODP Podatkovno komunikacijska oprema.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ul. bš, Ljubljana-Šentvid.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 32.41.31.00-2, 32.41.31.00-4,
32.42.30.00-2, 32.42.30.00-4, 32.42.90.00-6,
32.42.20.00-7, 32.42.10.00-0.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01

Stran

Merila

1. cena sklopa
2. dobavni rok
3. garancijski rok
4. odzivni čas
5. rok za odpravo napake
6. rok za zamenjavo opreme

Ponderiranje

0,75
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 159/2007ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do podpisa pogodbe.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
Ljubljana.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-75/2007-2
Ob-12818/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-57, Sonja Jekovec,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/431-90-35,
internetni
naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
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 področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 32/2007-ODP – Dobava
črpalk za vodo – muljnih.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Skladišče URSZR,
Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.12.21.30-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava črpalk za vodo – muljnih
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.12.21.30-0.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
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Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, 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 določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. skupna vrednost
ponudbe
2. garancijski rok

Ponderiranje

0-80
0-20

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni
rok.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 32/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) 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. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 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: do 30. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.

VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12855/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža Planinšič, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ODMOPK-4/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Najem.
Glavni kraj dobave: Brdo pri Kranju.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup multimedijske opreme, prevajalskih kabin in storitev tehnične podpore
dogodkom predsedovanja EU.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.20.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 32.32.12.00-1.
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: audio
oprema 1 kpl, prenosne omare 1 kpl, konferenčno prevajalni sistem 1 kpl, multimedijska oprema 1 kpl, multimedijska oprema
objekti 1 kpl, kablaža 1 kpl, montaža opreme
1 kpl, tehnična podpora med predsedovanjem oziroma od 1. 10. 2007 do 30. 6. 2008
1 kpl, najem dodatne prevajalne opreme
1 kpl, dodatni najem ostale opreme 1 kpl.
Podrobnejšja specifikacija in količine so določene v tehničnih specifikacijah, ki so del
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 1.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
11 mesecev (2 meseca za postavitev, 9 mesecev tehnične podpore).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
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ki to urejajo: plačilna ureditev: rok plačila je
30. dan po prejemu pravilno izstavljenega
računa. Računi se izstavljajo v skladu z določili iz vzorca pogodbe, ki je del razpisne
dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: naročnik bo od
izbranega ponudnika lahko zahteval akt o
skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo
o sodelovanju), v katerem bodo natančno
opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
Dokazila: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne
zakonite zastopnike) IN pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
ponudnika in zakonite zastopnike);
2. 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 ali v primeru, da je
ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje s
ponudnikom;
Dokazilo: Izjava ponudnika, 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.
V primeru skupne ponudbe mora navedene pogoje izpolnjevati vsak izmed ponudnikov posebej.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora za to 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 predmetno naročilo;
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
od izdaje revizorskega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.

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:
19. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Tehnična dokumentacija, iz katere mora
biti razvidna specifikacija in karakteristike
posamezne opreme iz tehničnih specifikacij,
je lahko tudi v angleškem jeziku.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 28. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 13. uri; Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
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: 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 ODMOPK-4/2007. Na vprašanja, ki bodo postavljena v informacijskem
sistemu v druge mape, naročnik ne bo odgovarjal.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo
najkasneje osem dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64,
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. +386/1/478-85-64, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
Dokazilo: Obrazec BON-2 (gospodarske družbe) oziroma BON 1/SP (samostojni
podjetnik) (obrazec ne sme biti starejši od
15 dni pred rokom za predložitev ponudb).
3. Ponudnikovi celotni prihodki v letu
2006 so nad 7,200.000 EUR;
Dokazilo: Letni računovodski izkazi (bilanca uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k bilancam), letno poročilo družbe overjeno z žigom AJPES, na dan 31. 12. 2006
in verodostojne listine izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če
obstajajo.
V primeru skupne ponudbe mora navedene pogoje izpolnjevati vsak izmed ponudnikov posebej, razen pogoja pod 3. točko,
kjer se izpolnjevanje pogoja upošteva kumulativno na naslednji način: celotni prihodki v
letu 2006 – obseg realizacije posameznega
ponudnika se pomnoži s faktorjem 0,7 in
tako izračunan upošteva v skupni ponudbi.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik je v zadnjih petih letih od
objave obvestila o tem naročilu izgradil (z
multimedijsko opremo) najmanj en kongresni center primerljive velikosti predmetnemu
naročilu (približno 300 udeležencev);
Dokazilo: vpis v obrazec ''prijava''.
2. Ponudnik je v zadnjih dveh letih od
objave obvestila o tem naročilu na ozemlju
držav članic EU nudil podporo vsaj enemu
dogodku na državni ravni, ki je trajal najmanj
dva dni in imel približno 500 udeležencev;
Dokazilo: vpis v obrazec ''prijava''.
3. Ponudnik mora imeti na voljo vsaj deset kadrov, ki lahko konkretno delajo na
predmetnem naročilu;
Dokazilo: vpis v obrazec ''prijava''
4. Dva izmed desetih kadrov morata
imeti izobrazbo: univerzitetni diplomirani
inženir;
Dokazilo: fotokopija diplome ali vpis v
delovni knjižici.
5. Pet izmed ostalih osmih kadrov (sem
se ne vštejeta kadra, ki izpolnjujeta pogoj
iz 9. točke mora imeti vsaj dve leti delovnih
izkušenj na predmetnem področju;
Dokazilo: vpis v obrazec ''prijava''.
6. Vsi prijavljeni kadri iz 8. točke morajo
aktivno obvladati slovenski jezik;
Dokazilo: fotokopija potrdila o državljanstvu ali certifikat o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika.
V primeru skupne ponudbe lahko navedene pogoje ponudniki izpolnjujejo kumulativno.
V primeru, da se bo ponudnik v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za kadre skliceval
na kadre drugih gospodarskih subjektov,
mora ravnati v skladu s tretjim odstavkom
45. člena ZJN-2.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-54/2007.
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Št. 430-252/2007-2
Ob-12857/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-53, Jože Mokorel, e-pošta: javna_
narocila@mors.si, faks +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
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 področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 165/2007-ODP – nakup prenosnih kompletov za varno obdelavo podatkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MORS, Urad za informatiko in komunikacije, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije. (Predmet naročila je nakup prenosnih
kompletov za varno obdelavo podatkov
s sistemom za generacijo ključev.).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
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: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, 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 določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
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III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 165/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) 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. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 2007 do 9.
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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 6.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB4), Ur. l. RS, št.
26/07.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 125/2007
Ob-12860/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Polje, Polje 358,
1260 Polje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janez Glavač, Florens Žabnikar,
v roke: tajništvo šole, tel. 01/520-86-00,
faks 01/520-86-00, e-pošta: o-polje.lj@guest.arnes.si
Spletni
naslov:
http://www2.arnes.si/~osljpolje1s/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava kurilnega olja
2007-2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.

Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Polje,
Polje 358, 1260 Ljubljana Polje.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
1. sukcesivna dobava kurilnega olja
260.000 litrov, v orientacijski vrednosti ca.
120.000 EUR.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe-menična izjava z bianco menico v vrednosti 2.000 EUR
z veljavnostjo do 31. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila

cena
plačilni rok
brezplačen prevoz
odzivni čas

Ponderiranje

70 točk
10 točk
10 točk
10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
spletni strani naročnika: http://www2.arnes.si/~osljpolje1s/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 10. uri; Osnovna šola Polje, Polje
358, 1260 Ljubljana Polje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Osnovna šola Polje

Pogoji in način plačila: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
spletni strani naročnika: http://www2.arnes.si/~osljpolje1s/.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 6.
2007 ob 10. uri; Osnovna šola Polje, Polje
358, 1260 Ljubljana Polje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Osnovna šola Polje

Št. 125/2007
Ob-12861/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Polje, Polje 358,
1260 Polje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janez Glavač, Florens Žabnikar,
v roke: tajništvo šole, tel. 01/520-86-00,
faks 01/520-86-00, e-pošta: o-polje.lj@guest.arnes.si.
Spletni
naslov:
http://www2.arnes.si/~osljpolje1s/.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Polje,
Polje 358, 1260 Ljubljana Polje.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil v znesku 495.882
EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki (8 sklopov)
– orientacijska cena 52.200 EUR,
2. meso in mesni izdelki (9 sklopov) –
orientacijska cena 103.290 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe (3 sklopi) –
orientacijska cena 7.900 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 3.611 EUR,
5. olja in izdelki (3 sklopi) – orientacijska
cena 8.338 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje (9 sklopov)
– orientacijska cena 74.546 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje (5 sklopov) – orientacijska cena
14.420 EUR,
8. sadni sokovi in sirupi (6 sklopov)– orientacijska cena 42.577 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine (8
sklopov) – orientacijska cena 12.640 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in krompirja (4 sklopi) – orientacijska cena 26.560
EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki (8 sklopov) – orientacijska
cena 131.882 EUR,
12. ostalo prehrambeno blago (8 sklopov) – orientacijska cena 18.400 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.

Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe - menična
izjava z bianco menico v vrednosti 2.000
EUR z veljavnostjo do 31. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev
14 mesecev
15 mesecev
16 mesecev
17 mesecev
18 mesecev
19 mesecev
20 mesecev
21 mesecev
22 mesecev
23 mesecev
24 mesecev
4. ugodnosti

Ponderiranje

75 točk
10 točk
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk
6 točk
7 točk
8 točk
9 točk
10 točk
11 točk
12 točk
3 točke

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena
2. plačilni rok
3. ugodnosti

80 točk
15 točk
5 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.

Stran

Ob-12867/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom Tisje, Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, tel. 01/890-01-00,
v roke: Mojca Ocepek, e-pošta: tisje@sszslo.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Šmartno pri Litiji.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, dopolnilni besednjak: E015,
E059.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sveže suho sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
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Sklop št. 2
Naslov: Krompir
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15310000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Mleko
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 5
Naslov: Mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 6
Naslov: Mlečni izdelki – domači
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 7
Naslov: Mlečno sadni deserti
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15550000,
dodatni predmet(-i): 15551000.
Sklop št. 8
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000, dodatni predmet(-i): 15811000,
15811100.
Sklop št. 9
Naslov: Mlevski izdelki, žita in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15500000,
dodatni predmet(-i): 15850000.
Sklop št. 10
Naslov: Meso sveže in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01200000.
Sklop št. 11
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15112100,
dodatni predmet(-i): 15131500, 15100000.
Sklop št. 12
Naslov: Domači suhi in polsuhi izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15131100,
dodatni predmet(-i): 15131110, 15131120.
Sklop št. 13
Naslov: Sveže in zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
05110000, dodatni predmet(-i): 05120000,
15221000, 15229000.
Sklop št. 14
Naslov: Sadje in zelenjava konzervirano
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000, dodatni predmet(-i): 15331400,
15331500, 15332000, 15332100.
Sklop št. 15
Naslov: Ekološko pridelana jabolka
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01131321.
Sklop št. 16
Naslov: Ekološko pridelana podzemna
rumena koleraba
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 01120000,
dodatni predmet(-i): 01121100.
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Sklop št. 17
Naslov: Olje
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15400000,
dodatni predmet(-i): 15420000.
Sklop št. 18
Naslov: Sladoled
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15555100.
Sklop št. 19
Naslov: Čaji, začimbe in dišavnice
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15860000,
dodatni predmet(-i): 15870000.
Sklop št. 20
Naslov: Sokovi, sirupi, in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000, dodatni predmet(-i): 15982000,
15982100.
Sklop št. 21
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 22
Naslov: Zamrznjena zelenjava, sadje, izdelki iz testa in krompirja
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15331170,
dodatni predmet(-i): 15310000.
Sklop št. 23
Naslov: Slaščičarski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 4.000
EUR. Ponudniki, ki kandidirajo na eno skupino blaga oziroma en sklop, oziroma več
skupin oziroma sklopov pa skupna vrednost
ponudbe ne presega 50.000 EUR, ne potrebujejo predložiti finančnega zavarovanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih sub
jektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh
navodil A. in B. od 01. do 07. točke ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta
posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za
vse gospodarske subjekte skupaj.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)

ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. 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, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev. Dokazila pod zaporedno številko
1, 2, 3, 4 in 5, 6 in 7 gospodarski subjekt
predloži izjavo.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
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subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt 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 gospodarskega sub
jekta.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da je gospodarski subjekt kvalitetno
in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o
izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili (Uradni list RS, št. 120/05). Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES)
št. 37/05 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju
hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10/05, st. 18), z vsemi
spremembami.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih Uredbo Sveta (EGS), št.
315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.),
Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih (UL L št. 364, str. 5.).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

predmet: 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,
30.23.12.50-4, 30-23.32.30-2.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1-1
Naslov: Namizni računalniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 1-2
Naslov: Namizni računalniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2-1
Naslov: Prenosni računalniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.31.00-6.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2-2
Naslov: Zmogljivejši prenosni računalniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.31.00-6.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3-1
Naslov: Monitorji LCD
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.50-4.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3-2
Naslov: Monitorji LCD
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.50-4.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
Naslov: Tiskalniki
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.30-2.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
Naslov: Namizni računalnik z monitorjem
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 9.30; Šmartno pri Litiji.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakonit zastopnik ali osebe s
pooblastilom.
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, epošta: dkom@gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Dom Tisje
Št. 430-250/2007-2
Ob-12875/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, tel. +386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/471-17-30,
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-53, Jože Mokorel, e-pošta: javna_
narocila@mors.si, faks +386/1/471-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, Jože
Mokorel, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/471-17-30, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 163/2007-ODP – Računalniško strojna oprema.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ul. bš, Ljubljana-Šentvid,
Skladišče URSZR Roje.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni

Stran

Stran

3238 /

Št.

39 / 4. 5. 2007

Sklop št. 11
Naslov: Prenosni računalniki 12“
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.31.00-6.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
Naslov: Polterenski prenosni računalnik
12“
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.31.00-6.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
III.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, 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 navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Merila

1. cena sklopa

Ponderiranje

100

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 163/2007ODP; Računalniško strojna oprema.
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. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 6. 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 podpisa pogodbe.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 6.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
Ljubljana.
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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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 220-1/07-4
Ob-12880/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici,
Slovenija, tel. +386/5/330-15-80, v roke:
vodji Skupine za javna naročila, e-pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
+386/5/330-15-82.
Internetni naslov naročnika: www.
bolnisnica-go.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): Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
namestnik vodje prehrambne službe, tel.
00386/5/330-14-90, v roke: Sandi Skok,
e-pošta: sandi.skok@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-14-94, internetni naslov: www.
bolnisnica-go.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici,
Slovenija, tel. +386/5/330-15-50, v roke:
tajnica predstojnika upravne službe, faks
+386/5/330-15-54, internetni naslov: www.
bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN živila in material za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica
Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – prehrambena služba.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 1 leto.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 692.291
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava živil in materiala za prehrano za
obdobje enega leta in sicer za skupine,
kot sledi: sadje in zelenjava, kruh in pekarsko pecivo, mlevski izdelki, meso in
mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki,
jajca, splošno prehrambeno blago, perutnina in perutninski izdelki, ribe, zmrznjeno sadje in zelenjava, čaji filter verige,

začimbe, zmrznjeni izdelki in rastlinska
olja ter margarine.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, dodatni predmet(-i): 15842000,
15312100, 15891400, 15841000, 15862000,
15813000, 15871110, 15332400, 15893200,
15898000, 15871273, 15332230, 15613311,
15614000, 15241600, 15243000, 15981200,
15321000, 15331400, 15930000, 15961000,
15612300, 15891610, 15872400, 15893300,
15911100, 15332412, 15892200, 15861100,
15831000, 01131000, 15810000, 15600000,
15110000, 15500000, 01242000, 15112100,
15221000, 15331170, 15864100, 15872200,
15896000, 15850000, 15411000.
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: količine
so zapisane v programu GoSoft, so okvirne
in izražene glede na nabavljeno količino v
preteklem letu in glede na predvideno uporabo v naslednjem 12-mesečnem obdobju.
Naročnik nikakor ni zavezan k nabavi določenih količin. Naročnik pa se bo z okvirnim
sporazumom zavezal, da bo v primeru, če
bo nabavljal blago, ki je predmet okvirnega
sporazuma, kupoval le-to po cenah in pogojih dobave, kot je navedeno v tem sporazumu.
Ocenjena vrednost brez DDV: 692.291
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: odlog plačila 60 dni, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje: pri
artiklih iz skupine sadje in zelenjava ter skupine zamrznjeno sadje in zelenjava naročnik
zahteva prvi kakovostni razred.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izpolnjevanje zakonskih pogojev iz prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2;
2. udeleženec v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. udeleženec zagotavlja:
– da kvaliteta prijavljenih artiklov ustreza
vsem veljavnim predpisom v RS in EU;
– da izpolnjuje zahteve in pogoje ter načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil – HACCP sistem in da bo upošteval druge predpise glede nadzora nad
živili in izdelki ter snovmi, ki prihajajo v stik z
živili, kot so določeni v zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili ter zahteve in pogoje
določene z evropsko živilsko zakonodajo;
– da bo naročniku dvakrat letno dostavil
izjavo o zdravstveni ustreznosti živil z ustreznimi dokazili (analizni list);
– da bo spoštoval pravilnik o splošnem
označevanju predpakiranih živil;
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– da bo spoštoval hišni in varnostni red
naročnika;
– zagotavlja zahtevane letne količine
blaga za vse prijavljene artikle;
– odzivni čas za dobavo blaga: 24 ur od
potrditve naročila;
– da bo na zahtevo naročnika dostavljal
vzorce prijavljenih artikov;
– da je v zadnjih 3 letih pred objavo javnega naročila dobavljal blago, ki ga prijavlja
v prijavi, najmanj 3 javnim zavodom, od tega
najmanj 1 bolnišnici.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 220-1/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 20. 8. 2007.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/234-28-00, faks
00386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 19/2006
Ob-13096/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e): Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51/a,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Milan Bogdanovič, milan.bogdanovic@guest.arnes.si, v roke: računovodstvo
doma, tel. 01/479-01-17, faks 01/479-01-36,
e-pošta: milan.bogdanovic@guest.arnes.si.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava kurilnega olja
2007–2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51/a, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:

Št.

1. sukcesivna dobava kurilnega olja
520.000 litrov, v orientacijski vrednosti ca.
340.000 EUR.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 31. 12. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

cena
plačilni rok
brezplačen prevoz
odzivni čas

Ponderiranje

70 točk
10 točk
10 točk
10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
zahtevajo razpisno dokumentacijo pri Milanu Bogdanoviču na elektronski naslov milan.bogdanovic@guest.arnes.si.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 10. uri; Dijaški dom Vič, Gerbičeva
51/a, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Dijaški dom Vič
Ob-13117/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/45-00-255, e-pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si, faks 02/45-00-225.
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): Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Slovenija. kontaktna točka: prosimo,
da vse zahteve po dodatnih informacijah
pošljete po pošti ali faksu na: v roke: Marjan
Predan, tel. 02/45-00-253, e-pošta: marjana.predan@zzv-mb.si, faks 02/45-00-225.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da vse
zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v roke: Marjana
Predan, tel. 02/45-00-253, e-pošta: marjana.predan@zzv-mb.si, faks 02/45-00-225.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava 6-ih vozil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
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.
Sklop št. 1
Naslov: Vozilo A
1) Kratek opis: osebni avto 1,6 HDi 75,
prostornina motorja 1560 ccm, moč motorja 55 kW, barva WPPO-bela barva, število
vrat 5, število sedežev 5, največja dovoljena
masa 1.880 kg (z voznikom in tovorom).
Prostornina prtljažnika 624 dm3. Dodatna
oprema: varnostna blazina za voznika in
sovoznika, centralno zaklepanje, daljinsko
zaklepanje, avtomatska klimatska naprava.
Električni pomik stekel. Stranska drsna leva
vrata, radio CD.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 10.000
EUR
Sklop št. 2:
Naslov: Vozilo B
1) Kratek opis: osebni avto kombi, HDi
90, prostornina motorja 1560 ccm, moč mo-
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torja 66 kW, barva WPPO-bela barva, število vrat 4, število sedežev 5. Prostornina
tovornega prostora 5 m3. Dodatna oprema:
električni pomik stekel, centralno zaklepanje, varnostna blazina voznik in sovoznik,
radio CD, avtomatska klimatska naprava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 15.700
EUR.
Sklop št. 3:
Naslov: Vozilo C
1) Kratek opis: furgon s podaljšano kabino 1,9 TDI, prostornina motorja 1896 ccm,
(tovorno vozilo) število sedežev 4 + 1. Moč
motorja 77kW, barva WPPO-bela barva. Dodatna oprema: varnostna blazina za voznika
in sovoznika, centralno daljinsko zaklepanje, avtomatska klimatska naprava, radio
CD. Največja dovoljena masa 2.250 kg (z
voznikom in tovorom).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 17.000
EUR.
Sklop št. 4.
Naslov: Vozilo D
1) Kratek opis: osebni avto karavan 1,6i,
100 KM, barva WPPO-bela barva, število
vrat 5, prostornina motorja 1600 ccm. Dodatna oprema: varnostna blazina za voznika in
sovoznika, centralno daljinsko zaklepanje,
avtomatska klimatska naprava, električni
pomik stekel, avtoradio CD.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 12.000
EUR.
Sklop št. 5
Naslov: Vozilo E
1) Kratek opis: osebni avto 1,4 16V, moč
motorja 72 kW, prostornina motorja 1390
ccm, število sedežev 5, barva WPPO-bela
barva, število vrat 5. Dodatna oprema: varnostna blazina za voznika in sovoznika,
centralno daljinsko zaklepanje, avtomatska
klimatska naprava. Radio CD.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 11.000
EUR brez DDV.
Sklop št. 6
Naslov: Vozilo F
1) Kratek opis: furgon z dolgo medosno
razdaljo in visoko streho, 2,5 TDi, 96 kW,
ZDPF (dizelsko gorivo). Dovoljena skupna
masa 3.200 kg. Barva WPPO-bela barva.
Dodatna oprema: daljinsko centralno zaklepanje, dodatni akumulator 75 Ah/420 A, dovajanje svežega zraka s filtrom, klimatska
naprava z mehansko regulacijo, komfortni
paket Elektrika I, napeljava za vgradnjo radia in radio CD, ogrevane šobe za pranje
vetrobranskega stekla, pnevmatike: M+S
215/65 R 16 C 106/104 T, predelna stena:
visoka z drsnim oknom, zračna blazina za
voznika in sovoznika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg:
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Ocenjena vrednost brez DDV: 28.000
EUR.
II.1.9) Variante so dopustne: ne:
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 93.700
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 6. 2007, zaključek 30. 9.
2007.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetku pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR;
1 dan pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR: 0110 0603 0926 630, ali na
blagajni ZZV Maribor.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do
8. 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: 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 10. uri, Maribor, Prvomajska 1,
2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-13142/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mojca
Poklukar, tel. 04/53-75-163, v roke: Mojca
Poklukar, e-pošta: mojca.poklukar@dom-drjankabenedika.si, faks 04/53-75-170.
Internetni naslov naročnika: www.domdrjankabenedika.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): Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica,
Slovenija, internetni naslov: www.dom-drjankabenedika.si.
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:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Radovljica.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, dopolnilni besednjak: E037,
E059, E157.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sadje sveže in suho
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15300000,
dodatni predmet(-i): 15330000.
Sklop št. 2
Naslov: Zelenjava sveža in suha
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15300000,
dodatni predmet(-i): 15330000.
Sklop št. 3
Naslov: Zelenjava, sadje zamrznjena
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15331100,
dodatni predmet(-i): 15331170.
Sklop št. 4
Naslov: Kruh in pekarsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612500, dodatni predmet(-i): 15811100,
15811000.
Sklop št. 5
Naslov: Moka in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15600000,
dodatni predmet(-i): 15610000.
Sklop št. 6
Naslov: Jajčne testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
Sklop št. 7
Naslov: Meso klavno
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
Sklop št. 8
Naslov: Perutnina, perutninski izdelki in
jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15112000, dodatni predmet(-i): 15130000,
01242000, 01250000.
Sklop št. 9
Naslov: Mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15130000.
Sklop št. 10
Naslov: Ribe zamrznjene
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 05100000,
dodatni predmet(-i): 15220000.
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Sklop št. 11
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15500000, dodatni predmet(-i): 15510000,
15550000, 15540000.
Sklop št. 12
Naslov: Gazirane pijače, mineralna voda,
sadni sirupi, sokovi in alkoholne pijače
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15911000,
dodatni predmet(-i): 15980000, 15981000,
15982000, 15982100.
Sklop št. 13
Naslov: Zelenjava vložena, čaji in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331400, dodatni predmet(-i): 15870000,
15863000.
Sklop št. 14
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 15
Naslov: Izdelki iz zamrznjenega testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15894000, dodatni predmet(-i): 15894300,
15896000.
Sklop št. 16
Naslov: Kreme za torte
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15893200.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menica za resnost ponudbe v znesku
4.000 EUR.
Ponudniki, ki kandidirajo na eno skupino
blaga oziroma en sklop, oziroma več skupin
oziroma sklopov pa skupna vrednost ponudbe ne presega 50.000 EUR, ne potrebujejo
predložiti finančnega zavarovanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih sub
jektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo
v primeru, če bo skupina gospodarskih sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovolje-

Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt 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 gospodarskega sub
jekta.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan. Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da je gospodarski subjekt kvalitetno
in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o
izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili (Ur. l. RS, št. 120/05).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES)
št. 37/05 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju
hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 10/05, st. 18), z vsemi
spremembami.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih Uredbo Sveta (EGS), št.
315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.),
Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih (UL L št. 364, str. 5.).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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: JN-02/2007/ZJN-2.
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:
11. 6. 2007 do 15. ure.

no dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti;
pranje denarja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. 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, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 6. 2007 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 6.
2007 ob 13.15.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakonit zastopnik ali osebe s
pooblastilom.
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, epošta: dkom@gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Ob-13143/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Branka Abramovič-Pisevoli, e-pošta: branka.abramovic@gov.si, tel.
00386/1/478-42-00, faks 00386/1/478-43-28.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mss.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-606, faks
00386(0)5/90-75-609, v roke: Boštjan Ferk,
e-pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-606, v roke: Boštjan Ferk, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za
merilno tehniko v srednjih strojnih šolah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Srednje strojne šole
po Sloveniji, kot je to navedeno v razpisni
dokumentaciji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava in
montaža opreme za merilno tehniko v
srednjih strojnih šolah: merilna orodja
– stroji, merilni instrumenti in pripomočki, senzorji z vmesniki in programsko
opremo, modul za obdelavo merilnih rezultatov z merili s podatkovnim izhodom,
računalniki z monitorji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33200000, dodatni predmet(-i): 30213000,
30231250.
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Merilna orodja – stroji
1) Kratek opis: dobava merilnih orodij
– strojev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33200000.
3) Količina ali obseg: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Merilni instrumenti in pripomočki
1) Kratek opis: dobava merilnih instrumentov in pripomočkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33200000.
3) Količina ali obseg: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Naslov: Senzorji z vmesniki in programsko opremo
1) Kratek opis: dobava senzorjev z vmesniki in programsko opremo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33200000.
3) Količina ali obseg: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
Naslov: Modul za obdelavo merilnih rezultatov z merili s podatkovnim izhodom
1) Kratek opis: dobava modula za obdelavo merilnih rezultatov z merili s podatkovnim izhodom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33200000.
3) Količina ali obseg: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
Naslov: Računalniki z monitorji
1) Kratek opis: dobava računalnikov z
monitorji.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 30213000,
dodatni predmet(-i): 30231250.
3) Količina ali obseg: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 230.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od skupne ponudbene vrednosti (ponudnik predloži eno zavarovanje ne glede

na število ponujenih sklopov), z veljavnostjo
90 dni od roka za oddajo ponudb. Izbrani
ponudnik bo moral predložiti finančni zavarovanji za dobro izvedbo posla in izvajanje
garancijskih obveznosti na način, kot je to
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila 30. dan po
uspešnem prevzemu in prejemu pravilno
izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. Opomba: v primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev izpolnjevati
zahtevan pogoj.
Ad 1) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih
fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev osebnih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem tega pogoja (soglasje bo
ponudnik na zahtevo naročnika predložil naknadno po oddaji ponudbe).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Ad 2) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
rokom oddaje ponudbe ni imel blokiranih
poslovnih računov.
Ad 3) Izjava vsake izmed bank, pri kateri
ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja ali obrazec
BON, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
tega pogoja (listine morajo izkazovati stanje
meseca roka za oddajo ponudbe in ali meseca pred tem).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik zagotavlja najmanj 1-letni
garancijski rok za ponujene artikle, ki morajo
biti skladni z zahtevanimi specifikacijami.
Ad 4) Izpolnjevanje pogoja je razvidno
iz obrazcev A-7 Predračun in A-10 Specifikacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
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Merila

1. Cena
2. Garancijski rok

Ponderiranje

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: JNVV-B
4301-17/2007.
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:
17. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov predložijo pisna
pooblastila za zastopanje.
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: razpisna
dokumentacija je brezplačno na voljo na
spletnih straneh http://www.praetor.si (Javna naročila/Aktualna javna naročila, pri tem
javnem naročilu). Na istem mestu je mogoče
zastavljati tudi zahteve za dodatna pojasnila
in pregledovati dodatna pojasnila naročnika
v zvezi s tem javnim razpisom.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je deset dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Sektor za javna naročila, gospodarske
javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 02/07
Ob-13144/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Brezovica, Tržaška cesta
390, 1351 Brezovica, Slovenija, kontaktni(-e)
točki(-e): Boštjan Koprivec, Peter Peršin, tel.
01/360-17-70, e.-pošta: info@brezovica.si,
faks 01/360-17-71.
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:
– regionalni ali lokalni organ,
– drugo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za
kuhinjo OŠ Brezovica.
ii.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave OŠ Brezovica.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za kuhinjo
zaradi adaptacije in razširitve kuhinje OŠ
Brezovica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29842200, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E018.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme za kuhinjo OŠ Brezovica.
Ocenjena vrednost brez DDV: 130.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 16. 7. 2007 zaključek 27. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora ponudbi predložiti:
– originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti
(brez DDV),
– izjavo, da bo v primeru izbora v roku
10 dni po zaključku del, naročniku predložil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo ponudniku za izvedena dela plačal v roku 60 dni od prejema
situacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudnik mora nuditi minimalno 12 mesecev garancije na vso dobavljeno in montirano opremo. Rezervni deli za vso opremo
morajo biti dobavljivi vsaj 7 let po vgradnji
opreme.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora:
– pod kazensko in materialno odgovornostjo podati izjavo, da ponudnik in njegov
zakoniti zastopnik nista pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v
42. členu ZJN-2;
– podati izjavo, da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa;
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– podati izjavo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma
da zoper njega ni bil začet takšen postopek
in da z njegovimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kakšnem podobnem
položaju;
– podati izjavo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, ki so predpisani z veljavno zakonodajo;
– podati izjavo, da ni storil strokovne
napake iz področja predmeta javnega naročila;
– podati izjavo, da so vsi podatki v ponudbi resnični;
– podati izjavo, da bo predmet javnega
naročila izvedel v skladu z drugim delom
razpisne dokumentacije in da bo pri izvedbi
spoštoval standarde, ki so navedeni v tem
delu;
– podati izjavo, da ima poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih
postopkov javnega naročanja;
– podati izjavo o fiksnosti cen opredeljenih v ponudbi.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora dokazati:
– da je v letih 2005 in 2006 njegov letni
promet presegel ponujeno vrednost za izvedbo javnega naročila;
– da njegov transakcijski račun v zadnjem letu pred oddajo ponudbe ni bil blokiran (velja za vse transakcijske račune ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe izvedel najmanj 4 istovrstna naročila, primerljiva po vrednosti, zahtevnosti in
obsegu del;
– da razpolaga z ustreznim strokovnim
osebjem za izvedbo predmeta javnega naročila (ponudbenik mora imeti v rednem
delovnem razmerju zaposlenega delavca
usposobljenega za odgovorno vodenje del
registriranega pri Inženirski zbornici Slovenije ali odgovornega projektanta registriranega pri Inženirski zbornici Slovenije).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Cena
2. Podaljšanje garancije
za dobavljeno in montirano
opremo (6 mesecev 5 točk,
12 mesecev in več 10 točk)

90

10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 02/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 6. 2007 ob 12. uri.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Brezovica št. SI56 0120 8010
0000 771, sklic 00 0207, pred dvigom razpi-
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sne dokumentacije. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do
11. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12. uri, sejna soba Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v
Poslovni stavbi Občine Brezovica, Tržaška
cesta 390, 1351 Brezovica, vsak delovni
dan med 9. in 15. uro, ob petkih do 13. ure
do vključno 14. 6. 2007 do 12. ure.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386(0)1/23-42-800,
faks +386(0)1/23-42-840.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: pritožbe so dovoljene skladno z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Občina Brezovica

Gradnje
Št. 110-1/07

Ob-12758/07

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »gradnjo dovozne ceste in komunalne infrastrukture za potrebe centra za
vodenje in kontrolo zračnega prometa na
letališču Ljubljana – Brnik« (Ob-7182/07).
Skladno s 53. členom ZJN-2 (Ur. l. RS,
št. 128/06 z dne 8. 12. 2006) podaljšujemo
rok za predložitev ponudb na 9. 5. 2007 do
9. ure. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do dne 8. 5. 2007. Odpiranje
ponudb bo dne 9. 5. 2007 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Javno podjetje Kontrola zračnega
prometa Slovenije d.o.o.
Št. 430-61/2007-92

Ob-12816/07

Sprememba
Naročnik Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, posreduje spremembo za javno naročilo gradenj za »Izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del
na prenovi objekta Kadetnice v Mariboru«
z oznako MORS-3/2007-ODP, objavljen v
Uradnem listu EU, dne 8. 2. 2007, št. 2007/
S 27-032368 in Uradnem listu RS, št. 11 z
dne 9. 2. 2007, Ob-3457/07. Naročnik je,
dne 17. 1. 2007, izdal sklep o začetku oddaje javnega naročila št. 430-16/2007-1 pod
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oznako MORS-3/2007-ODP in spremembe
v Uradnem listu Evropske unije št. 2007/S
66-079863, dne 4. 4. 2007 kot Uradnem listu
RS, št. 31 z dne 6. 4. 2007 ter spremembe
v Uradnem listu Evropske unije št. 2007/S
74-089549, dne 17. 4. 2007, kot Uradnem
listu RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007.
Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5.
2007 ob 8. uri v prostorih Ministrstva za
obrambo, Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (sejna soba) – glej točko IV.3.2) objave. Javno odpiranje ponudb bo video in
tonsko snemano.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 25. 4.
2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 261/4-2007

Ob-12872/07
Popravek
V javnem razpisu Ortopedske bolnišnice
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran
za preureditev prostorov intenzivne nege
in operacijskega bloka, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 13. 4. 2007,
Ob-10612/07, se v točki III.2.1) doda:
– ponudnik ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral
dejavnost.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 020/07

Ob-13132/07
Popravek
V javnem razpisu za projekt »Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju spodnje Save – Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica«, št. projekta
2002/SI/16/P/PE/008/2, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007,
Ob-6938/07 in Uradnem glasilu EU št. 52
dne 15. 3. 2007, 2007-S 52-064241, se popravi sledeče točke:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 9. uri; Občina Sevnica, Glavni trg
19a, SI-8290 Sevnica.
Občina Sevnica
Št. 2721
Ob-12729/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari
trg pri Ložu, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Robert Gradišar, v roke: Robert
Gradišar, tel. 01/705-06-70, e-pošta: obcina@loskadolina.si, faks 01/705-06-80.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
loskadolina.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni kontaktni točki.

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: rekonstrukcija in dozidava vrtca.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: Stari trg pri Ložu.
II.1.3. Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5.) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija in dozidava vrtca.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214100.
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: da.
Ocenjena vrednost brez DDV: 600.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 10. 7. 2007, zaključek 15. 7. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni po prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1. Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: Zakon o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005).
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: 351-4/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: do 11. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; plačilo
60 EUR na TRR občine Loška dolina št.
01265-0100002634.
IV. 3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 10. ure
na naslovu naročnika.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 8. 2007.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 13. uri; prostori Občine Loška dolina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pooblastili.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Občina Loška dolina

dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12.
2009.
1) Kratek opis: »GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in
kompleksih Slovenske vojske po Republiki
Sloveniji, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«,
– »Interventni posegi«.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: sklop F – 38. VTP
– Celje.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12.
2009.
1) Kratek opis: »GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in
kompleksih Slovenske vojske po Republiki
Sloveniji, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«,
– »Interventni posegi«.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: sklop G – LEBA
– Cerklje ob Krki.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12.
2009.
1) Kratek opis: »GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in
kompleksih Slovenske vojske po Republiki
Sloveniji, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«,
– »Interventni posegi«.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: sklop H – LEBA
– Brnik.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12.
2009.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
III.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: »GOI
vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in kompleksih Slovenske
vojske po Republiki Sloveniji, po sklopih.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek od dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12. 2009.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10.000 EUR (ne glede na število »sklopov«
za katere je ponudnik dal ponudbo),
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 15.000 EUR za vsak posamezni
»sklop«.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Gospodarski subjekt mora v skladu z
razpisno dokumentacijo predložiti izpol
njeno:

Št. 430-225/2007-2
Ob-12741/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca Križ, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dopolnilni
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 področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: »GOI vzdrževanje objektov in
vgrajene infrastrukture v vojašnicah in kompleksih Slovenske vojske po Republiki Sloveniji, po sklopih«.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
– sklop A – 23. VTP – Kranj,
– sklop B – 24. VTP – Postojna,
– sklop C – 25. VTP – Ljubljana,
– sklop D – 32. VTP – Novo Mesto,
– sklop E – 37. VTP – Maribor,
– sklop F – 38. VTP – Celje,
– sklop G – LEBA – Cerklje ob Krki,
– sklop H – LEBA – Brnik.
Šifra NUTS: SI100.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo obsega »GOI vzdrževanje
objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in kompleksih Slovenske vojske
po Republiki Sloveniji,« in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«, ki obsegajo: odpravo poškodb in okvar na objektih
in vgrajeni infrastrukturi, manjša vzdrževalna dela, preventivne posege, servisna dela,
itd. in
– »Interventni posegi«, ki obsegajo: odpravljanje nenadnih napak in poškodb na
objektih in vgrajeni infrastrukturi, odpravo
posledic morebitne poplave, nujno zamenjavo obrabljenih in pokvarjenih elementov,
popravilo elektro naprav zaradi nenadnih
okvar, ostale nujne intervencije, itd. Izvajalec mora priti na lokacijo, kjer je potrebno izvajati dela, v določenem interventnem času
z ustreznimi delavci in opremo.

III.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
1) Kratek opis: »GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in
kompleksih Slovenske vojske po Republiki
Sloveniji, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«,
– »Interventni posegi«.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: sklop A – 23. VTP
– Kranj.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12.
2009.
1) Kratek opis: »GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in
kompleksih Slovenske vojske po Republiki
Sloveniji, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«,
– »Interventni posegi«.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: sklop B – 24. VTP
– Postojna.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12.
2009.
1) Kratek opis: »GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in
kompleksih Slovenske vojske po Republiki
Sloveniji, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«,
– »Interventni posegi«.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: sklop C – 25. VTP
– Ljubljana.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12.
2009.
1) Kratek opis: »GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in
kompleksih Slovenske vojske po Republiki
Sloveniji, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«,
– »Interventni posegi«.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: sklop D – 32. VTP
– Novo Mesto.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12.
2009.
1) Kratek opis: »GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture v vojašnicah in
kompleksih Slovenske vojske po Republiki
Sloveniji, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«,
– »Interventni posegi«.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
3) Količina ali obseg: sklop E – 37. VTP
– Maribor.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
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– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična
oseba – zakoniti zastopnik,
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe,
– izjavo ponudnika (priloga št. 6 razpisne
dokumentacije).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– izjava ponudnika, da nima neporavnanih obveznosti do podizvajalcev,
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izpolnjena referenčna lista z izjavami
naročnikov, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije,
– izpolnjena izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo s strani izdajatelja
referenčne izjave.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila – za posamezni
»sklop«

1. gradbena dela
2. obrtniška dela
3. instalaterska dela

Ponderiranje

40 točk
30 točk
30 točk

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS-156/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) 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:
osebni dvig od dneva objave s pooblastilom
o zastopanju ponudnika vsak delovnik med
9. in 12. uro do 19. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 13. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
Ljubljana, sejna soba št. 327/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika za
zastopanje.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si/dkom, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN
– UPB4; Uradni list RS, št. 26/07).
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova
cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25, faks +386/1/471-17-30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12772/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: postavitev novih varnostnih ograj
in zamenjava starih z izvedbo betonskih temeljev in robnih vencev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Območje Celje, Kranj, Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
postavitev novih varnostnih ograj in zamenjava starih z izvedbo betonskih temeljev in robnih vencev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28821100.
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: postavitev novih varnostnih ograj in zamenjava
starih z izvedbo betonskih temeljev in robnih
vencev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,200.000
EUR.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 1. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
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.3.2) 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:
15. 6. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 9.
ure.
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: 18. 6.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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: 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:
prejem zahtevka do 15. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 250 EUR.
Št. transakcijskega računa, na katerega
ponudniku
nakažejo
plačilo:
01394-0100000193, s pripisom (namen):
RD za javni razpis Športna dvorana Šmartno.
Interesenti lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo v tiskani oblik.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 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: 120 od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 12. uri; Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Občina Šmartno pri Litiji

Št. 621-007/2005
Ob-12856/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
2, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, v roke:
mag. Karmen Sadar, tel. +386/1/896-27-70,
e-pošta: Karmen.sadar@smartno-litija.si,
faks +386/1/896-27-73.
Internetni naslov naročnika: www.
smartno-litija.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) toki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja športne dvorane pri Osnovni
šoli Šmartno.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Šmartno pri Litiji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja športne dvorane pri OŠ Šmartno,
Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji. Izvedba
vključuje gradbeno obrtniška dela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
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:
– gradbena dela,
– obrtniška dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe (10%
ponudbene vrednosti) in bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(10% pogodbene cene) in bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% pogodbene vrednosti)
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo po mesečnih situacijah
in zaključni situaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za priznanje sposobnosti (prvi in
tretji odstavek 42. člena ZJN-2):
– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
v kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim
združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali
poslovno goljufijo in pranjem denarja;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni
v katerem koli podobnem položaju;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
– ponudnik ima poravnane davke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
Izpolnjevanje pogojev po tem členu bo
naročnik ugotavljal za ponudnika in vse izvajalce v primeru skupne ponudbe.
Pogoj za priznanje sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2):
ponudnik je vpisan v register za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost (44. člen ZJN-2)
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– skupni prihodki v letu 2006 so bili najmanj enaki kot je njegova ponudbena vrednost za izvedbo naročila po tem razpisu
(z DDV),
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ima ustrezne reference: s strani investitorja potrjene reference za izgradnjo objektov visokih gradenj zgrajenih v
zadnjih 5 letih, vrednost posameznega projekta mora biti najmanj 1 mio EUR z DDV
(pogoj za priznanje sposobnosti sta vsaj dve
potrjeni referenci).
Odgovorni vodja del ima ustrezne reference: dokazila, da so odgovorni vodje del
ustrezno kvalificirani.

Stran

Ob-12858/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.
mju.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 +386/1/478-86-49, internetni naslov: 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 +386/1/478-86-49, internetni naslov:
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 pisarnavložišče, 3. nadstropje.
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I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo nadstrešnice na Gregorčičevi 25, Ljubljana z oznako ODGOIGRE-5/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gregorčičeva 25, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena obrtniška in instalacijska dela
za izgradnjo nadstrešnice na Gregorčičevi 25, Ljubljana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.00.00.00-7, dodatni predmet(-i):
45.22.32.10-1.
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.2.2) Opcije:
Število možnih podaljšanj: obseg: med
1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od uvedbe v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 20.000 EUR z veljavnostjo do vključno
31. 10. 2007.
Izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo del v višini 10% od skupne ponudbene cene z veljavnostjo 60 dni po preteku
roka za dokončno izvedbo posla.
Izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti. Rok bančne garancije je za 30 dni
daljši kot je splošni garancijski rok določen
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 pravilno izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da bo
takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik
zahteval, da bodo le-ti predložili ustrezen
akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in 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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Naročnik bo organiziral, za potrebe razumevanja organizacije gradbišča in terminskega planiranja izvedbe GOI del za izgradnjo nadstrešnice na lokaciji Gregorčičeva
25 v Ljubljani, obvezen ogled lokacije za vse
ponudnike, in sicer v naslednjem terminu:
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– v petek, dne 18. 5. 2007 ob 10. uri,
– v torek, dne 5. 6. 2007 ob 10. uri.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Osnovna sposobnost ponudnika
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
Dokazila:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava
pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika), in
Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike) in
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite
zastopnike).
2. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
proti njemu ni bil uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije.
3. 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 20/2006; 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:
1. Ponudnik mora za to 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 predmetno naročilo;
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
od izdaje revizorskega poročila, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;

Dokazilo:
2.1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Obrazec BON 2, ki ne sme biti starejši od
15 dni od datuma odpiranja ponudb.
ali
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
Obrazec BON 1/S, ki ne sme biti starejši
od 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni
gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih letih
pred oddajo ponudbe v znesku nad 200.000
EUR z DDV.
Dokazilo: seznam gradbenih del in potrdilo končnega/ih naročnika/ov gradbenih del
v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
naročila (istovrstna dela), z zneskom, datumom in nazivi končnega/ih naročnika/ikov.
V potrdilih mora biti navedena vrednost,
datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po pravilih stroke,
ustrezno zaključene in z navedbo podatkov
končnega/ih naročnika/kov.
Kot istovrstna dela razpisanim delom
ustrezajo GOI dela na objektih jeklenih konstrukcij.
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazilo: fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.
3. Ponudnik se mora za potrebe razumevanja organizacije gradbišča in terminskega
plana izvedbe GOI del za izgradnjo nadstrešnice na lokaciji Gregorčičeva 25 v Ljubljani, obvezno udeležiti ogleda gradbišča,
(v enem od dveh terminov), ki ju naročnik
organizira za vse potencialne ponudnike, in
sicer ali dne 18. 5. 2007 ob 10. uri ali dne
5. 6. 2007 ob 10. uri;
Dokazilo: podpisano in žigosano potrdilo
iz razpisne dokumentacije o ogledu, ki ga bo
predstavnik naročnika potrdil ponudniku s
podpisom in žigom na ogledu.
Kadrovska sposobnost
Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj
eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje
zakonske pogoje za odgovornega vodjo del
za zahtevne objekte skladno s 77. členom
ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in
14/05).
Dokazili: potrdilo o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici in Strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne 5-letne delovne
izkušnje osebe.
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.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 cena.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-90/2007,
oznaka: ODGOIGRE-5/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastili.
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:
Pri predmetnem javnem razpisu ponudniki na spletni strani dobijo le razpisno dokumentacijo – tehnični del, grafiko in popis
del na CD mediju pa ponudniki prevzamejo
na naslovu naročnika; to je: RS, Ministrstvo
za javno upravo, Sekretariat, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Služba za javna naročila, 6. nadstropje.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si. 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.
VI.4.1) 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.
I.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 9.
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 15. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 13. uri; Koper, Verdijeva 10, sejna
soba v pritličju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; zakoniti zastopniki ponudnikov.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 4. 2007.
Mestna občina Koper

Ob-12859/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-62-27, v roke: Sibila Ludvik, e-pošta: sibila.ludvik@koper.si,
faks 05/664-62-92.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-61-00, v
roke: sprejemna pisarna.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: novogradnja telovadnice, posodobitev obstoječe telovadnice ter ureditev
nepokritih športnih površin za OŠ Dušana
Bordona v Kopru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Koper.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in inštalaterska dela
za novogradnjo telovadnice, posodobitev (prenovo) obstoječe telovadnice ter
ureditev nepokritih (zunanjih) športnih
površin – igrišča.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212222.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: obseg
med 1,800.000 EUR in 2,000.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 20. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo poravnal situacijo
60. dan po prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora predložiti potrjene reference za
izvedbo podobnih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Stran

Ob-12883/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina
Murska Sobota, tel. 02/525-16-66, v roke:
Jožica Viher, e-pošta: joza.viher@murskasobota.si, faks 02/525-16-15.
Internetni naslov naročnika: www.
murska-sobota.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja vodovodnega omrežja v
naselju Bakovci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Bakovci.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja vodovodnega omrežja v naselju
Bakovci.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
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: gradnja
vodovodnega omrežja v naselju Bakovci.
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Ocenjena vrednost brez DDV: 233.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5.000 EUR;
– bančna garancija v višini 10% pogodbene vrednosti za dobro izvedbo del in 10%
pogodbene vrednosti za garancijsko dobo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvajanju
proračuna.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni
bil pravnomočno obstojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združenje,
– jemanje in dajanje podkupine, nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne Evropske skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša
najmanj v višini dvakratne ponudbene cene.
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek
vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
vrednosti del, ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazila o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora navesti stroje in opremo, ki jih bo
uporabil pri izvajanju del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki:
starost, količina ter zmogljivost.
III.2.4) 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: 4/2007.
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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:
17. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 10.30; sejna soba urada župana,
1. nadstropje Kardoševa 2.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščeni predstavniki pravnih oseb s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; državnih sredstev.
VI.3) Dodatne informacije: za vse dodatne informacije se obrnite na Nado Cvetko
Török, univ. dipl. inž. grad. – vodja oddelka
za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe na tel. 02/525-15-20.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-12884/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina
Murska Sobota, tel. 02/525-16-66, v roke:
Jožica Viher, e-pošta: joza.viher@murskasobota.si, faks 02/525-16-15.
Internetni naslov naročnika: www.
murska-sobota.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja vodovodnega omrežja v
naselju Krog.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Šifra NUTS: SI001.

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja vodovodnega omrežja v naselju
Krog.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
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: gradnja
vodovodnega omrežja v naselju Krog.
Ocenjena vrednost brez DDV: 222.500
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5.000 EUR za resnost
ponudbe, bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi 10%.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvajanju
proračuna.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združenje,
– jemanje ali dajanje podkupine, nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša
najmanj v višini dvakratne ponudbene cene.
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek
vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
vrednosti del, ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazila o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora navesti stroje in opremo, ki jih bo
uporabil pri izvajanju del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki:
starost, količina ter zmogljivost.
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: 5/2007.
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:
17. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 11. uri; sejna soba urada župana
– 1. nadstropje, Kardoševa 2.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščeni predstavniki pravnih oseb s pooblastilom.
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: za vse dodatne informacije se obrnite na Nada CvetkoTörök, univ. dipl. inž. grad. – vodja oddelka
za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Mestna občina Murska Sobota

Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora navesti stroje in opremo, ki jih bo
uporabil pri izvajanju del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki:
starost, količina ter zmogljivost.
III.2.4) 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: 5/2007.
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:
17. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 11.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščeni predstavniki pravnih oseb s pooblastilom.
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: za vse dodatne informacije se obrnite na Nado Cvetko
Török, univ. dipl. inž. grad. – vodja oddelka
za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-12885/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina
Murska Sobota, tel. 02/525-16-66, v roke:
Jožica Viher, e-pošta: joza.viher@murskasobota.si, faks 02/525-16-15.
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:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;

– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja vodovodnega omrežja v
naselju Satahovci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja vodovodnega omrežja v naselju
Satahovci.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dodatni predmet(-i): 45231113.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
vodovodnega omrežja v naselju Satahovci.
Ocenjena vrednost brez DDV: 66.700
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5.000 EUR za resnost
ponudbe, bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo del ter odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvajanju
proračuna.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni
bil pravnomočno obstojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združenje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša
najmanj v višini dvakratne ponudbene cene.
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek
vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
vrednosti del, ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.

Št. 231/07

Stran

Ob-13121/07
Popravek
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova
ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Irena Lozič, tel. +386/1/369-58-64, e-pošta:
irena.lozic@gov.si, faks +386/1/369-59-92.
Internetni naslov naročnika: http://www.
kultura.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ulica 8, SI-2000 Maribor, Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da vse
zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v roke: Stanislav
Urek, tel. +386/2/250-41-10, e-pošta: proplus@proplus.si, faks +386/2/250-41-10.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dozidava in adaptacija zgradbe SNG
Opera in balet Ljubljana – II. faza: dozi-
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dava in adaptacija – izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dopolnilni besednjak: dozidava in
adaptacija zgradbe (visoke gradnje), glavni
besednjak, dodatni predmet(-i): 45200000,
45300000, 45400000, dopolnilni besednjak:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 do
10. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 11. uri, Ministrstvo za kulturo RS,
Maistrova ulica 10, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ministrstvo za kulturo RS
Št. 831/2007
Ob-13123/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-64-74, v roke: Tatjana Lečič, e-pošta: tatjana.lecic@koper.si,
faks 05/664-62-92.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-61-00, v
roke: sprejemna pisarna.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja komunalne infrastrukture
za stanovanjsko naselje Valdoltra.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ankaran, Mestna občina Koper.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja dostopne ceste s pripadajočo
komunalno infrastrukturo za stanovanjsko naselje Valdoltra.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231000.
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: 95 m
dostopne ceste s komunalno infrastrukturo
in 1422 m vodovoda.
Obseg: med 1,100.000 EUR in 1,250.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 7. 2007, zaključek 15. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določ-
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be, ki to urejajo: plačilo situacije 60. dan po
prejemu potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: 354-121/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 13.30; Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni zastopniki
ponudnikov.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Mestna občina Koper
Št. 98/2007
Ob-13133/07
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad izviri 6, 2204
Miklavž na Dravskem polju, Slovenija.
3. Faks/telefon/e-naslov: 02/629-68-28;
02/629-68-20; obcina.miklavz@miklavz.si.
4. Osebe, ki nudijo dodatne informacije:
Ana Juvan, za tehnična vprašanja, za vsa
ostala vprašanja Suzana Kostanjevec.
5. Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
Podatki o predmetu ponudbe:
6. Vrsta javnega naročila gradnje: iz
vedba.
7. (a) Opis in obseg gradnje:

1. izgradnja ulične kanalizacije mešanega tipa VI. faza, v dolžini 1800 m vključno s kanalizacijskimi hišnimi priključki v
dolžini 1 m' v parcelo lastnika, tlačnega
kanala dolžine 290 m, zadrževalnega bazena, črpališča odpadnih voda vključno
s strojno in elektro opremo in izgradnjo
električnega napajalnega kabla, v naselju
Miklavž na Dravskem polju,
2. ureditev cestišč na območju izgradnje kanalizacije,
3. zemeljska in gradbena dela za polaganje vodov javne razsvetljave in vodovoda.
(b) Razdelitev v sklope: delo se oddaja
v celoti.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: projekti niso
vključeni v javno naročilo.
8. Kraj izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju.
9. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ni variant, upoštevane bodo ponudbe po
osnovnem popisu in razpisni dokumentaciji.
10. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek gradnje
predvidoma julij 2007, dokončanje predvidoma v petih mesecih.
Razpisna dokumentacija, oddaja ponudb
in odpiranje ponudb:
11. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Občine Miklavž na Dravskem polju,
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, Duška Glavica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki vsak delovni
dan med 8. in 15. uro.
12. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2007 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem
polju.
13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, sejna soba, 7. 6. 2007 ob 12. uri.
14. Osebe, ki so lahko prisotne pri odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ponudnika
oziroma zakoniti zastopniki ponudnikov.
15. Jezik v katerem morajo biti sestavljene ponudbe: slovenski jezik.
16. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
banke za resnost ponudbe v višini 4.200
EUR z veljavnostjo do 31. 8. 2007.
17. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 8. 2007.
18. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačila je določen v pogodbi, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.
19. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: pravni
akt o skupni izvedbi naročila po tretjem odstavku 4. člena Zakona o javnem naročanju
ZJN-2.
Pogoji za sodelovanje:
20. Osnovna sposobnost ponudnika:
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v Ka-
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zenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06)
opredeljena kot hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih interesov Evropske
skupnosti, pranje denarja.
– Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje poslovanja ponudnika; če
poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil
poslovne dejavnosti ali je v katerem koli
podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež.
– Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
– Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
21. Poklicna sposobnost:
– Da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
– 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, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
22. Ekonomsko-finančna sposobnost:
– Transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila v Uradnem listu RS ni bil
blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
23. Tehnične zmogljivosti:
– Ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (sodobna oprema in mehanizacija), ki izpolnjujejo zahteve predpisov in
standardov veljavnih v Sloveniji in v Evropski uniji. Podatki o zagotovljenih tehničnih
zmogljivostih za izvedbo naročila, skladni
s predlogo.
24. Kadrovske zmogljivosti:
– odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje
po 77. členu ali 78. členu Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB 1 (Ur. l. RS, št.
102/04),
– je imel v zadnjih treh letih zaposleno najmanj 15 delavcev in vodstvenega
osebja,

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi fasade na objektu Kongresni trg 9
v Ljubljani.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
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.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 33% iz proračuna MOL, 67%
lastniki objekta.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 4. člena ZJN-1
– izjavi s pooblastili;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TRR; dokazila – za pravne
osebe (gosp. družbe) BON 1/P; za samostojne podjetnike-BON 1/SP;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja-izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili;
– seznam pogodb za obdobje 2 let - tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
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: 430-50/2007.
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:
19. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.

– ima ponudnik zavarovano odgovornost
po 33. členu ZGO-1, za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam, v zvezi
z opravljanjem dejavnosti najmanj v višini
najmanj 41.729 EUR,
– ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri
delu, in da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo dejavnosti,
– ponudnik navede podizvajalce, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila. Ponudnik za morebitne podizvajalce, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila, v
celoti odgovarja in zagotavlja, da bodo ti
podizvajalci izvedli delo, kot je zahtevano s
podpisanimi razpisnimi pogoji in podpisano
izvajalsko pogodbo.
25. Reference:
– je v zadnjih petih letih opravil gradnjo
najmanj dveh objektov kanalizacije, katerih pogodbena vrednost je najmanj 180.000
EUR.
26. Ostale zahteve:
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi, v višini 10% pogodbene vrednosti za
tisto dobo, ki jo ponudnik navede v svoji
ponudbi.
Merila:
27. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena (90%),
b) garancija ponudnika na izvedena dela
(10%).
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
Ostalo:
28. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo predhodne objave.
29. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 26. 4. 2007.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 430-50/2007-24
Ob-13145/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/1.
nadstropje, soba 103, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
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:
– regionalna ali lokalna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade na objektu Kongresni
trg 9, v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kongresni trg 9, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 2007 do
12.45.
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: 20. 6.
2007 ob 13. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1230-01
Ob-13160/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vanda
Škerjanc in Vinko Pečnik, tel. 01/589-73-00
in 03/426-47-00, e-pošta: info@zrsbr.si, faks
01/589-73-47 in 03/426-47-99.
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:
– oseba javnega prava;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija skladišča UNP Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: skladišče UNP Celje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava obstoječih energetskih vodov,
izgradnja novih in dozidava k obstoječemu črpališču za požarno vodo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45300000.
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.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za resnost ponudbe v višini
20.000 EUR; za dobro izvedbo posla v višini 100.000 EUR, ki velja za izvedbo 1. in 2.
faze ter 50.000 EUR za izvedbo 3. faze; za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
100.000 EUR za izvedbo 1. in 2. faze ter
50.000 EUR za izvedbo 3. faze.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: najmanj 60-dnevni plačilni rok
po potrjeni situaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
– da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave, da z njegovimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče; da ni opustil poslovne
dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem
položaju;
– da ni storil velike strokovne napake s
področja predmeta javnega naročila;
– da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov;
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
– da ima ponudnik dovoljenje pristojnega
organa za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
Dokazili: izjavi ponudnika (OBR-JN-34
in OBR-JN-35).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik izpolnjuje pogoje glede
ekonomske in finančne sposobnosti;
Zahtevana dokazila: izjava ponudnika
(OBR-JN-34) in BON-1 ali potrdila vseh
poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik
odprte TRR.
Najnižja(-e) raven(-i) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega oziroma
blokiranih TRR.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da ponudnik izpolnjuje pogoje glede tehnične in kadrovske sposobnosti za izvedbo
predmetnega naročila, kar izkazuje na naslednji način:
– z izjavo (OBR-JN-34);
– s seznamom gradenj, opravljenih v
zadnjih petih letih skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu za najbolj pomembne gradnje (najmanj 5 referenc – potrdila naročnikov gradenj na OBR-JN-36);
– terminski plan del za posamezne faze
(terminski plan za posamezno fazo);
– z navedbo tehničnega osebja, ki bo
sodelovalo pri izvedbi (izjava o kadrih OBR-JN-36);
– z opisom tehnične opreme, ki jo ponudnik namerava uporabiti za izvedbo del
(spisek tehnične opreme);
– da gradnja v celoti izpolnjuje zahteve
za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih
določajo veljavni predpisi/evropske direktive
(izjava – OBR-JN-34).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007-038G.
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:
14. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR pri BA
CA d.d. št. 29000-0055148819, s pripisom:
RD za OKZ.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 6. 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 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 13. uri; Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
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, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu odločitve o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-13235/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e); Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija brežin z galerijo na cesti
G2-108/1183 Litija–Zagorje v km 12,160.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1183 cesta G2-108 Litija–Zagorje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija brežin z galerijo na cesti
G2-108/1183 Litija–Zagorje V KM 12,160.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45112500.
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: sanacija brežin z galerijo na cesti G2-108/1183
Litija–Zagorje v km 12,160.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,403.333
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran

okoliščin datuma dviga dokumentacije, oddaje in odpiranje ponudb, objavljenem v Ur.
l. RS št. 31, z dne 6. 4. 2007 Ob-9884/07,
prestavi:
– tč. IV.3.3 sprejem zahtevkov za dokumentacijo 16. 5. 2007 do 12. ure,
– tč. IV.3.4 sprejem ponudb: 17. 5. 2007
do 9.30,
– tč. IV.3.8 odpiranje ponudb: 17. 5. 2007
ob 10. uri.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
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.3.2) 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:
12. 6. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2007 do 9.
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: 13. 6.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-12871/07
Sprememba
Sprememba objave št. Ob-7120/07,
Uradni list RS, št. 23/07 tako, da na novo
glasi:
Točka IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007
ob 12. uri.
Točka IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
16. 5. 2007 ob 13. uri; DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana, sejna
soba klet.
DARS d.d.
Ob-13129/07
Sprememba roka
V javnem naročilu za prevzem in predelavo ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov iz gospodinjstev, se zaradi objektivnih

Stran

Št. 2722
Ob-12728/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Danica
Zrim, v roke: Danica Zrim, tel. 01/705-06-70,
e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si, faks
01/705-06-80.
Internetni naslov(-i):
http://www.
loskadolina.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni kontaktni točki.
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: izbira izvajalca za opravljanje
dnevnih prevozov učencev v Osnovno šolo
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu ter
Osnovno šolo Miroslava Vilharja Postojna
v šolskem letu 2007/2008 in šolskem letu
2008/2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02 (za kategorije storitev 1-27 glejte Prilogo II k Direktivi
2004/18/ES).
Glavna kraj izvedbe: Območje Občine
Loška dolina.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3. Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5.) Kratek opis naročila ali nabave:
dnevni prevozi učencev v Osnovno šolo
heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
ter Osnovno šolo Miroslava Vilharja Postojna v šolskem letu 2007/2008 in šolskem letu 2008/2009.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
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: izvajanje šolskih prevozov učencev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 237.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 24. 6. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– menica z menično izjavo za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene cene, ki
velja do podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 30 dni po prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravni akt v pisni obliki o
skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Osebni status gospodarskih subjektov,
vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih doku-
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mentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. 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, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
2. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Licenca za opravljanje cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem prometu (za
ponudnika in podizvajalce).
2. Seznam vozil in voznikov z licenco (za
ponudnika in podizvajalce).
3. Seznam vozil in voznikov, ki jih bo
ponudnik oziroma podizvajalec vključil v izvajanje šolskih prevozov in ki izpolnjujejo
pogoje, določene v Pravilniku o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil,
s katerimi se vozijo skupine otrok:
– seznam mora vsebovati reg. št., št.
sedežev in letnik izdelave,
– seznam voznikov mora vsebovati leta
veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo
motornih vozil ustrezne kategorije in leta neprekinjene poklicne vožnje avtobusa.
4. Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izkazati, da je sposoben izvesti javno
naročilo v obsegu, ki ga je ponudil.
Kot dokazilo za izpolnitev pogojev mora
ponudnik priložiti:
a) izjavo o že prevzetih obveznostih (po
pogodbah in voznih redih) za obdobje september 2007 – junij 2009 s številom že angažiranih vozil in voznikov, o razpolaganju z
zadostnim številom ustreznih vozil oziroma
o pridobitvi zadostnega števila ustreznih
vozil,
b) izjavo, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko in finančno sposoben izvesti javno naročilo,
c) izjavo o tehnični brezhibnosti vozil,
d) dokazilo o razpolaganju z zadostnim
parkirnim prostorom (parkirni prostor mora
izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča
in mesta za vzdrževanje vozil),
e) izjavo o spodobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.
Pogoje pod tč. a), b) in d) lahko ponudnik
izpolni skupno s podizvajalci.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1. Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: Zakon o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 (Uradni list RS, št.
131/06 in 5/07), Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni
list RS, št. 110/04, 67/05 in 91/06) in druga
veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet naročila.
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: 600-3/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: do 13. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV. 3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 12. uri; sejna soba občine Loška
dolina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbe: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/134-28-00, faks
01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN-UPB4).
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Občina Loška dolina
Št. 07-020-000238
Ob-12730/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana, 1000 Slovenija, v roke: Tomo Žbontar,
tel. 00386/1/583-63-04, e-pošta: tomo.zbon
tar@apek����������������������������
.si, faks 00386/1/511-11-01.
Internetni naslov profila kupca: www.
apek.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– nacionalna ali zvezna agencija/urad,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov. ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: tehnična pomoč pri implementaciji LLU in MTR modelov v Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
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Glavni kraj izvedbe: Slovenija, Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
namen tehnične pomoči je implementacija in uporaba dveh stroškovnih modelov,
po metodi dolgoročnih inkrementiranih
stroškov v LRIC, od spodaj navzgor, in
sicer: LLU-razvezan dostop do krajevne
zanke in podzanke in MTR- zaključevanje klicev v mobilna omrežja. Ponudba
mora vsebovati, poleg nudenja tehnične pomoči v okviru projekta: »Tehnična
asistenca pri implementaciji LLU in MTR
modelov«, tudi dobavo obeh programskih modulov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.20.00-9, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 72.26.10.00-2, 72.26.30.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 280.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za zavarovanje predplačila v višini
predplačila, če je le to višje od 150.000
EUR, mora biti predložena skupaj z zahtevkom za predplačilo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: plačilo bo v dveh obrokih in bo
izvršeno v evrih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: kolikor je ponudnik
joint venture ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo vse pravne osebe skupno
ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu s slovensko
zakonodajo in morajo na zahtevo naročnika
določiti enega izmed njih, da zastopa njihovo združenje ali konzorcij. Sestava združenja ali konzorcija pravnih oseb ne sme biti
spremenjena brez vnaprejšnjega pisnega
soglasja s strani naročnika.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
1. so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
2. so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
3. so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
4. niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
ostalih davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljen, ali
določbami države naročnika;

za pošto in elektronske komunikacije RS,
Stegne 7, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da.
Prehodni
vir
2005,
projekt
št.
2005/017-462.03.02; Pravna osnova je
Odločba komisije št. K(2007) 310 z dne
6. 2. 2007 in Odločba komisije 2005No
K(2005)2919 z dne 2. 8. 2005 o finančni
pomoči Prehodnega vira za krepitev institucionalne usposobljenosti Slovenije.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, pp 704, Ljubljana,
1001 Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
386/1/234-28-00, internetni naslov: www.
gov.si/dkom, faks 386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, 1001
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. 386/1/234-28-00, internetni naslov: www.
gov.si/dkom, faks 386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

5. so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;
6. so v drugem postopku javnih naročil
ali postopku dodelitve sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Dokazila so:
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet stečajni ali likvidacijski postopek,
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,
– izjava ponudnika, da se nanje ne nanaša nobena od situacij, navedenih v točkah
2. do 6.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečen letni prihodek ponudnika storitev mora biti v razdobju 2004–2006 najmanj 800.000 EUR.
Dokazilo o finančnih podatkih iz letnih
računovodskih izkazov za 2004, 2005 in
2006.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo, da je kandidat tehnično usposobljen izvesti projekt, so reference projektov podobne narave.
Informacija o najmanj 3 referenčnih
LRIC, od spodaj navzgor, projektih mora
biti vpisana v ustrezni obrazec prijave.
Prijave morajo biti predložene na
standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na internetnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/b04_en.doc).
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3. 2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2005/017-462.03.02.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 6. 2007 do 12. ure po lokalnem času.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 12. ure
po lokalnem času.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 13. uri po lokalnem času, Agencija
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Ob-12746/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): mag. Marjana Sever Bračun, univ.
dipl. ekon., tel. 01/300-39-24, e-pošta: marjana.bracun@zd-lj.si, faks 01/300-39-12.
Internetni naslov naročnika: www.zdlj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: pranje perila in delovnih oblek.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: lokacije naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
pranje perila in delovnih oblek.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: ZDL Bežigrad
1) Kratek opis: pranje perila za enoto ZD
Ljubljana - Bežigrad.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
1. 10. 2007, zaključek: 30. 9. 2010.
Sklop št. 2
Naslov: ZDL Center
1) Kratek opis: pranje perila za enoto ZD
Ljubljana - Center.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
93100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek:
1. 10. 2007, zaključek: 30. 9. 2010.
Sklop št. 3
Naslov: ZDL Moste - Polje
1) Kratek opis: pranje perila za enoto ZD
Ljubljana - Moste - Polje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
93100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 10.
2007, zaključek 30. 9. 2010.
Sklop št. 4
Naslov: ZDL Šiška
1) Kratek opis: pranje perila za enoto ZD
Ljubljana - Šiška.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 10.
2007, zaključek 30. 9. 2010.
Sklop št. 5
Naslov: ZDL Vič - Rudnik
1) Kratek opis: pranje perila za enoto ZD
Ljubljana - Vič - Rudnik.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 10.
2007, zaključek 30. 9. 2010.
Sklop št. 6
Naslov: ZDL Šentvid
1) Kratek opis: pranje perila za enoto ZD
Ljubljana - Šentvid.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 10.
2007, zaključek 30. 9. 2010.
Sklop št. 7
Naslov: ZDL SNMP
1) Kratek opis: pranje perila za enoto
ZD Ljubljana – Služba nujne medicinske
pomoči.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 10.
2007, zaključek 30. 9. 2010.
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: ocenjena letna vrednost, razpisujemo za 3 leta.
Ocenjena vrednost brez DDV: 80.000
EUR.
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II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007, zaključek 30. 9. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
ponudba oziroma pogodba presega 40.000
EUR:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od skupne
vrednosti pogodbe,
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dnevni plačilni rok.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Posebni pogoji:
– izbrani ponudnik bo za vsak sklop posebej dogovoril z naročnikom urnik odvoza
in prevzema ter določil kontaktno osebo za
reševanje reklamacij,
– izbrani ponudnik bo za vsak sklop posebej dogovoril z naročnikom spremni list za
odvoz nečistega in prevzem čistega perila,
– izbrani ponudnik bo za 7. sklop v nujnih primerih zagotovil opravljeno storitev v
dveh urah.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik (velja za s.p.) oziroma njegov
zakoniti zastopnik (velja za pravno osebo),
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj:
a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za s.p.), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za s.p.), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
d) pranje denarja;
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
a) Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
b) da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave
v skladu s predpisi,
c) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem,
d) da ni storil velike strokovne napake
iz področja predmeta javnega naročila, ki
mu je bila dokazana sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji,
e) da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami,
f) da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami,
g) da v postopkih javnih naročil pri dajanju informacij v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za ugotavljanje sposobnosti in merili za
izbor ni namerno podal zavajajoče razlage
ali teh informacij ni zagotovil.

Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
Ponudnik mora biti vpisan v register poklicev ali trgovski register: ponudnik mora
biti vpisan v sodni register (velja za pravne
osebe) oziroma v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.).
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve o
stanju na transakcijskem računu (o solventnosti) ponudnik predloži potrdilo banke.
b) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
do podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo).
a) Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja)
ne smejo biti blokirani.
b) Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Kot dokazilo o tehnični in kadrovski
sposobnosti ponudnik predloži izpolnjen
obrazec.
b) Kot dokazilo o realiziranih storitvah
ponudnik predloži izjavo z dokazili.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahtevajo:
a) Ponudnik navede tehnično opremljenost in število zaposlenih z izobrazbo.
b) Ponudnik je v preteklih treh letih opravil storitev pranja najmanj za 3 naročnike,
katerih pogodbena letna vrednost je bila najmanj 4.000 EUR.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: JR-11/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
13. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00 sklic 07803111.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 6. 2007 do 9.
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 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 6.
2007 ob 10. uri; Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava II. nadstropje, Metelkova 9,
Ljubljana.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 4. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana

IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise:
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
prevažajo skupine otrok,
– druga veljavna zakonodaja (navedena
v razpisni dokumentaciji).
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 600-02/07-02.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
V.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 6.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Kanal
ob Soči.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
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
za revizijo oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI-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.4.2) Vlaganje pritožb: zoper obvestilo
o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema
obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za
revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati
takso na TRR Ministrstva za finance.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, SI-5213 Kanal,
Slovenija, e-pošta: obcina.kanal@obcinakanal.si, tel. 00386/5/39-81-200, faks
00386/5/39-81-223,
internetni
naslov:
http://www.obcina-kanal.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Občina Kanal ob Soči

Št. 47/07
Ob-12874/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kanal ob Soči, v roke: Kristina
Marinič, e-pošta: kristina.marinic@obcinakanal.si, tel. 00386/5/39-81-200, faks
00386/5/39-81-223.
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:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prevozi šolski otrok v Občini Kanal ob
Soči v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in
2009/2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Kanal ob Soči.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: 3 leta.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 418.000
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
jutranji prevozi otrok od doma v šolo
in popoldanski prevozi učencev od šole
domov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: LIG (minibus)
1) Kratek opis: jutranji prevozi učencev
od doma v šolo in popoldanski prevoz iz
šole domov. Podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 2
Naslov: Doblar (minibus)

1) Kratek opis: jutranji prevozi učencev
od doma v šolo in popoldanski prevoz iz
šole domov. Podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
Sklop št. 3
Naslov: Vrhavč (avtobus)
1) Kratek opis: jutranji prevozi učencev
od doma v šolo in popoldanski prevoz iz
šole domov. Podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: dve relaciji.
Sklop št. 4
Naslov: Levpa (kombi)
1) Kratek opis: jutranji prevozi učencev
od doma v šolo in popoldanski prevoz iz
šole domov. Podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: tri relacije.
Sklop št. 5
Naslov: Plave (minibus)
1) Kratek opis: jutranji prevozi učencev
od doma v šolo in popoldanski prevoz iz
šole domov. Podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: dve relaciji.
Če je odgovor daje treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: šolski
prevozi otrok s prebivališčem v Občini Kanal ob Soči in sicer za Osnovno šolo Kanal,
Osnovno šolo Deskle in podružnično šolo
Levpa. Ocenjena vrednost je za obdobje
treh let.
Ocenjena vrednost brez DDV: 418.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2010.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 30 dneh po prejemu
pravilno izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudnik mora dokazati
usposobljenost in sposobnost za izvedbo
javnega naročila skladno z 42., 43., 44. in
45. členom ZJN-2 in izpolniti druge pogoje,
ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci,
če jih navaja v ponudbi.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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Št. 110-1/07
Ob-12881/07
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., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Saša Stanešič, tel. 01/30-68-253,
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: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC Slivnica–Draženci »sklop
B« od km 2,000 do km 14,850.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: AC Slivnica–Draženci »sklop B« od km 2,000 do km 14,850.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Slivnica–Draženci »sklop B«
od km 2,000 od km 14,850.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74323100.
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 AC Slivnica–Draženci »sklop
B« od km 2,000 od km 14,850, vključuje:
– AC Slivnica–Draženci »sklop B« od km
2,000 do km 14,850, s priključki Marjeta
0,57 km,
– Zlatoličje A 0,32 km, Zlatoličje B 0,31
km, Zlatoličje C 0,34 km, Zlatoličje D 0,32
km,
– Hajdina A 0,26 km, Hajdina B 0,30 km,
Hajdina C 0,14 km, Hajdina D 0,13 km,
– 41 deviacij v skupni dolžini 19,17 km,
– oskrbni center sever in jug, ter plato za
avtocestno bazo,
– nadvozi: 0092-1,4-2; 4-3; 4-5; 4-6; 4-7;
4-8; 4-9; 4-10; 4-11; 4-12,
– podvoza: 0092-1,3-1;3-4,
– podhoda: 0092-1,3-2;3-3,
– meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod.
Ocenjena vrednost brez DDV: 537.500
EUR.
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II.2.2) Opcije: da.
Rok dokončanja del je usklajen s trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 19.350 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.
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 sub
jektov, 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 z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 645.000 EUR za
vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v
Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izjava banke
o možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
340.000 EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo
ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank
ponudnika v času izvajanja javnega naro-

čanja in v času trajanja pogodbe za izvedbo
razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto
del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz
katerega je razvidno, da ima v zadnjih petih
letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali
partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela na avtocestah, hitrih
cestah, glavnih cestah, kot sledi:
– za izvedbo zunanje kontrole kakovosti
pri izgradnji »AC Slivnica–Draženci »sklop
B« od km 2,000 od km 14,850« pri vsaj
enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši od 634.000 EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši od
320.000 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme (laboratorijska oprema, vozila in naprave), predlagane za izvedbo zunanje kontrole kakovosti po pogodbi in izjavo o zagotovitvi in
časovni razpoložljivosti minimalno potrebne
laboratorijske in ostale opreme za izvedbo
del.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo zunanje kontrole kakovosti, kjer je
potrebno navesti izobrazbene in strokovne
kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo
del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložiti
odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot
dokazilo, da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom
77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000196.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
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dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav
EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno
brez DDV, ki znaša 35 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: 19. 6. 2007 do
10.30.
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: 19. 6.
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, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

Ob-13147/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
306-44-33, v roke: Irena Stopar, e-pošta:
irena.stopar@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Internetni naslov naročnika: www.
ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba naloge monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov na
območju MOL.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 08.
Glavni kraj izvedbe: določeno v razpisni
dokumentaciji.

Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba naloge monitoring podzemne
vode in površinskih vodotokov na območju MOL.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90313000.
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.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo:
– izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom,
– izjava zakonitega zastopnika pravne
osebe, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo s pooblastilom.
2. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem položaju.
Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
3. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti za podzemne vode
akreditirane naslednje parametre: elektroprevodnost, NOS, atrazin, desetil – atrazin,
Cr6+, Cr (skupno), trikloreten, tetrakloreten.
Dokazilo: izjava, dana pod materialno
kazensko odgovornostjo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena
na določeno stroko: da; Zakon o varstvu
okolja.
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.

Merila

1. cena
2. reference

Stran

Ponderiranje

70
30

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 355-9/2007-8.
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:
16. 5. 2007 do 16. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do 9.
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: 17. 5.
2007 ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
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: naročnik si
pridržuje pravico do uporabe druge točke
šestega odstavka 29. člena ZJN-2.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1231-01
Ob-13159/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Karmen Verbovšek in Vanda Škerjanc, tel.
01/589-73-00, e-pošta: info@zrsbr.si, faks
01/589-73-47.
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:
– oseba javnega prava;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: cenitev nepremičnin, premičnin,
strojev in opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: skladišča v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava posameznih cenitev nepremičnin, premičnin, strojev in opreme, sodelovanje pri že izdelanih cenitvah in svetovanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74000000.
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.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini
4.000 EUR in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 30 dni od datuma izročitve
posameznega cenilnega poročila in pravilno
izstavljenega računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave, da z njegovimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče; da ni opustil poslovne
dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem
položaju;
– da ni storil velike strokovne napake s
področja javnega naročila;
– da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov;
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje za
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, strojev in opreme,
ki ga je izdal slovenski inštitut za revizijo.
Dokazila: izjavi ponudnika (OBR-JN-34
in OBR-JN-35) in veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik izpolnjuje pogoje glede
ekonomske in finančne sposobnosti za izvedbo predmetnega naročila dokazila: izjava ponudnika (OBR-JN-34) in obrazec
BON-1 ali potrdila vseh poslovnih bank, pri
katerih ima ponudnik odprte TRR.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega oziroma
blokiranih TRR.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik izpolnjuje pogoje glede
tehnične in kadrovske sposobnosti za izvedbo predmetnega naročila, kar dokazuje na
naslednji način:
– z izjavo (OBR-JN-34);
– s predložitvijo najmanj treh referenc v
zadnjih treh letih za ocenjevanje nepremičnin, premičnin, strojev in opreme (potrdila
naročnikov cenitev – reference na OBRJN-36);
– z navedbo tehničnega in strokovnega
osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi (izjava
o kadrih na obrazcu OBR-JN-36/A).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IIl.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: 2007-039S.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR pri BA CA
d.d. št. 29000-0055148819.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 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 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
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, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: d@kom.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik OMNM.IT-2/2005 – AKTRP-3-IBMp570.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave
nakup večprocesorskega večjedrnega
strežnika.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30211000-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 321.231 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
(1) Št. naročila: 4300-9/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar
LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel.
+386/1/475-55-02, faks +386/1/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
321.231 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.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 10 dni od prejema obvestila o
oddaji naročila.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Obvestila
o oddaji naročila

Ob-12815/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 42, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/478-52-70, v roke:
Marija Tancek, e-pošta: gp.ursiks@gov.si,
faks +386/1/478-54-70.
Internetni naslov naročnika: http://www2.
gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.

Blago
Št. 282/07
Ob-12740/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-92-37, e-pošta:
aktrp@gov.si, faks +386/1/580-76-19.
Internetni naslov naročnika: www.
aktrp.gov.si.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čistila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije naročnika
po Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
čistil, čistilni pribor, potrošni material.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 353.029,96 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.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 221-237266
z dne 21. 11. 2006.
V.1) Datum oddaje naročila: 10. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sij
d.o.o., Krumperška 11, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. +386/1/72-40-870, e-pošta:
sij@siol.net, faks +386/1/72-48-531.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 353.029,96 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: 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.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o
oddaji naročila.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ, Policija, Vodovodna cesta 93a, Ljubljana in Urad za
organizacijo in kadre Policije, Kotnikova 8,
Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava priznanj policije, po naslednjih sklopih:
sklop 1: listine, mape in škatle za priznanja, sklop 2: znaki in nadomestni znaki
priznanj, sklop 3: traki priznanj.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.20.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 161.497,68 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-478/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Ur. l. RS, št. 123-124
z dne 1. 12. 2006, Ob-33891/06.
Druge prejšnje objave: popravek Ur. l.
RS, št. 3 z dne 12. 1. 2007, Ob-96/07.
Št. naročila: 1
Naslov: Listine, mape in škatle za priznanja
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Littera
Picta d.o.o., Rožna dolina c. IV/32-34, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/362-52-00,
internetni naslov: info@tiskarna.net, faks
+386/1/362-52-22.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 70.939,75 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
102.681 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Znaki in nadomestni znaki priznanj
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Heledi's
d.o.o., Kersnikova 17, 3000 Celje, Slovenija,
tel. +386/3/428-26-12, internetni naslov: marijan@heledis.si, faks +386/3/428-26-21.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 58.420,96 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
49.744,68 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Traki priznanj
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Vezenje Ercigoj d.o.o., Gasilska cesta 18, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/515-72-60,
internetni naslov: info@ercigoj.com, faks
+386/1/505-54-89.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:

Št. 232-13
Ob-13126/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Karmen
Verbovšek in Vida Trunk, tel. 01/589-73-00,
e-pošta: info@zrsbr.si, faks 01/589-73-47.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zamenjava motornih olj zaradi spremenjenih kakovostnih zahtev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: skladišče v Republiki
Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
odkup uskladiščenih motornih olj in nadomestitev odkupljenih motornih olj s
sodobnejšimi motornimi olji v enaki finančni protivrednosti.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23123100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 98.515,30 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: 06B/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: /S – 363716 z dne
29. 12. 2006.
Št. naročila: 01
Naslov: Zamenjava motornih olj
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OMV
Slovenija d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 104.323,15 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
98.515,30 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 430-478/2006/16
Ob-13158/07
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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo priznanj
policije, št. 430-478/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Stran
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11.820,68 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila: 9.072
EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.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,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 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:
20. 4. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Št. 00701-03/2007
Ob-13161/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.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,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: modernizacija ceste Velika Reka
– Velika Preska cesta R3-665/1191.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1191 cesta R3-665 Ljubež v LazahRadeče.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija ceste Velika Reka–Velika
Preska cesta R3-665/1191.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 276.436,20 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu.
Št. naročila: A-004
Naslov: Modernizacija ceste Velika Reka
– Velika Preska cesta R3-665/1191
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V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Cestno
podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 375.563,33 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
276.436,20 EUR.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-13162/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47883-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si, faks
01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.dc.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,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ceste G2‑105/0256
NM (Revoz)–Metlika (tretji pas).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0256 cesta G2‑105 Novo mesto (Revoz)–Metlika.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija ceste G2‑105/0256 NM (Revoz)–Metlika (tretji pas).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a): 813.827,06 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; obvestilo o naročilu.
Št. naročila: A-017
Naslov:
Rekonstrukcija
ceste
G2‑105/0256 NM (Revoz)–Metlika (tretji
pas)
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: CGP
d.d., Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000
Novo mesto, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 830.000 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
813.827,06 EUR z 20% DDV.

V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-13163/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.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,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestnega mostu čez
Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v km
16.460.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1166 cesta R2-424 Boštanj–Planina.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v km 16.460.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 317.941,24 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu.
Št. naročila: A-015
Naslov: Gradnja nadomestnega mostu
čez Sevnično v Vejicah na R2-424/1166 v
km 16.460
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ceste
mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 250.000 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
31.7941,24 EUR.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 489
Ob-13240/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni gospodarski zavod Pro-
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tokolarne storitve Republike Slovenije,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
++386/4/260-15-00, v roke: Majda Markun, e-pošta: Majda.Markun@gov.si, faks
++386/4/260-16-52.
Internetni naslov naročnika: www.
brdo.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javni gospodarski zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dodatna dela I. faze »konferenčnega
objekta« Brdo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: JGZ
Brdo Protokolarne storitev RS. Predoslje 39,
4000 Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dodatna gradbeno obrtniška dela I. faze
»konferenčenga objekta« Brdo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dodatni predmet(-i): 45310000,
45330000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1,030.138 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– omejeni postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2-11-2-33/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 052-054139 z dne 16. 3. 2006.
Št. naročila: 2-11-2-24
Naslov: Dodatna dela I. faze »konferenčnega objekta« Brdo
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +386/5/369-00-00,
e-pošta: bostjan.okorne@primorje.si, faks
+386/5/369-02-00, internetni naslov: www.
primorje.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,251.877 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,030.138 EUR brez 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: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,

+386/5/369-00-00, faks +386/5/369-02-00,
internetni naslov: www.primorje.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6,820.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
6,811.094 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov/dkom.si.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mf@gov.si, tel. 00386/1/369-68-56, faks
00386/1/369-68-55, internetni naslov: www.
sigov.si/mf.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Javni gospodarski zavod Protokolarne
storitve Republike Slovenije

faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov/dkom.si.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. 00386/1/369-68-56,
faks 00386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mf.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Javni gospodarski zavod Protokolarne
storitve Republike Slovenije
Št. 489
Ob-13241/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
++386/4/260-15-00, v roke: Majda Markun, e-pošta: Majda.Markun@gov.si, faks
++386/4/260-16-52.
Internetni naslov naročnika: www.
brdo.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javni gospodarski zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena dela II. faza »konferenčni
objekt« Brdo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: JGZ
Brdo Protokolarne storitve RS, Predoslje 39,
4000 Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških, instalacijskih in zaključni del.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000, dodatni predmet(-i): 45300000,
45400000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 6,811.094 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
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: PPBPO-1-3/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: PPBPO-1-3/2007
Naslov: Gradbeno obrtniška, instalacijska in zaključna dela II. faze »konferenčnega objekta« Brdo
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
e-pošta: bostjan.okoren@primorje.si, tel.
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Storitve
Ob-12877/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/478-92-75,
v roke: Bojan Bajde, e-pošta: javnanarocila.aktrp@gov.si, faks +386(0)1/478-92-06.
Internetni naslov naročnika: http://www.
arsktrp.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za izvajanje kontrole
na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike v letih 2007–2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet tega javnega naročila je oddaja storitev izvajanja kontrole na kraju
samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Izbran ponudnik bo izvajal kontrole
nekaterih ukrepov kmetijske politike in sicer
kontrole površin, kontrole živali in navzkrižne skladnosti. Okvirno število izvedenih
kontrol: sklop 1 – kontrola površin in živali:
42200 za 4 leta; sklop 2: kontrola navzkrižne
skladnosti: 8000 za 4 leta; sklop 3: kontrola
površin z daljinskim zaznavanjem: 16000 za
4 leta. Okvirni sporazum je bil sklenjen za
sklop 2 in sklop 3.
Navedene količine predstavljajo okvirne
štiriletne količine in se na letni ravni lahko
bistveno razlikujejo, glede na potrebe naročnika in zahteve EU. Naročnik se z okvirnim
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sporazumom ne zavezuje naročiti takšne
količine storitev pri posameznem sklopu.
Ponudbene cene za posamezni sklop so
okvirne in ne predstavljajo pogodbene vrednosti.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74320000.
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: AKTRP-kontrola-4300-4/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 017-019752 z dne 25. 1. 2007.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 025-030266
z dne 6. 2. 2007.
Druge prejšnje objave: 2007/S 040 –
048017 z dne 27. 2. 2007.
Št. naročila: 01
Naslov: Sklop 1: Kontrola površin in živali
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
Št. naročila: 02
Naslov: Sklop 2: Kontrola navzkrižne
skladnosti
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geodetski zavod Celje d.o.o. (s partnerjem Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
in gozdarstvu), Ulica XIV. divizije 10, 3000
Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
788.080 EUR brez DDV.
Št. naročila: 3
Naslov: Sklop 3: Kontrola površin z daljinskim zaznavanjem
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geodetski zavod Celje d.o.o. (s partnerjema
Geodetski zavod Slovenije d.d. in Geodetski inštitut Slovenije), Ulica XIV. divizije 10,
3000 Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
816.320 EUR brez DDV.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik je
za sklop 1 prejel le eno ponudbo, ki pa
je nesprejemljiva, zato jo skladno z ZJN-2
zavrnil.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-13146/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, Njegoševa cesta 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/23-21-476, v roke: Helena Ulčar, e-pošta: helena.ulcar@zdrzz.si,
faks +386/1/23-12-086.
Internetni naslov naročnika: http://www.
zdrzz.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema v zdravstvenih domovih.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je posodobitev
zdravstvenega informacijskega sistema
v zdravstvenih domovih.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30255000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
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: 1493-7/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 227-243670 z dne 29. 11. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 244-261942
z dne 22. 12. 2006.
Druge prejšnje objave: 2007/S 300 –
035739 z dne 13. 2. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema v zdravstvenih domovih
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javno naročilo
se ne odda – pogajanja so bila neuspešno
zaključena.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, ���������������������������
e-pošta:�������������������
dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je 10 dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Sektor za javna naročila, gospodarske
javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije

Ob-13153/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/24185-00, v roke: Miroslav Birk, e-pošta: miro
slav.birk@uni-lj.si, faks +386/1/241-86-60.
Internetni naslov naročnika: http://www.
uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenova in vzdrževanje informacijskega sistema e-študent.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba prenove informacijskega sistema »e-Študent-3G«, prenos in začetna
nastavitev podatkov, produkcijski zagon
sistema »e-Študent-3G« do 1. 10. 2008.
Redno mesečno vzdrževanje za obdobje 5 let.
Izvedba zahtevanih sprememb ali nadgradenj, nove funkcionalnosti na zahtevo
naročnika, v času veljavnosti pogodbe. Količina dela in časovna razporeditev v tej točki
je objektivno vnaprej nedoločljiva, zato se
storitve v tej točki obračunava po dejansko
opravljanem delu.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72222200, dodatni predmet(-i): 72212000,
50312510.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 257.760 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: 03/2006 e-študent.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 006-006420
z dne 10. 1. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Storitve načrtovanja informacijskih sistemov ali tehnologij
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 7.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: MAOP računalniški inženiring d.o.o.,
Litijska cesta 64, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/54-75-100, e-pošta:
info@maop.si, 00386/1/54-75-149, internetni naslov: http://www.maop.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
257.760 EUR brez DDV.
Če gre za letno in mesečno vrednost,
navedite: 80 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev pritožbe je deset dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Univerza v Ljubljani
Ob-13237/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/478-92-75,
v roke: Bojan Bajde, e-pošta: javnanarocila.aktrp@gov.si, faks +386(0)1/478-92-06.
Internetni naslov naročnika: http://www.
arsktrp.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik »AKTRP-kontrola-4300-4/2007«
št. 14/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo za izvajanje kontrole na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike, in sicer je naročnik
izvedel postopek s pogajanji po predhodni
objavi za sklop 1: Kontrola površin in živali
(kontrola neposrednih plačil, kontrola ukrepov iz programa razvoja podeželja, ki niso
vključeni v zbirno vlogo, in kontrola intervencijskega ukrepa).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74320000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
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: »AKTRP-kontrola-4300-4/2007« št. 14/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 017-019752 z dne 25. 1. 2007.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 025-030266
z dne 6. 2. 2007.
Druge
prejšnje
objave:
2007/S
040-048017 z dne 27. 2. 2007.
Št. naročila: 01
Naslov: Sklop 1: Kontrola površin in živali
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geodetski zavod Celje d.o.o. (skupaj s partnerjem
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdrastvu), Ulica XIV. divizije 10,
3000 Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,026.400 EUR.
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, epošta: dkom@gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-12821/07
Obvestilo
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi za nabavo traktorja s priključki, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 30. 3. 2007, Ob-8521/07, št. 31 z
dne 6. 4. 2007, Ob-9739/07 in št. 32 z dne
13. 4. 2007, Ob-10716/07 do datuma za oddajo ponudb ni prispela nobena ponudba.
Naročnik bo postopek zbiranja ponudb po
predhodni objavi ponovil.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 025-25/06

Ob-12876/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila blaga po predhodnem zbiranju
ponudb: instrumenti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007,
Ob-11219/07, se spremeni naslednja točka,
tako da glasi:
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merili za ocenitev ponudb sta cena in garancija. Ponudbe se ocenjuje po sklopih.

Sp =

0.95 u

NajnižjaCena( EUR)
Garancijavponudbi (leta)
 0.05 u
Cenavponudbi ( EUR)
NajugodnejšaGarancija(leta)
Sp … sprejemljivost ponudbe
Vsi ostali deli objave ostanejo nespremenjeni.
Zavod za gozdove Slovenije
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Ob-12820/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-21-286, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava traktorja s priključki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje – Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava traktorja s priključki.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 10.15; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
25. 4. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-12868/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Fakulteta za strojništvo, v roke: dr. Zdravko
Praunseis, tel. 00386(0)31/743-753, e-pošta: zdravko.praunseis@uni-mb.si, faks
00386(0)2/220-79-90.
Internetni naslov(-i): www.uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: avtomatski merilni sistem za merjenje strukturnih mehanskih lastnosti fleksibilnih ploskih materialov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo je raziskovalna oprema – avtomatski merilni sistem za merjenje strukturnih mehanskih lastnosti fleksibilnih
ploskih materialov z naslednjo tehniško
specifikacijo: avtomatski merilni sistem za
merjenje strukturnih mehanskih lastnosti
fleksibilnih ploskih materialov mora uporabljati učinkovite strojne rešitve, strojne
stopenjske motorne pogone in senzorje, ki
omogočajo gibanje v šestih oseh in merjenje strukturnih mehanskih lastnosti materiala pri majhnih obremenitvah (v območju
med 0,0 in 20,0 N) pri spremembi petih
različnih pozicij.
Zasnovan mora biti z novim konceptom
objektivnega vrednotenja strukturnih mehanskih lastnosti s pomočjo avtomatskega merilnega sistema, ki vpeljuje poleg že
znanih parametrov mehanskih lastnosti še
pomembne parametre za študij obnašanja
fleksibilnih ploskih materialov, kot so: natezna togost NT, raztezek EMT, kompresibilnost ali stisljivost EMC, pregibna togost BF
ter elastični povratek ERT in kompresijski
povratek ERC.
Funkcionalne lastnosti: avtomatski univerzalni merilni sistem, ki mora biti zasnovan na novem konceptu avtomatskega
merjenja«vse v enem« v dveh nivojih. Na
prvem nivoju se izvaja merjenje nateznih in
strižnih lastnosti ter pregibne togosti, na drugem pa merjenje debeline ter kompresijskih
in površinskih lastnosti.
Osnovni namen opisanega koncepta je
razviti samostojno merilno napravo oziroma
sistem, ki bi znižal stroške meritev z vidi-

ka stroškov strojne opreme, časa in zahtev operatorja. Cilj opisanega koncepta je
oblikovati nov merilni standard za merjenje
strukturnih mehanskih lastnosti fleksibilnih
ploskih materialov v industriji.
Kolikor bo vaša ponudba vsebovala
predmet naročila, ki ne bi ustrezal tehniški
specifikaciji, bo vaša ponudba štela za novo
ponudbo in je ne bo mogoče sprejeti.
Z oddano ponudbo ponudnik potrjuje
osnovno sposobnost ponudnika v skladu z
določili 42. člena in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti v skladu z določili 43.
člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, z
dne 8. 12. 2006).
Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali
kot partner v skupini izvajalcev, mora predložiti v angleškem jeziku še:
– Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik
seznanjen s predpisi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega
javnega naročila.
Rok dobave raziskovalne opreme je 2
meseca po podpisu pogodbe, plačilo v dveh
enakih obrokih. Prvi obrok v 30 dneh od tehničnega prevzema opreme in drugi obrok do
1. 12. 2007.
Ponudbo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, dr. Zdravko Praunseis, Smetanova
17, 2000 Maribor, z oznako v levem kotu
kuverte: »ne odpiraj – Ponudba za naročilo
št. JNVV/UM/04-2007- »Avtomatski merilni
sistem za merjenje strukturnih mehanskih
lastnosti fleksibilnih ploskih materialov«.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29–30–31–32–0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnična ustreznost
3. doseganje standardov
za raziskovalno delo

Ponderiranje

60 točk
20 točk
20 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
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ponudbe: 90 dni po dnevu javnega odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 6.
2007 ob 12.15; Fakulteta za strojništvo v
Mariboru, soba B-304.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki s pisnim pooblastilom.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ne sme imeti blokiranih računov v zadnjih 6 mesecih. - Potrdilo o solventnosti.
Ponudnik in zakoniti zastopnik nista
smela biti pravnomočno obsojena za kazniva dejanja navedena v 42. členu Zakona o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenščina.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 15. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 12. uri, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba Geodetske uprave RS.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 135
Ob-13119/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marinka Krznar, tel.
01/839-63-00, e-pošta: os.frana-albrehta@guest.arnes.si, faks 01/839-63-05.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zagotovitev priprave in dostave kosil
za potrebe Osnovne šole Frana Albrehta
Kamnik s podružnicami.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
priprava in dostava kosil za potrebe
Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik s
podružnicami.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo mesečne fakture v roku
30 dni po prejemu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. raznolikost ponudbe
jedilnikov
3. reference
4. zdrava pridelava in priprava
živil

60
20
10
10

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 6. 2007 do 13. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 8. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 9. uri, Osnovna šola Frana Albrehta, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osnovna šola Frana Albrehta
Ob-13120/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Nives Jurcan, tel.
01/478-48-00, e-pošta: nives.jurcan@gov.si,
faks 01/478-48-34.
Internetni naslov(-i): http://gu.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni 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: dobava pisarniškega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Geodetska uprava Republike Slovenije v Ljubljani in vse
območne geodetske uprave: Celje, Koper,
Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,
Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Sevnica,
Slovenj Gradec, Velenje.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava pisarniškega materiala za sklope:
1. Območna geodetska uprava Celje,
2. Območna geodetska uprava Koper,
3. Območna geodetska uprava Kranj,
4. Območna geodetska uprava Ljub
ljana,
5. Območna geodetska uprava Maribor,
6. Območna geodetska uprava Murska
Sobota,
7. Območna geodetska uprava Nova
Gorica,
8. Območna geodetska uprava Novo
Mesto,
9. Območna geodetska uprava Ptuj,
10. Območna geodetska uprava Sevnica,
11. Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec,
12. Območna geodetska uprava Velenje,
13. Glavni urad.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30 19 00 00, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 21 12 54 00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev (trajanje naročila je odvisno od
zaključka postopka oddaje skupnega javnega naročila ODPISMAT-11/2006, Ministrstva
za javno upravo).
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe in zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogodba.

Stran

Ob-13236/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, v
roke: Jelka Fajdiga, tel. 07/391-67-03, e-pošta: info@zd-nm.si, faks 07/332-21-16.
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: javno naročilo blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Novo mesto.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo materiala, ki ga naročnik
potrebuje za vsakodnevno delo
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.

Stran
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II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica in menična izjava kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Prvi in tretji odstavek, razen točke c), 42.
člen ZJN-2: izjava ponudnika
43. člen: izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
44. člen: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: da.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 12. uri; sejna soba Zdravstvenega
doma Novo mesto, Kandijska 4/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zdravstveni dom Novo mesto

Gradnje
Ob-12779/07
Popravek
Naročnik Občina Postojna, Ljubljanska
cesta 4, Postojna je v Uradnem listu RS, št.
36 z dne 20. 4. 2007, Ob-11220/07 objavil
javno naročilo za novogradnjo kegljišča v
športnem parku Postojna.
1. V objavi se spremeni oddelek IV.3.3.,ki
se popravljen glasi:
Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dostop
do dokumentacije: 21. 5. 2007 do 10. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dokumentacija se plačuje 50 EUR z
DDV.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01-294-0100016345,s pripisom Kegljišče
Postojna.
Zgoraj navedeni popravki z objavo postanejo sestavni del razpisne dokumentacije
za to javno naročilo.
Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
Občina Postojna
Št. 430-1/07
Ob-12742/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Dobrepolje, Videm 35, Videm-Dobrepolje, 1312 Videm, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Anton Rus, tel.
01/788-02-81, e-pošta: rus@dobrepolje.si,
faks 01/780-79-23.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– drugo: ceste in javne površine.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: redno letno vzdrževanje in zimska
služba na občinskih cestah in javnih površinah, ter izvedba ostalih gradbenih del na
cestni infrastrukturi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Dobrepolje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba rednega letnega vzdrževanje in
zimske službe na občinskih cestah in javnih površinah, ter izvedba ostalih gradbenih del na cestni infrastrukturi.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: razpis se nanaša za obdobje štirih let
(2007 – 2011).
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: investicija se izvaja na osnovi
Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za
leto 2007.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. cena
2. reference
3. plačilni pogoji

Ponderiranje

80%
15%
5%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 8. 2007 ali 3 mesece oz.
92 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 9. uri; Sejna soba Občine Dobrepolje, Videm 35.
Občina Dobrepolje
Ob-12747/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vesna Kozlar, v roke: Vesna Kozlar, tel.
02/870-55-14, 051/337-602, e-pošta: vesna.kozlar@ravne.si, faks 02/870-55-41.
Internetni naslov(-i): www.ravne.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup neprofitnih najemnih stanovanj, gradnja tržnih stanovanj in prodaja
dela potrebnega zemljišča.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ravne
na Koroškem.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup 24 neprofitnih najemnih stanovanj v skladu s pogoji Stanovanjskega
sklada RS po ceni v maksimalni višini
iz Programa Sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj za leti 2006
in 2007 (Uradni list RS, št. 71/2006, z dne
7. 7. 2006), gradnja 24 tržnih stanovanj
ponudnika v lastni režiji ponudnika in
odprodaja dela zemljišča potrebnega za
gradnjo, ki je v lasti Občine Ravne na
Koroškem.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
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II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
13 mesecev od oddaje naročila; začetek
30. 9. 2007, zaključek 31. 10. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS in Programom sofinanciranja izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št.
71/2006, z dne 7. 7. 2006).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba ali sporazum, statusno povezovanje ni zahtevano.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
nakup neprofitnih najemnih stanovanj se bo
izvedel skupaj z Stanovanjskim skladom RS
v skladu s pravili Programa sofinanciranja
izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj za
leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 71/2006,
z dne 7. 7. 2006).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji v skladu z ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji v skladu z ZJN-2.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji v skladu z ZJN-2.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.

sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe
pooblaščene za zastopanje.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da
poslovanje ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli
podobnem položaju in da ni bil proti njemu
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da gospodarski subjekt ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z poklicnim ravnanjem
in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. 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, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
8. Da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
9. Da je korektno izpolnjeval pogodbene
obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
2. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok:
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).

Merila

1. cena m2 neprofitnih
stanovanj
2. cena m2 zemljišča
3. tehnične prednosti

Ponderiranje

80
10
10

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 5. 2007, do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 13. uri.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-12752/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Andrej Drnovšek, tel. 03/56-55-706,
e-pošta: andrej.drnovsek@zagorje.si, faks
03/56-64-011.
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: rekonstrukcija lokalne ceste št.
480170 Podkrnica–Mošenik–Sava na odseku Podkrnica–Mošenik in prometna ureditev prehoda za pešce na cesti 9. avgusta v
Zagorju, R1-221/1219 Zagorje ob Savi–Bevško od km 0,370 do km 0,450.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste št. 480170
Podkrnica–Mošenik–Sava na odseku
Podkrnica–Mošenik in prometna ureditev prehoda za pešce na cesti 9. avgusta
v Zagorju, R1-221/1219 Zagorje ob SaviBevško od km 0,370 do km 0,450.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek predvidoma 1. 7. 2007, zaključek
30. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava o izdaji
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba ali izjava o predložitvi pravnega akta – pogodbe o skupni
izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudnik mora izjave iz razpisne dokumentacije predložiti na predpisanih obrazcih
brez dodatnih pogojev.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da razpolaga z ustrezno strojno mehanizacijo za izvedbo del.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
2. Da izkazuje (potrjena priporočila) dobro opravljanje gradbenih del v zadnjih petih
letih z najmanj petimi gradnjami na področju razpisa oziroma primerljivih projektov v
vrednosti najmanj 240.000 € za vsakega
posebej.
Dokazilo: seznam najvažnejših izvedb
gradenj z obveznimi prilogami (podrobnosti
v razpisni dokumentaciji).
3. Da razpolaga z ustreznim kadrom-številčno in po izobrazbi-najmanj eden redno
zaposleni delavec kot odgovorni vodja del
izpolnjuje pogoje po 77. členu ZGO-1.
Dokazilo: obrazec izobrazba in izkušnje
kadra s prilogami (obrazec v razpisni dokumentaciji).
4. Da ima zavarovano odgovornost po
33. členu ZGO-1.
Dokazilo: dokument o zavarovanju odgovornosti oziroma izjava.
5. Da ne nastopa s podizvajalci.
Dokazilo: izjava (v razpisni dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti
vsak delovni dan na sedežu naročnika med
8. in 12. uro.
Cena 50 €, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo o
nakazilu zneska 50 € na podračun proračuna št. 01342-0100018358 pri Banki Slovenije s pripisom: razpisna dokumentacija.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 5. 2007 do 12. ure
ne glede na vrsto prenosa.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 5.
2007 ob 13. uri; v sejni sobi na sedežu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: javno odpiranje.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-12775/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Rudnik Kanižarica v zapiranju
d.o.o., Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Matekovič Jože, v roke: Marjetka Žagar,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tel. 07/306-51-00, e-pošta: rudnik@siol.net,
faks 07/354-01-37.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV), nakazilo na transakcijski
račun številka SI56 0243-0001-3610-117
odprt pri NLB d.d. Črnomelj. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje. Rok za sprejemanje zahtevkov
za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 15. 5. 2007 do 12. ure.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: druge enote javnega sektorja na
nivoju države,
– drugo: zapiranje rudnika.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dokončna sanacija jalovišča rudnika
Kanižarica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kanižarica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dokončna sanacija jalovišča z izdelavo
cest.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudb; izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo na pisno zahtevo
naročnika izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ni predpisana.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
dela se bodo izvajala v skladu z Zakonom o
rudarstvu (Uradni list RS št. 98/04) in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za
dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih (Uradni
list RS št. 68/03 in 65/06). Ponudnik mora
zagotoviti tehničnega vodjo gradbišča, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje v skladu z
Zakonom o rudarstvu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 10.30; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
25. 4. 2007.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Ob-12776/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Rudnik Kanižarica v zapiranju
d.o.o., Črnomelj, Kanižarica 41, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Matekovič Jože, v roke: Marjetka Žagar,
tel. 07/306-51-00, e-pošta: rudnik@siol.net,
faks 07/354-01-37.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV), nakazilo na transakcijski
račun številka SI56 0243-0001-3610-117
odprt pri NLB d.d. Črnomelj. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje. Rok za sprejemanje zahtevkov
za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 15. 5. 2007 do 12. ure.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
- drugo: druge enote javnega sektorja na
nivoju države,
- drugo: zapiranje rudnika.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija površine okoli rudniških
objektov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kanižarica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dokončna sanacija površine okoli rudniških objektov.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudb; izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo na pisno zahtevo
naročnika izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ni predpisana.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
dela se bodo izvajala v skladu z Zakonom o
rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04) in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za
dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih (Uradni
list RS, št. 68/03 in 65/06). Ponudnik mora
zagotoviti tehničnega vodjo gradbišča, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje v skladu z
Zakonom o rudarstvu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 11.30; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
25. 4. 2007.
Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v
prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2).
2. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Imeti
mora tudi potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je na podlagi posebnega zakona takšno
dovoljenje potrebno.
3. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen
je prenehanje poslovanja ali ni bil uveden
katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
4. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
5. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
za izvedbo predmetnega javnega naročila
– podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 10. uri; sejna soba Občine Radeče.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
Občina Radeče

Ob-12819/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, Slovenija, v roke:
Jože Renko, org. dela, tel. 03/568-08-00,
e-pošta: gospodarstvo@radece.si, faks
03/568-08-23.
Internetni naslov(-i): http://www.radece.si.
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: adaptacija in obnova dvorane s pomožnimi prostori v Domu kulture Radeče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dom
kulture Radeče.
Šifra NUTS: SI004 – Savinjska.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija dvorane s pomožnimi prostori v Domu kulture Radeče, ki zajema: (1)
gradbena dela: a) pripravljalna dela, b) rušitvena dela, c) zidarska dela, d) tesarska
dela, e) fasaderska dela; (2) obrtniška dela:
a) okna in vrata, b) ključavničarska dela, c)
keramičarska dela, d) kamnoseška dela, e)
suhomontažna dela – stene in stropi, f) slikopleskarska dela, g) tlakarska dela, h) mizarska dela, i) opremo; (3) elektroinštalacije,
(4) scensko razsvetljavo in ozvočenje ter (5)
strojne inštalacije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.26.27.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 23. 5. 2007,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro na sedežu Občine Radeče. Znesek potrebnega
vplačila za pridobitev dokumentacije: 40
EUR, znesek vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o nakazilu zneska 40 EUR na
podračun proračuna 01299-0100003393 pri
UJP Žalec, identifikacijska številka za DDV:
50643720.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2.000
EUR in veljavnostjo 60 dni od oddaje ponudbe.
2. Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 3% pogodbene vrednosti z
vključenim DDV-jem, ki mora biti veljavna
do 31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
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 (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila
in poslovodečega ponudnika. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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tna(-e) točka(-e): Stane Jakopin, v roke: Stane Jakopin, tel. 01/709-89-22, e-pošta: stane.jakopin@bloke.si, faks 01/709-88-40.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni kontaktni točki.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izbira izvajalca za investicijo asfaltiranje cest v Občini Bloke.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Bloke.
II.1.3. Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5.) Kratek opis naročila ali nabave:
investicija asfaltiranje cest v Občini Bloke.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta
zahtevani v ponudbeni fazi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena

Ponderiranje

100

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3/07 A.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: do 1. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV. 3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10.
ure.
IV. 3.5.) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom predvideni
datum: junij 2007.
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: 15. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 10.30; sejna soba Občine Bloke.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbe: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/134-28-00, faks
01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Občina Bloke
Ob-12823/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Stane Jakopin, v roke: Stane Jakopin, tel. 01/709-89-22, e-pošta: stane.jakopin@bloke.si, faks 01/709-88-40.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni kontaktni točki.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: regionalni ali lokalni
organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izbira izvajalca za investicijo izgradnja centralnega vodovoda Bloška planota.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Bloke.
II.1.3. Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5.) Kratek opis naročila ali nabave:
investicija izgradnja centralnega vodovoda Bloška planota.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231100.

II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bosta
zahtevani v ponudbeni fazi javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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: po razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena

Ponderiranje

100

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2/07 CV Bloška
planota.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: do 1. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV. 3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 10.
ure.
IV. 3.5.) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom predvideni
datum: junij 2007.
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 15. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 11. uri; sejna soba občine Bloke.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbe: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e- pošta: dkom@gov.si, tel. 01/134-28-00, faks
01/234-28-40, internetni naslov: www.
gov.si/dkom.
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VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
Občina Bloke

V primeru, da bosta na petem mestu
z istim številom točk dva kandidata, bosta
na seznam usposobljenih kandidatov uvrščena oba.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Občina Prevalje

Ob-12864/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marjetica Tasič Bukovec, tel. 02/824-61-00, e-pošta: obcina@prevalje.si, faks 02/824-61-24.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
prevalje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnje in rekonstrukcije cest na
območju Občine Prevalje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zbiranje usposobljenih kandidatov za
gradnje in rekonstrukcije cest na območju Občine Prevalje.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS (07/08).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– gospodarski subjekt je pri pristojnem
sodišču ali drugem organu registriran za
dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi,
– da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v Kazenskem zakoniku
opredeljena kot: hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropske
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti;
pranje denarja,
– da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je

v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež,
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji,
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,
– da pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona
o javnem naročanju, ali v tem postopku ni
namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register (izjava gospodarskega
subjekta);
– Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (izjava gospodarskega
subjekta);
– Gospodarski subjekt nudi 60-dnevni
plačilni rok (izjava);
– Gospodarski subjekt predloži obrazec
BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni ter
potrjene računovodske izkaze za preteklo
leto (bilanca uspeha, bilanca stanja).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Da se prijavitelj v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo
javnega naročila;
– Da zagotavlja, da bo pričel z izvajanjem del najkasneje v roku 14 dni od poziva, kolikor bo v drugi fazi javnega naročila
ponudil najnižjo ceno.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: kandidat mora
priložiti seznam gradenj oziroma rekonstrukcij cest opravljenih v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu za
posamezne gradnje. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih
gradenj z navedbo, da so bile gradnje opravljene po predpisih stroke in ustrezno ter v
dogovorjenih rokih zaključene, z navedbo
podatkov naročnika in njegove odgovorne
osebe, ki potrdilo izdaja. Iz izdanega potrdila
mora biti razvidno, da naročnik za posamezne gradnje ni zahteval reklamacije.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): priložiti mora potrdila
vsaj petih izvedb, katerih posamezna vrednost presega 50.000 EUR (brez DDV).
Izbrali bomo prvih pet kandidatov, ki
bodo dosegli največje število točk po naslednjem izračunu:

ponujeno število izvedb * 100
najvecje število izvedb

Stran

Ob-12865/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vzgojnoizobraževalni zavod Vrtec
Mavrica Izola, Osvobodilne fronte 15, 6310
Izola, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Irena Fabijanec, tel. 05/641-85-13, v roke:
Irena Fabijanec, tel. 05/641-85-13, e-pošta: irena.fabijanec@guest.arnes.si, faks
05/641-85-40.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za
centralno ogrevanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vzgojnoizobraževalni zavod Vrtec Mavrica Izola
– enota Školjka, Oktobrske revolucije 11
a, Izola.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za centralno
ogrevanje.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.00.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR.
Ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 12.30; v zbornici VIZ Vrtca Mavrica
Izola – enota Školjka, Oktobrske revolucije
11 a, Izola.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; poleg komisije in zapisnikarja naročnika še predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom ali zakoniti zastopniki
ponudnikov.
Vzgojnoizobraževalni zavod Vrtec
Mavrica Izola
Ob-13106/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, Slovenija, v roke: Vinko
Kunič, Srečko Janjoš, tel. 07/306-11-00, epošta: obcina.crnomelj@crnomelj.si, faks
07/306-11-30.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja čistilne naprave v Gribljah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja čistilne naprave v Gribljah.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila; začetek junij
2007, zaključek november 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 60. dneh po prejemu
izstavljene situacije o izvedenih delih.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: potrdilo banke, da ponudnik nima blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 9.30; Občina Črnomelj.
Občina Črnomelj
Ob-13108/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, Slovenija, v roke: Vinko
Kunič, Srečko Janjoš, tel. 07/306-11-00, epošta: obcina.crnomelj@crnomelj.si, faks
07/306-11-30.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: cestna razsvetljava obvoznice Črnomelj – 1. etapa (dokončanje).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih
del za dokončanje 1. etape javne razsvetljave obvoznice Črnomelj.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila; začetek junij
2007, zaključek november 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 60. dneh po prejemu
izstavljene situacije o izvedenih delih.
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: izjava
o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: potrdilo banke, da ponudnik nima blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 8.30; Občina Črnomelj.
Občina Črnomelj
Ob-13110/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, Slovenija, v roke: Vinko
Kunič, Srečko Janjoš, tel. 07/306-11-00, epošta: obcina.crnomelj@crnomelj.si, faks
07/306-11-30.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnje na občinskih cestah in
objektih v Občini Črnomelj v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnje na občinskih cestah in objektih
v Občini Črnomelj v letu 2007.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila; začetek junij
2007, zaključek november 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbe-
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ne obveznosti, izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 60. dneh po prejemu
izstavljene situacije o izvedenih delih.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: potrdilo banke, da ponudnik nima blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 10:30; Občina Črnomelj.
Občina Črnomelj

6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. 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, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
– v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
– nudi najmanj 60-dnevni rok plačila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 12. uri, sejna soba Občine Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pooblastili.
Občina Kozje

Ob-13122/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje, Slovenija, v roke: Andreja Reher, tel. 03/800-14-00, e-pošta: obcina.kozje@siol.net, faks 03/800-14-16, internetni naslov(-i): www.obcina-kozje.si.
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: rekonstrukcija kleti v knjižnico.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Kozje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela, obrtniška dela, strojno
instalacijska dela, elektro instalacijska
dela ter dobava in montaža opreme.

II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5.000 EUR, veljavna 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb;
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
ponudbene vrednosti, kolikor bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe to zahteval;
– izjava o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
od obračunske vrednosti, kolikor bo naročnik ob sklenitvi pogodbe to zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: mesečne situacije, plačilni rok
60 dni v skladu z ZIPRS 07/08.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.

Stran

Št. 136
Ob-13127/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Novo mesto,
Šmihel 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov
Novo mesto, Šmihel 1, v roke: direktorici Mileni Dular, tel. 07/371-99-31, e-pošta: dsonm@siol.net, faks 07/371-99-44.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.

Stran
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sprememba namembnosti dela neizkoriščenega podstrešja v bivalne namene.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dom
starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sprememba namembnosti dela neizkoriščenega podstrešja v bivalne namene.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
pogodbene vrednosti investicije,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvajalec bo izvršena
dela obračunaval z začasnimi mesečnimi
situacijami.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
– Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register. Gospodarski
subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država,
v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko
da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
– Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti;
pranje denarja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
– Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
– Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
– Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
– Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da gospodarski subjekt (pri skupni ponudbi ponudnik oziroma nobeden izmed
partnerjev) v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa,
– da nudi najmanj 45 dnevni plačilni
rok,
– da zagotavlja, da bo storitev opravil
najkasneje v 90 dneh po podpisu pogodbe,
– da pri skupni ponudbi povprečni letni
prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj dvakratno višino vrednosti del (brez DDV), ki jih
prevzema v ponudbi,
– ponudnik (pri skupni ponudbi ponudnik
in partnerji) ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (sodobna oprema in mehanizacija), ki izpolnjujejo zahteve predpisov in
standardov veljavnih v Sloveniji in v Evropski uniji, zahteve navedene v specifikaciji
naročila ter zahteve navedene v splošnih in
posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za javne ceste (publikacije Skupnosti za ceste – Splošni tehnični pogoji,
knjiga 1 (1989) in Posebni tehnični pogoji,
knjige 2-8 (1989), publikacije Družbe za državne ceste – Dopolnila splošnih in tehničnih pogojev (1996), Dopolnila splošnih in
tehničnih pogojev II. knjiga (1997), III. knjiga
(2000), IV. knjiga (2001) in V. knjiga (2004),
VI. knjiga (2004)),
– ponudnik (v skupni ponudbi tudi partnerji) ima ustrezne reference s področja
gradnje objektov in je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila uspešno
izvedel najmanj en istovrsten posel kot je
to naročilo, v vrednosti vsaj 70% ocenjene
vrednosti tega naročila,

– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– da je vpisan v imenik inženirske
zbornice v Republiki Sloveniji,
– da ima opravljen strokovni izpit za
odgovorno vodenje del (skladen z Zakonom
o graditvi objektov ali drugim enakovrednim
predpisom).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 11. uri; Dom starejših občanov Novo
mesto, Šmihel 1.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
V.) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Dom starejših občanov
Novo mesto
Št. 4301-2/2007
Ob-13150/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Majšperk, Majšperk 32/a, 2322 Majšperk, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Darko Rejec, tel. 02/795-08-30, e-pošta:
natasa@majsperk.si, faks 02/794-42-21.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– drugo: cestna infrastruktura.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za asfalterska dela na
občinskih cestah v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: celotno območje Občine Majšperk.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje asfalterskih del na občinskih
cestah v letu 2007.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 6. 2007, zaključek 30. 10.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
in bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kot ponudnik lahko nastopa
skupina ali posameznik.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 14. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 15. uri; Občina Majšperk, Majšperk
32/a, 2322 Majšperk (sejna soba).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov in drugi zainteresirani.
Občina Majšperk
Št. 4301-2/2007
Ob-13152/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Majšperk, Majšperk 32/a, 2322 Majšperk, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Darko Rejec, tel. 02/795-08-30, e-pošta:
natasa@majsperk.si, faks 02/794-42-21.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– drugo: cestna infrastruktura.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za obnovo cest LC
240100 Stoperce – Pridna vas, na odseku
Kupčinji vrh – Završe in JP 741110 Grdina
– Ledine, na odseku Grdina – Stojnšek.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: celotno območje Občine Majšperk.

II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba obnovitvenih del na cestah LC
240100 Stoperce–Pridna vas v dolžini
1250 m in JP 741110 Grdina–Ledine v
dolžini 1400 m.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 6. 2007, zaključek 30. 10.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
in bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: kot ponudnik lahko nastopa
skupina ali posameznik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 2007 do 14. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 15.20; Občina Majšperk, Majšperk
32/a, 2322 Majšperk (sejna soba).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: predstavniki ponudnikov in drugi
zainteresirani.
Občina Majšperk
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Storitve
Št. 07-70327
Ob-12731/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(–
e): Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Oddelek za finance in gospodarstvo, v roke:
Darinka Žagar, tel. 01/721-42-51, e-pošta:
finance.gospodarstvo@domzale.si,
faks
01/724-13-50.
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: poslovno sodelovanje z banko pri
dodeljevanju dolgoročnih posojil fizičnim in
pravnim osebam iz Občine Domžale – za
področje podjetništva v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6 b.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Domžale.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
bančne storitve – poslovno sodelovanje
z banko pri dodeljevanju dolgoročnih posojil fizičnim in pravnim osebam iz občine Domžale - za področje podjetništva v
letu 2007.
Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
prevzamejo do dne 18. 5. 2007 na Občini
Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, II. nadstropje, soba številka 71, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.13.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila bodo izvedena na podlagi bančnega obračuna.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: status
poslovne banke.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora imeti veljavno registracijo za
opravljanje bančnih storitev, ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku in ni smel biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in so navedena
v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
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IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 10. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, Konferenčna soba Občine
Domžale v I. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; občinska strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
Občina Domžale
Št. 430-19/2007
Ob-12749/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Stanislav Škrab, tel.
05/714-13-61, e-pošta: stanko.skrab@ilirskabistrica.si, faks: 05/714-12-84.
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: izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju Občine Ilirska Bistrica v obdobju 2007 – 2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Ilirska Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju Občine Ilirska Bistrica v
obdobju 2007–2010.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne; razpisno dokumentacijo je mogoče brezplačno pridobiti od kontaktne osebe
naročnika.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici za resnost ponudbe v višini
11.854 EUR, veljavna 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: stroški naročila bremenijo občinski proračun v okviru sredstev za
vzdrževanje gozdnih cest (zbrana sredstva
iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
proračunskih sredstev Republike Slovenije). Naročnik je dolžan poravnati izvajalcu
stroške rednega vzdrževanja v roku 30 dni
od uradnega dneva prejema računa in prilo-
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žene potrjene situacije s strani pristojne OE
Zavoda za gozdove Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi mora skupina
ponudnikov predložiti pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev za:
a) Osnovno sposobnost ponudnika: ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljene kot:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
a1) Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije in z njegovimi posli iz
drugih razlogov upravlja sodišče, da ponudnik ni opustili poslovno dejavnost ali je v
katerem koli podobnem položaju,
– da proti njemu ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi,
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem,
– da ni storil veliko strokovno napako iz
področja predmeta javnega naročila, ki bi
mu bila dokazana s sredstvi, ki bi jih naročnik lahko utemeljil,
– izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika,
– izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika,
– da pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2,
v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno
podal zavajajoče razlage ali teh informacij
ne bi zagotovil.
b) Sposobnost ponudnika za opravljanje
poklicne dejavnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima poravnane davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež,

– da ima poravnane v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa in ni imel
neporavnanih obveznosti,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih skupaj z zneski, datumi
in navedbo javnih naročnikov ter s potrdili o
dobro opravljenem delu,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. fiksnost cen
3. reference

Ponderiranje

80%
10%
10%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 10. uri; Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; sejna
soba I/1.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 39/2007
Ob-12750/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Gornji Grad, Attemsov
trg 3, 3342 Gornji Grad, Slovenija, tel.
03/839-18-50, e-pošta: tina.gutman@gornjigrad.si, faks 03/839-18-64.
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: javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi za opravljanje dnevnih prevozov učencev, št. 430-0003/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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Glavni kraj izvedbe: Območje občine
Gornji Grad.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje dnevnih prevozov učencev OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
po šolskem koledarju za šolsko leto
2007/2008.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo opravljene
storitve plačeval mesečno, po izstavljenih
računih, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila iz katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in kakšna so njihova medsebojna
razmerja.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Posebni pogoji: poleg splošnih pogojev
po ZJN-2, morajo ponudniki izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu, Pravilnikom o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu in
Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo
skupine otrok.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, 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 navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do
dokumentacije: 4. 6. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani Občine: http://www.gornjigrad.si/ pod rubriko razpisi.
Rok za sprejemanje ponudb: 4. 6. 2007
do 15. ure.

opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli podobnem položaju;
– proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo
v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
– ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila,
ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
– da je ponudnik izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika;
– je ponudnik izpolnjeval obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;
– ponudnik ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih,
namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil;
– ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi, prostorskimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji.
Izjaviti mora tudi, da ne ponudnik ne zakoniti zastopnik ponudnika nista bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so podrobneje opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17,06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje/dajanje daril, jemanje podkupnine
(za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje/dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: naročnik bo kot pravočasne upošteval tiste ponudbe, ki jih bo najkasneje do 18. 5. 2007 do 10. ure prejel na
naslov Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 12. uri; Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,

IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 12. uri; Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad (sejna soba).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Občina Gornji Grad
Ob-12882/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska
cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
v roke: Branka Marković, tel. 01/589-18-70,
e-pošta: branka.markovic@japti.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo št. JN 04/2007 z
zbiranjem ponudb po predhodni objavi za
izbor izvajalcev za oblikovanje, pripravo in
tisk gradiva Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v
letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI – 001.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je oblikovanje,
priprava in tisk gradiva: informativne
brošure, zloženke, plakati, priročniki, vizitke, kuverte in dopisi. Predmet naročila
je razdeljen na 3 sklope.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na pisno prošnjo na poštni naslov naročnika ali na elektronski naslov branka.markovic@japti.si.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Ponudnik mora s podpisom obrazca »Izjava o sposobnosti ponudnika«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, izjaviti, da:
– je ponudnik registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
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Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (sejna
soba, 8. nadstropje).
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 213
Ob-13128/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-28, epošta: andreja.stepanovic@sb-ms.si, faks
02/521-10-07.
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: izdelava programske opreme za
centralni bolnišnični informacijski sistem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. I A 7.
Glavni kraj izvedbe: SB Murska Sobota.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava programske opreme za centralni
bolnišnični informacijski sistem in vzdrževanje opreme.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.23.00.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija 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: 20% v 30 dneh po vzpostavitvi
delovanja ostalo v 5 brezobrestnih mesečni
obrokih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da proti ponudniku in odgovornim osebam ponudnika ne teče kazenski postopek
po Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja (59/99, 50/04) za kazniva
dejanja iz 168., 217., 234.a, 235, 247, 248.,
252., 254, 267. 268., 269., 269.a in 297.
člena KZ in v zvezi s 25. členom Zakona o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja oziroma proti odgovornim osebam kazenski postopek po 168., 217., 234.a, 235,
247, 248., 252., 254, 267. 268., 269., 269.a
in 297. člena KZ;
2. da proti ponudniku in odgovorne osebe ponudnika niso vpisane v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivih dejanj iz 168.,
217., 234.a, 235, 247, 248., 252., 254, 267.
268., 269., 269.a in 297. člena KZ v zvezi s
25. členom Zakona o odgovornosti pravnih
oseb za kazniva dejanja za pravne osebe
oziroma za fizične osebe zaradi storitve ka-
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znivih dejanj iz 168., 217., 234.a, 235, 247,
248., 252., 254, 267, 268., 269., 269.a in
297. člena KZ;
3. da niso nastopile okoliščine in dejstva
iz točk a) do e) tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2;
4. da redno in pravočasno izpolnjujemo
obveznosti iz naslova plačil davkov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ponudnik ni imel blokiranega
transakcijskega;
2. računa in da je bil letni promet ponudnika v zadnjem letu najmanj 2,5-kratne
vrednosti ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Reference: ponudnik navede vsaj dve
referenci o podobnih bolnišničnih informacijskih sistemih za zadnja tri leta.
– Seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila.
Ponudnik v seznamu zaposlenih navede
imena in priimke najmanj 5 računalniških
strokovnjakov.
– Zagotoviti nemoteno delovanje programa – odzivni čas za odpravo programskih
napak, ki ne sme biti daljši od 2 ur (lahko je
krajši) od javljanja napake, odprava napak
pa ne sme biti daljša od 24 ur od javljanja
napake.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Najnižja ponudbena
cena
2. Ocenjeni mesečni
povprečni stroški
vzdrževanja

Ponderiranje

60 točk
40 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 12.30; Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-13148/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Urad Vlade RS za komuniciranje,

Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Urad Vlade RS za
komuniciranje, v roke: Branko Vidrih, tel.
01/478-26-30, e-pošta: gp.ukom@gov.si,
faks 01/251-23-12.
Internetni naslov(-i): www.ukom.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: SMS kliping 2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 5.
Glavni kraj izvedbe: ni določen.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev hkratnega pošiljanja večjega števila SMS sporočil skupini prejemnikov,
ki jih posamezni prejemnik lahko prebere kot eno za obdobje od 1. 7. 2007 do
31. 12. 2008.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.21.00.00–5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 31. 12. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je na voljo
brezplačno na spletnem naslovu www.
ukom.gov.si/slo/urad/razpisi/.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik plača mesečni račun
30. dan po izvedbi mesečne storitve posameznega meseca in prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe,
morajo partnerji v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
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IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 13. uri; sedež naročnika, sejna
soba v I. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov se izkažejo s pisnim pooblastilom.
Urad Vlade RS za komuniciranje

IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 136.999 EUR z 20% DDV, skupna
končna vrednost naročila: 136.440,02 EUR
z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 60 dni.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Občina Sevnica

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 39/2007
Ob-12755/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Otona Župančiča
Maribor, Oblakova ulica 5, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/33-02-445, e-pošta: vrtecmboz@guest.arnes.si, faks 02/33-03-447.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeno blago po skupinah.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: Ob-37207/06
Naslov: Dobava prehrambenega blaga
IV.1) Datum oddaje naročila: 5. 1. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 14.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, e-pošta: prodaja@brumec-ručigaj.si, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70; Delacorda d.o.o., Ulica
Pohorskega bataljona 11, 2314 Zg. Polskava, Slovenija, e-pošta: uros@delacorda.com,
tel. 02/320-58-92, faks 02/320-58-93; ERA
– SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje,
Slovenija, e-pošta: era-sv@era-sv.si, tel.
02/788-00-16, faks 02/788-00-16; Intersad
d.o.o., Noršinska ul. 3, 9000 Murska Sobota, Slovenija, e-pošta: info@intersad.si,
tel. 02/536-13-00, faks 02/536-13-02; Ledo
d.o.o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: ledo@ledo.si, tel. 01/561-22-77,
faks 01/561-32-10; Ljubljanske mlekarne d.d.,

Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: lj.mlek@lj.mlek.si, tel. 01/588-15-00,
faks 01/588-18-85; Mesarija in predelava
mesa Stevan Babič s.p., V zavoju 32, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/25-00-316, faks
02/25-22-317; Mercator d.d., Dunajska
107, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: lidija.rogelj@mercator.si, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72; Mlekarna Celeia d.o.o., Arja
vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, e-pošta:
stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si, tel.
03/713-38-41, faks 03/713-38-41; Pekarna
Postojna d.o.o., Kolodvorska 5 c, 6230 Postojna, Slovenija, e-pošta: ptuj@kruhek.si,
tel. 02/780-07-00, faks 02/780-07-07; Pitus
d.o.o., Ob Dravi 2/a, 2000 Maribor, Slovenija,
e-pošta: pitus@siol.net, tel. 02/471-61-26,
faks 02/471-61-25; Vrecl Adolf – kmetovalec, Strma ul. 10, 2311 Hoče, Slovenija,
tel. 02/618-11-71, faks 02/618-11-77; Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
c. 5, 5271 Vipava, Slovenija, e-pošta:
info@vipava1894.si, tel. 05/367-12-00, faks
05/367-13-18; Žito Prehrambena industrija
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: suzana.simenc@zito.si, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 160.000 € z 8% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
130.428 € z 8% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 36 mesecev.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev: ne.
Vrtec Otona Župančiča Maribor
Ob-12757/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, Sevnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Alenka Šintler, vodja splošne službe, višja svetovalka, tel.
07/816-12-00 ali 07/816-12-10, e-pošta: obcina.sevnica@siol.net, alenka.sintler@obcinasevnica.si, faks: 07/816-12-10.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup opreme za knjižnico Sevnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Sevnica.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
oprema za knjižnico Sevnica.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 136.440,02 EUR brez DDV oziroma
163.728,02 EUR z 20% DDV je najnižja ponudba, najvišja ponudba 185.059,20 EUR z
20% DDV, ki je bila upoštevana.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 4.
IV.1) Datum oddaje naročila: 10. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gonzaga Pro d.o.o., Vojkova cesta 19, 5250 Solkan, Slovenija, e-pošta: info@gonzaga.si,
tel. 05/330-31-80, internetni naslov: www.
gonzaga.si, faks 05/330-31-89.

Stran

Štz. 194/29
Ob-12760/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: mag. Maja Slovenc, tel.
+386/1/476-87-44, e-pošta: maja.slovenc@
fe.uni-lj.si, faks +386/1/476-87-45.
Internetni naslov(-i): www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JRAC1-2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Tržaška 25, Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava računalniške opreme.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00-9.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 79.384,04 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. tehnične prednosti

Ponderiranje

80
20

IV.1) Datum oddaje naročila: 10. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 6.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
1. (Sklopi: 41, 45, 46, 47, 49, 50, 52):
Anni d.o.o., Motnica 7a, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/580-08-00, internetni naslov: www.
anni.si, faks 01/580-08-02;
2. (Sklopi: 20, 26, 27): FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-51-56, internetni naslov: www.fmc.si,
faks:01/520-59-80;
3. (Sklopi: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 16,
17, 32, 38, 40, 53): Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/300-35-00, internetni naslov: www.
comtron.si, faks 02/300-35-50;
4. (Sklopi: 19, 21, 22, 24, 25, 34, 35, 36,
37, 39, 42, 43, 51): Orgtend d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/250-57-50, internetni naslov: www.
tend.si, faks 02/250-57-60;
5. (Sklopi: 9, 11, 14, 15, 23, 30): Mlacom
d.o.o., Drenikova 36, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-87-75, internetni naslov:
www.mlacom.si, faks 01/500-87-77;
6. (Sklopi: 6, 8, 10, 18, 28, 29, 31, 33, 44,
54): Eventus Sistemi d.o.o., Tbilisijska 57b,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-35-04,
internetni naslov: www.eventus.si, faks
01/200-35-03.

Stran
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IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 80.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
79.384,04 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 3 leta.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: ne.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Gradnje
Ob-13234/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-620, e-pošta:
obcina@vojnik.si, faks 03/78-00-637.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: izgradnja telovadnice večnamenske dvorane POŠ Nova Cerkev.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja telovadnice večnamenske
dvorane POŠ Nova Cerkev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno-obrtniška dela za izgradnjo
telovadnice večnamenske dvorane POŠ
Nova Cerkev.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(-a):
1,062.062,44 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. reference

80%
20%

Št. naročila: 41100-0005/2007-82(8)
Naslov: Izgradnja telovadnice večnamenske dvorane POŠ Nova Cerkev
IV.1) Datum oddaje naročila: 3. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ceste
mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje,
Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,000.000 EUR z DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
885.052,03 EUR brez DDV z 1,062.062,44
EUR z DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 8.
2007.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 25. 4.
2007.
Občina Vojnik

Storitve
Ob-12754/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Služba javnih naročil, v roke: Marinka Zadel Vidmar, tel.
01/587-91-26, e-pošta: sjn@onko-i.si, faks
01/587-94-06.
Internetni naslov(-i): www.onko-i.s.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
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– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JNMV/S7-SJN 004/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje (če je to primerno):
Sklenitev okvirnega sporazuma 0
Naročila na podlagi dinamičnega nabavnega sistema (DPS) 0
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
fizično in tehnično varovanje Onkološkega inštituta Ljubljana.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Št. 61/07
Ob-12863/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. in Holding Slovenske elektrarne d.o.o. za projekt Skupni podvig,
Trg svobode 9, 8290 Sevnica, Koprska
ulica 92, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): INFRA d.o.o., tel.
07/81-63-800, e-pošta: tajnistvo@infra.si,
faks 07/81-63-814.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Blanca – 1. razpisni
sklop.
Mesto besedila, ki ga je
treba spremeniti:
IV.3.4) Rok za sprejemanje
ponudb ali prijav za
sodelovanje
IV.3.8) Pogoji odpiranja
ponudb

II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 159.289,80 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JNMV/S7-SJN 004/07
Naslov: Fizično in tehnično varovanje
Onkološkega inštituta Ljubljana
IV.1) Datum oddaje naročila: 22. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 5.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: FIT varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 165.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
159.289,80 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do 29. 3.
2008.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Onkološki inštitut Ljubljana

II.1.2) Kratek opis: izvedba gradbenih
del za akumulacijski bazen na HE Blanca,
ki obsega sledeče objekte: 1. Energetski nasipi, tesnitve in deponije (energetski nasipi,
tesnilna zavesa, poglabljanje spodnje struge,
odvzemi in deponije, ribja steza), 2. Zavarovanja brežin Save, 3. Ureditev pritokov.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45251120.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_sava.
Referenca obvestila: 2007-022085 (leto
in številka dokumenta).
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 55-067604 null
20/03/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 16. 3. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek, dodatne informacije.
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
VI.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:

Namesto:

Beri:

Datum: 7. 5. 2007
Čas:12:00

Datum: 16. 5. 2007
Čas: 12.00

Datum:7. 5. 2007
Čas: 13.00
Kraj: INFRA d.o.o., Trg
svobode 9, Sevnica

Datum: 16. 5. 2007
Čas: 13:00
Kraj: INFRA d.o.o., Trg
svobode 9, Sevnica
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 4. 2007.
INFRA, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o. in
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
za projekt Skupni podvig
Ob-13131/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo,
tel. 00386/4/533-33-15, e-pošta: tajnistvo@
pb-begunje.si, faks 00386/4/533-52-98.
I.2) Vrsta kupca:
Naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja
Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pogodbeno zagotavljanje oskrbe
z energijo in dobavo energenta.
II.1.2) Kratek opis: pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in dobavo energenta, obnova kotlovnice in dobava zemeljskega plina.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45300000, dodatni predmet(-i): 45330000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_PBB.
Referenca obvestila: 2007-030700.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta objava: null 2007/S 75-091804 null
18/04/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 16. 4. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki gaje treba popraviti v
izvirnem obvestilu:
Mesto besedila, ki ga
je treba spremeniti:

Namesto:

Beri:

IV.2.1)

Najnižja cena

Ekonomsko najugodnejša ponudba

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Stran

3285

Stran
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-13243/07
Popravek
Javni razpis za dobavo in montažo primarne opreme 110 kV stikališča v RTP
110/20 kV Železniki, naročnika Elektro
Gorenjska, d.d., Kranj, objavljen v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 26. 4. 2007,
Ob-12185/07, stran 3144, je bil pomotoma
objavljen pod napačno rubriko »Obvestila
po Zakonu o javnem naročanju na VETPSObvestilo o oddaji naročila-blago«.
Pravilna uvrstitev tega javnega razpisa je
v rubriki »Obvestila po Zakonu o javnem
naročanju na VETPS-Obvestilo o naročilu-blago«.
Uredništvo
Št. 350/07
Ob-13130/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-40-00, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Uroš Jerina (sklop 1 in 2), Borut Česnik
(sklop 3) in Helenca Šterlekar (splošni
del), tel. +386/1/230-40-00, e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, vložišče, l.
nadstropje, 1516 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, faks
+386/1/432-40-74, internetni naslov: www.
elektro-ljubljana.si/informacije/Javnirazpisi/Storitve/JN04/07.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
58, vložišče, l. nadstropje, 1516 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna.narocila@elektroljubljana.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava srednjenapetostnih (S.N.)
in nizkonapetostnih (N.N.) energetskih kablov ter nizkonapetostnih (N.N.) samonosnih energetskih kablov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: franko posamezna
skladišča (na nadzorništvih, centralno skladišče Elektro Ljubljana, d.d., Cesta 24. junija
1,1231 Ljubljana-Črnuče).
Šifra NUTS: SIO.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava srednjenapetostnih (S.N.) 20 kV
in nizkonapetostnih (N.N.) energetskih
kablov ter nizkonapetostnih (N.N.) samonosnih energetskih kablov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28421130, dodatni predmet(-i): 28421140,
28422100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: S.N. energetski kabli
1) Kratek opis: S.N. energetski kabli
20 kV.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28421140.
3) Količina ali obseg: v skladu s Tehničnimi razpisnimi pogoji v RD – Priloga 15.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: N.N. energetski kabli
1) Kratek opis: N.N. energetski kabli.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28421130.
3) Količina ali obseg: v skladu s Tehničnimi razpisnimi pogoji v RD – Priloga 15.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: N.N. samonosni energetski kabli
1) Kratek opis: N.N. samonosni energetski kabli – SKS.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28422100.
3) Količina ali obseg: v skladu s Tehničnimi razpisnimi pogoji v RD – Priloga 15.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s Tehničnimi razpisnimi pogoji v RD – Priloga 15.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini:
– 100.000 EUR, če se ponudba nanaša
samo na razpisni sklop 1,
– 60.000 EUR, če se ponudba nanaša
samo na razpisni sklop 2,
– 25.000 EUR, če se ponudba nanaša
samo na razpisni sklop 3,
v primeru, da ponudnik predloži ponudbo
za več sklopov hkrati (dva ali tri), mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini,
ki predstavlja vsoto vrednosti, garancije za
sklope za katere daje ponudbe ter z rokom
veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po priloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– nuditi zahtevano dokumentacijo v smislu 3. in 7. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, št. 59/99),
– nuditi dobavni rok v normalnih razmerah največ 5 delovnih dni (S.N. energetski
kabli ali N.N. energetski kabli) oziroma 3 delovni dni (N.N. samonosni energetski kabli)
od posameznega naročila,
– nuditi garancije v obsegu in rokih, ki so
običajni v poslovnem prometu za to blago,
oziroma so v Tehničnih razpisnih pogojih
posebej navedeni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo registracijo,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe.
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IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini:
– 100.000 EUR, če se ponudba nanaša samo na razpisni sklop 1,
– 60.000 EUR, če se ponudba nanaša
samo na razpisni sklop 2
– 25.000 EUR, če se ponudba nanaša
samo na razpisni sklop 3,
v primeru, da ponudnik predloži ponudbo
za več sklopov hkrati (dva ali tri), mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini,
ki predstavlja vsoto vrednosti, garancije za
sklope za katere daje ponudbe ter z rokom
veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o stalni havarijski rezervi (velja samo za sklop 3),
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a potrdilo/-a) o že izvedenih uspešnih dobavah
S.N. energetskega kabla ali N.N. energetskega kabla ali N.N. samonosnega energetskega kabla kupcem v R Sloveniji ali EU v
zadnjih 3 letih, pri čemer je znašala skupna
vrednost teh dobav min. 20% ponudbene
vrednosti za posamezni ponujeni sklop,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a), da so bili v preteklem 3-letnem
obdobju S.N. energetski kabli ali N.N. energetski kabli ali N.N. samonosni energetski
kabli istega tipa, prereza, napetostnega nivoja in proizvajalca kot jih ponudnik ponuja
na tem razpisu uspešno dobavljeni kupcem
v Republiki Sloveniji ali EU,
– dokazila o izpolnjevanju drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: DVOR/DME sistem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Letališče Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
DVOR/DME sistem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33211500.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% skupne
pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.
Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% od
skupne pogodbene vrednosti v EUR brez
DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– 10% celotne pogodbene vrednosti bo
naročnik plačal 60 dan po podpisu pogodbe;
– 30% celotne pogodbene vrednosti
bo naročnik plačal 60. dan po delivery/shipment;
– 20% celotne pogodbene vrednosti bo
naročnik plačal 60. dan po SAT;
– 40% celotne pogodbene vrednosti bo
naročnik plačal 60. dan po končni predaji
celotnega sistema ob podpisu prevzemnega
zapisnika.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2 (v povezavi z 48. členom ZJNVETPS); dokazilo za pogoj 1: posebne listine v
tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo
štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe
podal lastno izjavo, da ponudnik (in vsak
njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo), ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem
odstavku 42. člena ZJN-2 v povezavi z 48.
členom ZJNVETPS), ter da je od zgoraj naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje
naročniku za pridobitev osebnih podatkov v
zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja; dokazilo za

Merila

1. Skupna ponudbena
vrednost
2. Certifikati kakovosti
ISO ponudnika
in proizvajalca

Ponderiranje

97
3

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 06/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-06-07, z obvezno navedbo identifikacijske številke. Navedeno velja v primeru, če želijo ponudniki prejeti razpisno
dokumentacijo v papirni obliki.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) 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 16. 10. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 11. uri; Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, VII. nad., 1516 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: naročnik bo
odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k
razpisni dokumentaciji objavil na spletnem
naslovu www.elektroljubljana.si/informacije/Javnirazpisi/Blago/JN06/07, najkasneje v treh dneh po prejemu pisnih zahtevkov, ki mu bodo posredovani po telefaksu
01/432-40-74 ali po elektronski pošti na
naslov: javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
in jih bo naročnik prejel do vključno 12. 6.
2007.
Vl.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-13154/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) toč
ka(-e):��������������������������������������
Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00396(0)1/47-34-850, v roke: Bojan
Dubrovnik, e-pošta: bojan.dubrovnik@sloveniacontrol.si, faks 00386(0)1/47-34-860.
Internetni naslov naročnika: www.
sloveniacontrol.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-601, v roke:
Jana Habjan, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609.
Internetni naslov: www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za dinamični nakupovalni sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-601, v roke:
Jana Habjan, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609.
Internetni naslov: www.praetor.si.
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pogoj 2: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. reference: ponudnik je izvedel uspešno implementacijo vsaj 50 sistemov
DVOR/DME v zadnjih 3 letih (2004, 2005
in 2006); dokazilo za pogoj 3: razvidno iz
obrazca A-4, točka 1.5 reference.
4. Ponudnik razpolaga z ustreznimi strokovnjaki z ustreznim znanjem angleškega
jezika. Pogoj velja za vse kadre, ki bodo
sodelovali z naročnikom pri izvedbi javnega
naročila; dokazilo za pogoj 4: razvidno iz
Obrazca A-11 Kapacitete.
5. Ponudnik bo izvedel SAT najkasneje
do roka določenega v razpisni dokumentaciji
za končano izvedbo javnega naročila; dokazilo za pogoj 5: razvidno iz obrazca A-10
in predloženega terminskega plana izvedbe
javnega naročila.
6. Ponujen sistem mora biti kompatibilen
z obstoječim naročnikovim sistemom; dokazilo za pogoj 6: posebna izjava za dokazovanje tega pogoja se ne zahteva. Naročnik
bo štel, da ponudnik s podpisom pogodbe in
izpolnitvijo ostalih zahtevanih dokumentov
potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.
7. Ponujen sistem mora biti v skladu z
razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami naročnika; dokazilo za pogoj 7: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Zadošča pravilno izpolnjen obrazec A-10 in
podpisana ponudba.
8. Ponudnik naj ponudbeni dokumentaciji priloži dokumentacijo, ki izkazuje opravljeno simulacijo sistema v skladu z zahtevami
dokumentacije. Prav tako pa mora ponudnik
predložiti poročilo analize lokacije; dokazilo
za pogoj 8: zahtevani dokumenti morajo biti
priloženi ponudbi.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. najnižja cena
2. dodatna garancija
3. izobraževanje

Ponderiranje

70
20
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 438-0012/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije: 17. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do
12. ure.
IV.3.5) 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 oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12.30, Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljub
ljana, Slovenija.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): Strukturni sklad ESRR, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.
Sklep Vlade RS, št. 30300-1/2007/13 z dne
16. 2. 2007.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si. tel. +386(0)1/234-28-00,
faks +386(0)1/234-28-40.
Internetni
naslov:
http://www.
gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče pridobiti informacije o vlaganju pritožb: Sektor za
javna naročila, gospodarske javne službe in
koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel.
+386(0)1/369-68-56, +386(0)1/369-68-55, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov/javnar/kontakt.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o.

Gradnje
Ob-12862/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Janez Skok, univ.
dipl. inž. el. (tehnični del) in Irena Homovc
Gačnik (splošni del), tel. +386/1/230-43-20,
e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks +386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Slovenska c. 56,
1516 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Janez Skok, univ. dipl. inž. el.
(tehnični del) in Irena Homovc Gačnik
(splošni del), tel. +386/1/230-43-20, e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, faks
+386/1/432-40-74, internetni naslov: www.
elektro-ljubljana.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem): Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska c.
58, vložišče v I. nadstropju, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/230-41-14, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74, internetni naslov: www.
elektro-ljubljana.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska c. 58, vložišče v I. nadstropju, 1516
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba elektromontažnih del pri
izgradnji RTP 110/20 kV Vrhnika.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RTP
Vrhnika na Vrhniki.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvedba elektromontažnih del pri izgradnji RTP 110/20
kV Vrhnika, skladno s projektom za razpis št. REEL 15-A572/110F, št. mape REEL
15-6E/M05.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45310000, dodatni predmet(-i): 45315400,
45315500.
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: skladno
s projektom za razpis št. REEL 15-A572/
110F, št. mape REEL 15-6E/M05.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
4.000 EUR;
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Sprejete bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo:
– nudili zahtevano dokumentacijo v smislu 3. in 7. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, št. 59/99),
– prevzeli obvezo posredovanja ev. dodatnih tehničnih informacij o proizvodih,
– nudili garancije v obsegu in rokih, ki so
običajni v poslovnem prometu za to blago in
elektromontažna dela.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov;
– pogodba o skupnem nastopanju, v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov;
– pogodba/dogovor s podizvajalcem/-i,
če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem/-i;
*PI pisna izjava ponudnika v zvezi z
njegovo registracijo; v kolikor bo ponudnik
nastopal s podizvajalcem, se takšna izjava
zahteva tudi zanj;
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– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem;
K pisna izjavo ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanimi prilogami;
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe;
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih;
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa;
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati;
– dokazila glede izpolnjevanja drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni;
– BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni;
– garancija za resnost ponudbe v višini
4.000 EUR;
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji);
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«;
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki;
– tehnična ponudba, izdelana v sladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za pro
izvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij;
K dokazilo-a/referenčno-a potrdilo-a, da
je ponudnik oziroma njegov podizvajalec
(montažer) v preteklem 5-letnem obdobju
zmontiral vsaj dve VN polji (110 kV ali višjega napetostnega nivoja);
K dokazila odgovornega vodje gradbišča
ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca (montažerja), da je v zadnjem 5-letnem
obdobju na objektih 110 kV nivoja (ali višje)
vodil gradnjo, kije obsegala izgradnjo vsaj
dveh VN polj (110 kV ali višjega napetostnega nivoja);
K dokazila odgovornega vodje delovne
skupine ponudnika oziroma njegovega podizvajalca (montažerja), da je v zadnjem
5-letnem obdobju vodil delovno skupino na
objektih 110 kV nivoja (ali višje) pri montaži
vsaj dveh VN polj (110 kV ali višjega napetostnega nivoja).
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih
v tč. III.2.1), III.2.2) in III.2.3):
Pl dokument mora biti predložen tudi za
ev podizvajalce (montažerje),
* dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe;
K pogoj lahko ponudnik, oziroma soponudnik ali njegov podizvajalec (montažer)
izpolnjujejo skupno.

II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, Urška
Pintar, faks 00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič,
Urška Pintar, faks 00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava strešne kritine na stavbah Hajdrihova 2 in garaže v Rožni dolini.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hajdrihova 2, Ljubljana, Rožna dolina, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava strešne kritine na stavbah
Hajdrihova 2 in garaže v Rožni dolini.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28812400.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: zamenjava strešne kritine na
stavbi Hajdrihova 2
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28812400.
3) Količina ali obseg: skladno z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 90 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Zamenjava strešne kritine na garaži v Rožni dolini
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28812400.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 90 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

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: JN 05/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.,
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-05-07, z obvezno navedbo identifikacijske številke.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 6. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 10. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 6.
2007 ob 10.30; Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56, sejna soba v 7. nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti žigosano in
podpisano pooblastilo za zastopanje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo (splošni del) je možno dobiti
v elektronski obliki na spletnem naslovu:
www.elektro-ljubljana.si/informacije/Javni
razpisi/Gradnje. Projekt za razpis št. REEL
15-A572/110F je pripravljen samo v pisni,
oziroma papirni obliki in ga ev. ponudniki pridobijo v vložišču naročnika (Slovenska c. 58/I (vložišče). Naročnik bo odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k
razpisni dokumentaciji objavil na spletnem
naslovu: www.elektro-ljubljana.si/informacije/Javni razpisi/Gradnje/, najkasneje v
treh dneh po prejemu pisne zahteve, ki mu
bo priporočeno posredovana po telefaksu
01/432-40-74 ali po elektronski pošti na naslov: javna.narocila@elektro-ljubljana.si in
jo bo naročnik prejel do vključno 13. junija
2007.
Vl.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-280-00, internetni naslov: www.
gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije
Št. 8/1387/2007
Ob-12878/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-30-00, v roke: Roman Plahutnik, e-pošta: Roman.Plahutnik@eles.si,
faks 00386/1/474-25-02.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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– garancijski rok za dela in vgrajene materiale je 10 let od dokumentiranega zaključka del,
– rok izvedbe del je 90 dni od dneva
podpisa pogodbe,
– rok plačila računov je 60 dni od datuma
njihove izstavitve,
– ponudnik mora predložiti pooblastilo
proizvajalca kritine, da je usposobljen za
izvedbo tovrstne kritine. Pooblastilo mora
veljati za tekoče leto.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 64/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun:02924-0017900956, sklic na št. 64/07.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 9.30.
IV.3.5) 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 oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, dvorana B/IV.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 4. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 438-0009/00002-100004/07 Ob-13098/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/47-34-850, v roke: Magda Zadnik,
e-pošta: magda.zadnik@sloveniacontrol.si,
faks 00386/1/47-34-860.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sloveniacontrol.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-600, v roke: Boštjan
Ferk, e-pošta: bostjan.ferk@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za dinamični nakupovalni sistem): Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386(0)5/90-75-600, v roke: Boštjan
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Ferk, e-pošta: bostjan.ferk@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za zavarovanje poklicne odgovornosti javnega podjetja Kontrole
zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo za zavarovanje poklicne
odgovornosti javnega podjetja Kontrole
zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66339400.
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.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kvartalno plačilo enakovrednih
obrokov. Plačila se bodo izvajala 30 dan po
prejemu fakture. Prva faktura se izstavi ob
podpisu pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru partnerske
ponudbe mora ponudnik predložiti pogodbo
o skupnem nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2 (pogoj mora izpolnjevati vsak izmed
sozavarovateljev). Dokazilo: 1. Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom
ponudbe podal lastno izjavo, da ponudnik
(in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor
gre za pravno osebo), ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih
v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da
je od zgoraj naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev
osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem
tega pogoja.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje zavarovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji (zavarovalna vrsta: 13 – Splošno
zavarovanje odgovornosti), ki je predmet
javnega naročila. (pogoj mora izpolnjevati vsak izmed sozavarovateljev). Dokazilo:
izpolnjen in podpisan obrazec A-4 (točka 2
izjava), naročnik si pridržuje pravico, da bo
izpolnjevanja predmetnega pogoja preveril
tudi pri Agenciji za zavarovalni nadzor.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik mora predmetno javno naročilo izvesti skladno z naročnikovimi zahtevami opredeljenimi v Obrazcu Specifikacije.
Dokazilo: razvidno iz celotne ponudbene
dokumentacije.
4. Ponudnik naj predloži izjavo, da poseduje splošno boniteto za leto 2006 ene
izmed večjih bonitetnih hiš (npr. S&P,
Moody's, Fitch, A.M. Best), ki ni slabša od
BBB. Če ponudnik ne poseduje bonitetne
ocene lahko izkaže bonitetno oceno pozavarovalnic, katerim bo cedirano vsaj 90%
prevzetega tveganja. Bonitetna ocena vseh
pozavarovalnic, ki bodo sodelovale v zavarovalnem kritju mora biti ravno tako najmanj
BBB. Bonitetna ocena vseh sozavarovateljev mora biti ravno tako najmanj BBB. Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 Prijava in
obrazca A-11 Kapacitete. V primeru, da ima
ponudnik izdelano bonitetno oceno s strani
več bonitetnih hiš, se bo upoštevala za ponudnika najugodnejša bonitetna ocena.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. Ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko
vplivali na naročnikovo odločitev. Dokazilo:
razvidno iz celotne ponudbene dokumentacije.
6. Reference: ponudnik je v preteklih treh
letih (2004, 2005 in 2006) sklenil vsaj eno
zavarovanje, v vsakem izmed referenčnih
let, kot poslovodeči partner, katerega letna
pogodbena vrednost je bila vsaj enaka vrednosti ponujene zavarovalne premija iz tega
razpisa. Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4
Prijava (tabela Reference), ki je na tem mestu ni potrebno ponovno prilagati.
7. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. (pogoj mora
izpolnjevati vsak izmed sozavarovateljev).
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: prvi člen Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109 z dne
23. 10. 2006).
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 438-0009/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 6. 2007 do 12. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 6. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) 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 oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 6.
2007 ob 12.30; na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) 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, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386(0)1/234-28-00,
faks +386(0)1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče pridobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mf@gov.si, tel. +386(0)1/369-68-56,
faks +386(0)1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/javnar/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 4. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-13242/07
Popravek
Javni razpis za dobavo in montažo primarne opreme 110 kV stikališča v RTP
110/20 kV Železniki, naročnika Elektro
Gorenjska, d.d., Kranj, objavljen v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 26. 4. 2007,
Ob-12185/07, stran 3144, je bil pomotoma
objavljen pod napačno rubriko »Obvestila
po Zakonu o javnem naročanju na VETPSObvestilo o oddaji naročila-blago«.
Pravilna uvrstitev tega javnega razpisa je
v rubriki »Obvestila po Zakonu o javnem
naročanju na VETPS-Obvestilo o naročilu-blago«.
Uredništvo
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Javni razpisi
Št. 671-1/2007
Ob-13084/07
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo
za šolstvo ni šport
javni razpis
za sofinanciranje interesnega programa
športa otrok in mladine »Hura, prosti
čas« v letu 2007
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in
mladine, ki bodo potekali v obdobju od junija
2007 do maja 2008, in sicer med šolskimi
počitnicami ter med šolskim letom ob koncih
tedna, ti interesni programi pa ne smejo biti
del rednega programa šole. Ministrstvo za
šolstvo in šport bo sofinanciralo strokovni
kader, opremo ter prevoze, povezane z izpeljavo programov.
3. Na razpis se lahko prijavijo: subjekti,
ki so kot izvajalci letnega programa športa
opredeljeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila:
4.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
Prijavitelj lahko na razpis prijavi samo
tiste interesne programe, ki bodo izpeljani
v obdobju od junija 2007 do maja 2008,
in sicer med šolskimi počitnicami ter med
šolskim letom ob koncih tedna, ti interesni
programi pa ne smejo biti del rednega programa šole.
Posamezna prijava na razpis mora biti
izdelana in posredovana na Ministrstvo za
šolstvo in šport izključno na razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas«, ki so del razpisne
dokumentacije.
Če prijavitelj prijavi na razpis več programov, mora za vsak program posebej izpolniti
razpisne obrazce »Hura, prosti čas«, ki so
del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% delež finančnih sredstev celotne vrednosti programa iz drugih
virov, v to pa ne smejo biti všteti prispevki
udeležencev.
Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis priložiti potrdilo lokalne skupnosti, da je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa
in da bo za izvajanje programa zagotovila del
sredstev oziroma brezplačni najem športnih
objektov v lasti lokalne skupnosti (potrdilo je
kot obrazec del razpisne dokumentacije).
Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih programov upoštevati varnostne
ukrepe in normative glede števila otrok v
skupini skladno z veljavno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja.
4.2. Merila za dodelitev sredstev:
1. Izvajanje interesnih športnih programov iz Nacionalnega programa športa v RS
v letu 2006, in sicer naslednjih programov:
Sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska
športna tekmovanja in Hura, prosti čas: od
0 do 50 točk.

2. Strošek programa na udeleženca: od
0 do 20 točk.
3. Cena, ki jo plača udeleženec: od 0
do 30 točk.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa: 51.400 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 5619 –
Šport otrok in mladine ter športna rekreacija,
konto 4120 – Tekoči transferji neprofitnim
organizacijam in ustanovam in konto 4133
– Tekoči transferji v javne zavode.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena: v letu 2007 16.000 EUR in v letu
2008 35.400 EUR.
7. Rok do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane po
pošti ali dostavljene na Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, do najkasneje 25. maja
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 do 12. ure oddana v vložišču
Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena
v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti
na sprednji strani označen z napisom »Ne
odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2007
(671-1/2007)«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 29. 5. 2007.
Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
zadnjega dneva oddaje vlog.
10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih naslovih www.mss.gov.si in www.
sportmladih.net ter neposredno na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (II. nadstropje,
tajništvo), vsak delovni dan med 10. in 12.
uro. Dodatne informacije lahko prijavitelji
dobijo na Ministrstvu za šolstvo in šport,
Direktoratu za šport pri Janezu Peterlinu
(tel. 01/478-42-56, e‑pošta: janez.peterlin@gov.si) in Mateji Reberšak Cizelj (tel.
01/230-60-64, e‑pošta: mateja@spic.si).
Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe
prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce
za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v
skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 71/2007
Ob-12732/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Ura-

dni list RS, št. 107/06 – UPB1), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 116/05, 126/06), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in
2008 (Uradni list RS, št. 126/06), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06),
16. in 30. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4), Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 11/07),
Pogodbe št. JAPTI-07/08 – 5343 – MKŠ
o financiranju izvajanja javnega razpisa za
spodbujanje tujih neposrednih investicij v
Republiki Sloveniji v obdobju 2007 – 2008
in shemah državne pomoči (številka sheme: BE03-5715334-2007 in številka sheme:
BE04-5715334-2007) objavlja Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje tujih neposrednih
investicij v letih 2007 in 2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
spodbud za začetne investicije, ki jih bodo
prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava
– nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor)
izvajali na ozemlju Republike Slovenije.
Za začetno investicijo se šteje investicija
v osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega
procesa v obstoječem podjetju v Republiki
Sloveniji v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.
Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki
jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že
proizvajajo, in povečanje obsega storitev,
ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že
opravljajo.
Spodbude se ne dodelijo za investicije v
naslednje dejavnosti: primarno proizvodnjo
(kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti in za izdelovanje in trženje proizvodov, ki posnemajo
ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
ribištvo in ribogojništvo, premogovništvo,
jeklarstvo, promet, ladjedelništvo, industrija sintetičnih vlaken, proizvodnja orožja in
streliva.
1.1) Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je privabljanje
tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije
bodo:
– v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljale nova delovna
mesta, in sicer predvsem v panogah z višjo
dodano vrednostjo;
– prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskoval-
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nih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
– prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
– prispevale k povečanju sinergičnih
učinkov povezovanja tujih investitorjev s
slovenskimi podjetji, predvsem na področju
dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj
in tehnologij.
1.2) Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je
odpreti 1000 novih delovnih mest v obdobju
treh let od zaključka razpisa.
1.3) Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo imeti tuji
investitorji ali njihove tuje povezane družbe
izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbud, ki morajo biti izkazane v vlogi
na razpis za dodelitev spodbude.
1.4) Upravičenci
Prejemniki spodbud so le gospodarske
družbe, registrirane v Republiki Sloveniji, v
katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo vlogo,
neposredno najmanj 10% delež.
Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci:
– z investicijskimi projekti v predelovalno
dejavnost, na podlagi katerih bo v treh letih
od dodelitve spodbude zagotovljeno odprtje
najmanj 25 novih delovnih mest. Najnižja
vrednost investicije, za katero se dodelijo
spodbude, znaša 1 milijon EUR;
– z investicijskimi projekti v dejavnost,
katerih storitve se mednarodno tržijo, na
podlagi katerih bo v treh letih od dodelitve
spodbude odprtih najmanj 10 novih delovnih
mest. Najnižja vrednost investicije, za katero
se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona
EUR. Kot storitvena dejavnost, ki se mednarodno trži se šteje predvsem:
– dejavnost centrov za podporo uporabnikom (angl. Customer Contact Centres),
– dejavnost centrov za skupne storitve
(angl. Shared Services Centres),
– logistično-distribucijska
dejavnost
(angl. Logistics and Distribution),
– dejavnost regionalnih centrov za
upravljanje (angl. Regional Headquarters);
– z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo
v treh letih od dodelitve spodbude odprtih najmanj 5 novih delovnih mest. Najnižja
vrednost investicije, za katero se dodelijo
spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot razvojno-raziskovalna dejavnost se šteje dejavnost, ki jo izvaja podjetje ali zaključena
organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije. Podjetja,
katerih osnovna dejavnost niso raziskave in
razvoj, morajo voditi raziskovalno razvojno
enoto organizacijsko opredeljeno. Razvojno
raziskovalne naloge morajo biti navedene
tudi v sistemizaciji delovnih mest, kolikor
je ta zakonsko obvezna, in internih aktih
podjetja;
– spodbude se ne dodelijo za projekte v
dejavnostih trgovine, turizma, gradbeništva,
izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva.
Kot najnižja vrednost investicije se šteje
investicija v opredmetena osnovna sredstva
(zemljišča, zgradbe in oprema, komunalno
in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev zgradb, nakup
novih strojev in opreme) in v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva (nakup
patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja). V primeru malih

ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki
ureja preprečevanje korupcije;
– ima tuji investitor ali prejemnik spodbud neporavnane obveznosti do Republike
Slovenije;
– prejemnik spodbud ob oddaji vloge za
dodelitev spodbude prejema ali je v postopku pridobivanja finančne pomoči po Zakonu
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 112/05 – UPB1 in 31/07).
1.5) Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere se dodelijo
spodbude, so:
– stroški odpiranja novih delovnih mest,
ki so neposredno ustvarjena z investicijskim
projektom, izračunani za obdobje dveh let
(stroški bruto plač in obvezni prispevki za
socialno varnost);
– stroški materialnih investicij (investicije
v opredmetena osnovna sredstva (stavbe in
oprema, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev stavb, nakup novih strojev in opreme,
oziroma v primeru MSP tudi nakup rabljenih
strojev in opreme));
– stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva
(nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj
(know-howa) ali nepatentiranega tehničnega znanja));
– pri investicijah v mala in srednje velika
podjetja so to lahko tudi stroški pripravljalnih
študij in svetovanja, povezanih z investicijo,
v višini do 50% dejanskih nastalih stroškov.
1.6) Vloge: vloga je popolna, če tuji investitor v predpisanem roku za oddajo vloge
v javnem razpisu predloži vso zahtevano
dokumentacijo.
1.7) Dopolnitev vloge: ocenjevalna komisija bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih tuji investitorji ne bodo dopolnili v roku, določenem v
pozivu za dopolnitev vloge, bodo zavržene.
1.8) Merila za ocenjevanje
Popolne vloge bo ocenila ocenjevalna
komisija, imenovana s strani direktorja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, na podlagi naslednjih meril:

in srednjih podjetij se za investicijo v opredmetena sredstva šteje tudi nakup rabljenih
strojev in opreme. Prejemnik spodbude
mora zagotoviti sredstva v višini vsaj 25%
upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij s svojimi lastnimi sredstvi
ali z zunanjim financiranjem in v obliki, ki ni
povezana s kakršnokoli državno pomočjo.
Ustvarjanje delovnih mest pomeni neto
povečanje števila zaposlenih, neposredno
zaposlenih v nekem podjetju, v primerjavi s
povprečjem predhodnih 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju, pri
čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim časom.
Vsako delovno mesto, izgubljeno v teh 12
mesecih, je treba zato odšteti od celotnega
števila delovnih mest, ustvarjenih v istem
obdobju. Nova delovna mesta morajo biti
odprta v treh letih od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Investicijski projekt
in na novo odprta delovna mesta morajo
biti ohranjeni v regiji najmanj pet let, v primeru srednjih in malih podjetij pa tri leta po
zaključku investicije. Kot datum zaključka
investicije se šteje končanje del na investicijskem projektu in odprtje predvidenega
števila novih delovnih mest.
Spodbuda se ne dodeli, če:
– je investicijski projekt za isti namen,
ki vsebuje elemente državnih pomoči, že
sofinanciran iz drugih sredstev državnega,
lokalnega ali EU proračuna, ali če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja,
ki jo določajo pravila s področja državnih
pomoči;
– je tuji investitor ali prejemnik spodbud
insolventen;
– je tuji investitor ali prejemnik spodbud
v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 – odl. US,
50/02 – skl. US, 93/02 – odl. US, 117/06
– ZDDPO-2, 31/07 in 33/07 – ZSReg-B);
– je zoper tujega investitorja ali zoper
prejemnika spodbud s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije;
– je prejemnik spodbud naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije

Merilo

Stran

Št. točk

1.

Položaj tujega investitorja na trgu

2.

Delež tujega investitorja v slovenskem podjetju

3.

Delež domačih dobaviteljev in vpliv investicije na produktivnost ostalih
domačih podjetij v panogi

4.

Trajnostna naravnanost investicije

5.

Raziskovalno-razvojni učinki investicije

25

6.

Vpliv investicije na človeški kapital

10

7.

Vpliv na okolje za investicijske projekte za proizvodno dejavnost /
Stopnja mednarodnega trženja storitev za investicijske projekte v storitveno dejavnost in število trgov na katerih se storitev trži

15

8.

Razvojni učinki projekta v gospodarsko manj razvitih regijah

15

SKUPAJ

15
5
10
5

100

Prag za pozitivno rešitev vlog je 60 točk.
Natančnejši opis meril in način dodeljevanja sredstev je naveden v razpisni dokumentaciji.
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2. Višina sredstev
Višina proračunskih sredstev, ki je na
razpolago za sofinanciranje investicijskih
projektov v letu 2007, znaša 5,609.092
EUR, višina proračunskih sredstev, ki je na
razpolago za sofinanciranje investicijskih
projektov v letu 2008 pa 2,203.200 EUR.
Ocenjevalna komisija v skladu z navedenimi merili oceni investicijski projekt. Višina
spodbude bo določena na podlagi meril, števila novo odprtih delovnih mest ter v okviru
razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud. Višina dodeljene spodbude
ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih
stroškov investicije ali z investicijo povezanih novih delovnih mest, kadar je prejemnik
spodbude veliko podjetje. V primeru srednje
velikih podjetij višina dodeljene spodbude
ne sme presegati 40%, v primeru malih podjetij pa za 50% upravičenih stroškov posameznega projekta. Za dodelitev spodbude,
katere vrednost presega 2 milijona evrov, je
potrebno predhodno soglasje Vlade RS.
Kolikor bi se po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja upravičenih stroškov projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo
glede na višino doseženih točk – tako, da
imajo prednost pri dodelitvi projekti z višjim
številom točk.
V primeru, da je več projektov z enako
oceno, se izbere projekt, ki predvideva večje
število novo odprtih delovnih mest; v kolikor
bi ti projekti ustrezali istemu kriteriju, pa se
upošteva vrstni red evidentiranega sprejema vlog na Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije.
3. Pogoj nujnosti
Tuji investitor mora vložiti vlogo za dodelitev spodbude, preden je začel prejemnik
spodbude izvajati investicijski projekt. Prejemnik spodbude lahko začne izvajati investicijski projekt šele po tem, ko ocenjevalna
komisija, ki jo imenuje direktor Javne agencije RS za podjetništvo, izda pisno potrdilo,
da investicijski projekt verjetno izpolnjuje
pogoje upravičenosti, ki jih določa ta razpis
in razpisna dokumentacija, sicer ni več upravičen do spodbude.
Ocenjevalna komisija izda pisno potrdilo
na osnovi popolne vloge najkasneje v roku
8 delovnih dni po posameznem odpiranju
vlog oziroma morebitni dopolnitvi vloge, pri
čemer mora biti v potrdilu izrecno navedeno, da le-to ne pomeni dodelitve spodbude,
razen če je potrdilo hkrati sklep o dodelitvi
spodbude.
4. Obdobje za porabo sredstev: za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški,
nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju pa do datuma dostave
zahtevka za sofinanciranje, to je najkasneje
do 15. 10. 2007 na podlagi pogodb o sofinanciranju sklenjenih v letu 2007, oziroma
do 15. 10. 2008 na podlagi pogodb, sklenjenih v letu 2008, in so bili plačani do predložitve zahtevka. V zahtevku za sofinanciranje
lahko prejemnik spodbude predloži tudi dokazila o upravičenih stroških, nastalih v obdobju treh let od datuma podpisa pogodbe o
sofinanciranju, vendar mora za to vrednost
predložiti bančno garancijo s katero banka
garantira, da bodo sredstva porabljena namensko.
5. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 9. 9. 2008 oziroma do porabe predvidenih proračunskih
sredstev. Popolna vloga, v skladu z navo-
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dili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Javna agencija RS za
podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156
Ljubljana, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne
odpiraj – vloga za razpis – spodbujanje TNI
2007-2008« ter polnim naslovom prejemnika spodbude. Vloge so lahko napisane v
slovenskem ali angleškem jeziku.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene
oziroma bodo prispele na navedeni naslov
po 9. 9. 2008 po 12. uri, ne bodo upravičene
do kandidiranja na razpis in bodo neodprte
vrnjene pošiljatelju.
Vsi podatki iz vlog, ki jih ocenjevalna komisija odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji
investitor posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na
celotno vlogo.
6. Odpiranje vlog
Ocenjevalna komisija bo vloge odpirala v
sejni sobi Javne agencije RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska 156, Ljubljana:
– v torek, 15. maja 2007, ob 14. uri,
– v torek, 12. junija 2007, ob 14. uri,
– v torek, 17. julija 2007, ob 14. uri,
– v torek, 4. septembra 2007, ob 14. uri,
– v torek, 27. novembra 2007, ob
14. uri,
– v torek, 15. januarja 2008, ob 14. uri,
– v torek, 18. marca 2008, ob 14. uri,
– v torek, 20. maja 2008, ob 14. uri,
– v torek, 15. julija 2008, ob 14. uri,
– v torek, 9. septembra 2008, ob 14. uri.
Na posameznem odpiranju vlog bodo
obravnavane tiste vloge, ki bodo v glavno pisarno Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, prispele najkasneje do 12. ure na
dan odpiranja vlog. Vse ostale vloge bodo
obravnavane na naslednjem odpiranju.
7. Obvestilo o dodelitvi spodbude: na
podlagi predloga ocenjevalne komisije bodo
prejemniki spodbud obveščeni s sklepom o
dodelitvi spodbude v roku 60 dni od dneva
odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije,
Dunajska 156, Ljubljana vsak delovni dan
med 9. in 10. uro ali na spletnih straneh:
www.japti.si in www.InvestSlovenia.org.
Razpisna dokumentacija se lahko posreduje
tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje
podjetja, na elektronski naslov: bojan.celar@japti.si oziroma FDI@japti.si.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in
10. uro po tel. +386/1/53-09-817 – kontaktna
oseba: Bojan Celar. Morebitna vprašanja je
mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: bojan.celar@japti.
si,oziroma po faksu +386/1/58-91-877.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 020/07
Ob-13089/07
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05), 39. člena
Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS,
št. 52/02 in 51/04-EZ-A), 26. člena Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki
razvoj (Uradni list RS, št. 12/04), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 13/06, v nadaljevanju

PPIPRS), VII. točke Sklepa o izvajanju in
financiranju tehnološkega programa »Tehnologija za varnost in mir« (v nadaljevanju:
TP MIR) v obdobju 2006 do 2012 (MO, šifra:
631-11/2006-1 z dne 19. 4. 2006, MVZT,
šifra: 4302-34/2006 z dne 21. 4. 2006, MG:
010-1/2006-2 z dne 4. 5. 2006 in TIA, šifra:
540-1/2006 z dne 26. 4. 2006 (v nadaljevanju: Sklep TP MIR) ter Usmeritev za pripravo javnega razpisa TP MIR 2007 (MO, šifra:
631-41/2007-4 z dne 12. 4. 2007, MVZT,
šifra: 630-7/2007 z dne 16. 4. 2007 in MG,
šifra: 302-1/2007-43 z dne, 17. 4. 2007) objavlja
javni razpis
za subvencioniranje projektov v okviru
Tehnološkega programa »Tehnologija
za varnost in mir 2006–2012« (TP MIR)
v letu 2007
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: izvajalec Javnega razpisa za subvencioniranje
projektov v okviru Tehnološkega programa
»Tehnologija za varnost in mir 2006–2012«
(TP MIR) v letu 2007 (v nadaljevanju: razpis)
je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva ulica 29, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen in cilji razpisa
Ministrstvo za obrambo – naročnik razpisa (v nadaljevanju: MO), Ministrstvo za
gospodarstvo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo želijo s subvencioniranjem razvojno tehnoloških projektov v
okviru TP MIR doseči naslednje cilje:
a) razvoj obrambnih zmogljivosti in zmogljivosti zaščite in reševanja za zagotavljanje miru, stabilnosti in varnosti v državi in v
mednarodni skupnosti;
b) spodbujanje raziskovalno-razvojne
dejavnosti podjetij in pospeševanje sodelovanja z izobraževalnimi institucijami, oblikovanjem mrežnih povezav na področju
raziskav in razvoja ter izvajanje projektov
raziskav in razvoja v sodelovanju s podpornimi infrastrukturnimi organizacijami;
c) razvoj inovativnih tehnologij za učinkovit nacionalni obrambno-varnostni sistem;
d) dvig ugleda Republike Slovenije v
Evropski uniji, Evropski obrambni agenciji
in Natu ter
e) krepitev vloge slovenskih podjetij v
obrambni industriji.
Subvencionirani bodo inovativno aplikativni razvojno-raziskovalni projekti v okviru
industrijskih raziskav in študij tehnične izvedljivosti za industrijske raziskave, za namen dviga tehnološke ravni podjetij in hkrati
okrepitve tehnološkega zaledja obrambnega
sistema in sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
S subvencioniranjem izvajanja projektov
želi MO, dvigniti raven tehnološke razvitosti
(v nadaljevanju TRL) v okviru projektov do
največ 6. ravni TRL (Pojasnilo v Prilogi 2
TP-MIR-07: pojasnila ravni tehnološke razvitosti in tipa raziskav).
Agencija želi kot izvajalka nalog v zvezi
s TP MIR z objavo razpisa podpreti tehnološki razvoj, inovativnost in tehnološko
podjetništvo.
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje izvajanja razvojno-tehnoloških projektov, ki
sledijo razvojnim ciljem in zagotavljajo razvoj zmogljivosti, opredeljenih v Resoluciji o
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do 2015 in v Srednjeročnem obrambnem programu 2005-2010.
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Okvir razpisa je po posameznih področjih
naslednji:
1. področje razpisa: Zmogljivosti za bojevanje
Obsega razvojno tehnološke projekte/teme v zvezi z nadgradnjo opreme vojaka in enot, z namenom povečanja njihovega
zavedanja o stanju na bojišču, povečanja
učinkovitosti bojnega delovanja in njihove
večje zaščite. Projekti naj bodo prednostno
usmerjeni v razvoj sistemov oborožitve in
opreme bojnih zmogljivosti Slovenske vojske za povečanje natančnosti orožja, za povečanje avtomatskega zaznavanja gibanja
na bojišču in nasprotnega ognja v realnem
času ter v povečanje zaščite posameznika.
Pozornost naj bo namenjena tudi razvoju
elektro optičnih sistemov za opazovanje in
detekcijo na bojišču, simulacijskih sistemov
za načrtovanje operacij in pripravo izvedbe
nalog ter drugim razvojno naravnanim tehnološkim temam v smeri povečanja zmogljivosti za bojevanje.
2. področje razpisa: Zmogljivosti za bojno podporo ter zmogljivosti sil zaščite in
reševanja
Obsega razvojno tehnološke projekte/teme v zvezi z razvojem in nadgradnjo
opreme in sistemov za enote bojne podpore
na področju nuklearne, radiološke, biološke
in kemične obrambe ter zaščite in razvoj
ter nadgradnjo inteligentnih sistemov za
spremljanje in detekcijo. Pozornost naj bo
namenjena razvoju sistemov za podporo bojevanju, sistemov za spremljanje in detekcijo
v realnem času ter razvoju robotskih sistemov. Pozornosti bodo vsekakor deležne tudi
druge razvojno naravnane tehnološke teme,
ki bodo v smeri povečanja zmogljivosti tega
področja razpisa.
3. področje razpisa: Zmogljivosti za zagotovitev bojnega delovanja ter delovanja
zaščite in reševanja
Obsega razvojno tehnološke projekte/teme glede razvoja simulacijskih modelov
in sistemov, pripomočkov in naprav za podporo vojaškega izobraževanja, usposabljanja in urjenja ter sistemov logistične podpore za delovanje sil za bojevanje, sil za bojno
podporo in sil zaščite in reševanja. Posebna
pozornost naj bo namenjena digitalizaciji bojišča, računalniškim vojaškim modelom in simulacijam, geografskim informacijskim sistemom, eksplozivnim sredstvom in razvoju
novih virov energije ter spremljanju, sanaciji
in zaščiti okolja na območjih, ki jih uporablja
Slovenska vojska ter zbiranju, predelavi in
uničevanju vojaških odpadkov ob minimalnih vplivih na okolje. Projekti naj zajemajo
tudi razvoj sistemov za zaščito okolja in ljudi
pred kemičnimi in biološkimi agensi ter razvoj medicinsko-farmacevtskih protiukrepov.
Pozornosti bodo vsekakor deležni tudi drugi
projekti, ki bodo razvojno naravnani v smeri
povečanja zmogljivosti področja razpisa in
projekti z možnimi aplikacijami na sorodnih
področjih (npr. na področju biotehnologije
in forenzike).
4. področje razpisa: Vodenje, poveljevanje in kontrola
Obsega razvojno tehnološke teme/projekte v povezavi z razvojem komunikacijsko
informacijskega sistema za podporo poveljevanju in kontrole ter razvoju stacionarnih
in mobilnih komunikacijskih informacijskih
sistemov za potrebe celotnega obrambnega
sistema in civilno kriznega načrtovanja na
nivoju Republike Slovenije ter povezovanja
v zavezništvu in zaščiti teh sistemov. Pozor-

– do 75% stroškov študij tehničnih izvedljivosti za industrijske raziskave
(za pojasnilo »študija tehnične izvedljivosti« glej Prilogo 2 TP MIR-07; TRL 3)
Osnovna višina subvencioniranja upravičenih stroškov je po posameznih ravneh
tehnološke razvitosti podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, v Prilogi 2 TP
MIR-07 ''Pojasnila ravni tehnološke razvitosti in tipa raziskav''.
4.2. Vrste neupravičenih stroškov
Povezane družbe v skladu z definicijo iz
527. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06-ZGD-1; v nadaljevanju: ZGD-1) se ne štejejo za zunanje
izvajalce, zato njihove storitve niso upravičen strošek.
Stroški, katerih višina ni določena v fiksnem znesku in jih zunanji izvajalec zaračuna kot% od variabilne osnove (npr. od
skupnih stroškov itd.) niso upravičeni stroški.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek, razen v primeru podjetij, ki na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV) nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV
v celotnem ali delnem znesku. Podjetja, ki
bodo želela uveljavljati DDV, bodo morala
zahtevku priložiti izjavo, da niso uveljavljala
vstopnega DDV od prejetih računov za storitve raziskovalne dejavnosti ter člen ZDDV,
na podlagi katerega niso smele uveljavljati
vstopnega DDV.
4.3. Obdobje subvencioniranja upravičenih stroškov
Subvencionirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali po datumu prejema vloge na razpis kot posledica realizacije
aktivnosti opredeljenih v Načrtu izvedbe projekta in so bili plačani do predložitve zahtevka, kar upravičeni prejemnik tudi dokaže
z dokazili o plačilu stroškov za posamezne
aktivnosti.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
5.1. Osnovni pogoji za kandidiranje
Na razpisu lahko kot prijavitelj kandidirajo gospodarski subjekti (registrirani glede
na ZGD-1), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) podjetje je registrirano pri pristojnem
sodišču ali drugem organu in dejansko posluje najmanj od 1. 1. 2006;
b) podjetje ima v evidenci pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije registrirano raziskovalno skupino oziroma je ta v postopku za vpis, ali za potrebe
projekta, ki je predmet prijave na razpis,
izkazuje namero o pogodbenem sodelovanju z ustrezno zunanjo razvojno skupino,
vpisano v evidenco raziskovalnih organizacij
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije;
c) podjetje ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
d) podjetje v obdobju od leta 2000 do
2007 ni pridobilo in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah opredeljenih
z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 110/02);
e) podjetje za iste stroške projekta ni pridobilo in ne pridobiva sredstev (na podlagi
prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali
že dejansko izvedenega izplačila) v obliki
državnih pomoči iz državnega, lokalnega ali
drugih virov EU;

nost je namenjena razvoju poslovnih modelov za potrebe upravljanja obrambnega
sistema, razvoja sistema planiranja in upravljanja obrambnih virov ter razvoja sistemov
za podporo kriznega upravljanja in organizacije mrežnega povezovanja za izvajanje
raziskav in razvoja. Pozornosti bodo vsekakor deležne tudi druge razvojno naravnane
tehnološke teme, ki bodo v smeri povečanja
zmogljivosti tega področja razpisa.
4. Upravičeni stroški
4.1. Vrste upravičenih stroškov
Razpis se izvaja po pravilih državnih
pomoči. Pri subvencioniranju upravičenih
stroškov oziroma izdatkov se upošteva naslednja shema državnih pomoči:
– Program za spodbujanje tehnološkega
razvoja (številka priglasitve N 472/06, datum
sprejetja odločitve 17. 11. 2006).
Upravičeni stroški za subvencioniranje:
– Stroški osebja
(kot stroške osebja se razume vrednost
urne postavke za: raziskovalce, tehnike in
ostalo podporno osebje, in sicer do obsega, kot so zaposleni na projektu. Najvišja
vrednost urne postavke za celotno trajanje
projekta je lahko maksimalno 18,8 EUR/uro
(plača + davki in prispevki).
– Materialni stroški
Materialni stroški so v maksimalni višini
17,13 EUR vezani na raziskovalno uro.
(kot materialni stroški se razumejo: stroški amortizacije za (instrumente, opremo,
ter zgradbe, ki se uporablja izključno za
raziskovalno dejavnost) ki se izračuna po
stopnjah za obdobje trajanja projekta v skladu z zakonodajo; kot materialni stroški se
razume investicijsko vzdrževanje opreme
in instrumentov; kot materialni stroški se
razumejo tudi ostali stroški delovanja ki so
nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti na projektu (npr. stroški materialov, energentov in podobno).
– Stroški svetovanja in drugih storitev
Kot stroške svetovanja in drugih storitev
se razumejo: stroški avtorskih honorarjev
in stroškov študentskega dela, ki so neposredno povezani z razvojnim projektom,
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem
in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih virov.
Višina tovrstnih upravičenih stroškov lahko
dosega največ do 80% podjetju odobrenih
državnih pomoči
Račune, ki jih za opravljene storitve na
projektu izstavijo institucije znanja, plača
podjetje iz skupine sodelujočih (prijavitelj
oziroma sodelujoča podjetja), in ne MO, z
neposrednim nakazilom instituciji znanja.
Višina tovrstnih upravičenih stroškov lahko
dosega največ do 60% podjetju odobrenih
državnih pomoči
– Drugi stroški dela osebja (stroški službenih poti, ki so povezane z izvajanjem projekta).
Maksimalna višina subvencioniranja
upravičenih stroškov:
– do 70% stroškov (50% brez dodatkov*)
za industrijske raziskave
(za pojasnilo »industrijska raziskava«
glej Prilogo 2 TP MIR-07, TRL 4 do 6)
*Dodatki v primeru industrijskih raziskav:
+10% pomoči podeljene za mala in srednje velika podjetja,
+10% pomoči, če projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi
raziskovalnimi organizacijami, posebno z
vidika koordinacije nacionalnih usmeritev
raziskav in razvoja.
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f) vodja projekta mora biti zaposlen oziroma pogodbeno vezan v podjetju, prijavitelju projekta.
V primeru skupnega projekta morajo sodelujoča podjetja izpolnjevati pogoje iz alinej
c), d), e) in f).
Kot sodelujoče inštitucije znanja v okviru tega razpisa lahko nastopajo univerze,
samostojni visokošolski zavodi, javni raziskovalni zavodi, drugi javni zavodi, zasebne pridobitne in nepridobitne raziskovalne
organizacije, vpisani v evidenco Agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Prijavitelj lahko prijavo na razpis odda
samostojno ali v imenu skupine sodelujočih
podjetij in institucij znanja. Prijavitelj lahko
prijavi le 1 projekt.
Prijavitelj mora v prijavi dokazati dodatnost tj. da je državna pomoč bistvenega
pomena za uspeh projekta in da projekta
ne bi bilo mogoče izvajati brez pomoči ali
bi ga brez pomoči lahko izvajali le v mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem
obsegu ali na bistveno nižji kakovostni
ravni.
Prijava mora:
– vsebovati jasno opredeljen cilj,
– vsebovati opis razvojne in inovativne
aktivnosti projekta,
– biti fazno načrtovana s terminskim planom aktivnosti,
– imeti razvidno zaprtost finančne konstrukcije projekta,
– biti skladna z vsebino razpisanih področij. Obrambni vidik mora biti jasno razviden.
V primeru prijave skupine sodelujočih
podjetij in institucij znanja, je potrebno v
prijavi skupnega razvojno-tehnološkega
projekta:
– opredeliti prispevek vsakega od sodelujočih partnerjev k uresničevanju cilja projekta.
5.2 Določbe v zvezi z intelektualno lastnino
V pogodbi med prijaviteljem, agencijo in
MO se lahko določi o trajnem ali začasnem
prenosu pravic iz intelektualne lastnine na
MO.
6. Okvirna višina sredstev razpisa
Skupna okvirna vrednost razpisa je
9,500.000 EUR.
Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji:
2007: 3,000.000 EUR,
2008: 4,500.000 EUR in
2009: 2,000.000 EUR.
Okvirna delitev sredstev razpisa po razpisanih področjih je naslednja:
1. področje: 30%,
2. področje: 20%,
3. področje: 30%,
4. področje: 20%.
7. Okvirni obseg sredstev po projektih
Glede na obseg potrebnih sredstev za izvedbo projekta je vrednost dodeljenih sredstev državne pomoči projektu lahko praviloma do 400.000 EUR letno.
Morebitno odstopanje od danih maksimalnih finančnih okvirjev za posamezni projekt je treba pri prijavi na razpis posebej
utemeljiti.
8. Časovni okvir in roki za izvedbo projektov: projekti lahko trajajo do tri leta. V
primeru večletnih projektov je potrebno za
vsako leto posebej prikazati program dela
s pričakovanimi rezultati ob zaključeni letni
fazi projekta.
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9. Merila za izbor projektov
Vse prijave, ki bodo popolne in pravočasne, bodo glede na v prijavnem obrazcu
navedeno področje razpisa razvrščene po
ocenjevalnih področjih razpisa TP MIR 07:
– prvo področje ocenjevanja: Zmogljivosti za bojevanje;
– drugo področje ocenjevanja: Zmogljivosti za bojno podporo ter zmogljivosti sil
zaščite in reševanja;
– tretje področje ocenjevanja: Zmogljivosti za zagotovitev bojnega delovanja ter
delovanja zaščite in reševanja;
– četrto področje ocenjevanja: Vodenje,
poveljevanje in kontrola.
Vsaka prijava bo ocenjena na osnovi meril. Evalvacijski postopek za ocenjevanje in
izbor prijavljenih projektov se izvede z recenzentskimi skupinami.
Skupna ocena posamezne prijave predstavlja skupno oceno meril uporabniško-vsebinske relevance, strukturno-razvojne relevance in kvalitete predlaganega Načrta
izvedbe projekta.
Skupna ocena posamezne prijave (Skupni ocenjevalni list) predstavlja skupno oceno meril na Ocenjevalnem listu A, meril na
Ocenjevalnem listu B in meril na Ocenjevalnem listu C. Maksimalno število točk na
Ocenjevalnem listu A je 100 točk, na Ocenjevalnem listu B prav tako 100 točk in na
Ocenjevalnem listu C prav tako 100 točk.
Skupna ocena posamezne prijave se izračuna po naslednji enačbi:
Skupna ocena (število točk) = (število
točk na Ocenjevalnem listu A * 0,51) + (število točk na Ocenjevalnem listu B * 0,36)
+ (število točk na Ocenjevalnem listu C *
0,13)
Prijava se lahko uvrsti na prednostni seznam projektov TP MIR v letu 2007 le:
– če je na Ocenjevalnem listu A dosegla vsaj 40% maksimalnega števila točk na
Ocenjevalnem listu A (40 točk), in hkrati,
– če je na Ocenjevalnem listu B dosegla vsaj 40% maksimalnega števila točk na
Ocenjevalnem listu B (40 točk), in hkrati,
– če je na Ocenjevalnem listu C dosegla vsaj 40% maksimalnega števila točk na
Ocenjevalnem listu C (40 točk), in
– če je skupno število točk oblikovane
ocene vsaj 50 točk.
Na predlog prednostnega seznama projektov TP MIR se ne uvrstijo prijave, ki jih
recenzenti MO ocenijo kot prijave, ki so za
naročnika razpisa nerelevantne.
Skupna ocena je podlaga za razvrstitev prijav v okviru posameznih ocenjevalnih
področjih.
Pri razvrščanju prijav na predlog prednostnega seznama projektov dobi v primeru
enakega števila točk prednost prijava oziroma projekt, ki je zbral več točk na Ocenjevalnem listu A. V primeru, da še vedno obstaja primer ekvivalentno ocenjenih prijav, o
prednostni uvrstitvi odloči Strokovni svet TP
MIR, na podlagi ocene o usklajenosti prijave
s cilji MO za razvoj zmogljivosti.
Pri oblikovanju seznama izbranih projektov posameznega ocenjevalnega področja
se poleg dosežene skupne ocene upošteva
tudi delitev sredstev po razpisanih področjih,
ki je naslednja:
1. področje: 30%,
2. področje: 20%,
3. področje: 30%,
4. področje: 20%.
Po pripravi seznama izbranih projektov
posameznega ocenjevalnega področja se

morebitna ostala sredstva posameznih področij razpisa združi. Združena sredstva se
do njihove porabe lahko dodeli projektom z
največjim številom točk ne glede na področje razpisa. Te projekte se doda na seznam
izbranih projektov.
10. Kandidiranje na razpisih evropske
obrambne agencije: v primeru, da izbrani
prijavitelji na razpisu TP MIR 07 s podobno
vsebino projektov kandidirajo na razpisih
Evropske obrambne agencije (EDA) in so
pri tem uspešni, se ustrezno spremeni pogodba sklenjena na osnovi sklepa o izboru
projektov razpisa TP MIR 07.
11. Način predložitve prijave in razpisni
rok
V postopku za izbor projektov bodo
obravnavane pravilne prijave.
Prijava je pravilna, če je pravočasna, popolna in pravilno označena.
Pravočasnost prijave
Za pravočasne prijave se štejejo prijave,
ki so v roku oddane v pisni obliki. Ovojnica s
prijavo mora prispeti na naslov ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno ponedeljka, 11. 6. 2007 do 12. ure.
Označevanje prijave
Pisne prijave morajo prijavitelji dostaviti
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – TP
MIR 2007« v glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Maurerjeva ulica 29, 1000 Ljubljana.
Nepravilno označenih in nepravočasno
prispelih prijav komisija za odpiranje ne bo
obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Popolnost prijave
Za popolno se šteje prijava, ki vsebuje:
– izpolnjen Obrazec 1,
– izpolnjen Obrazec 2,
– izpolnjen Obrazec 3,
– izpolnjen Obrazec 4 (vključno z njegovimi prilogami 1, 4 in 7),
– izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(Priloga 3) ter
– v primeru prijave skupine sodelujočih
tudi Prilogo 2.1.
Elektronska prijava na CD mediju mora
biti priložena pisni prijavi.
12. Poslovna skrivnost: prijavitelji morajo
podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost ali intelektualno lastnino, v svoji prijavi
tako tudi označiti. Kot tako se lahko označi
posamezen podatek oziroma del prijave, ne
more pa se označba nanašati na celotno
prijavo.
13. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav zaradi pričakovanega
večjega števila prijav (več kot 20) v skladu s
PPIPRS ne bo javno.
Odpiranje prijav bo v torek 12. 6. 2007
ob 9. uri v sejni sobi agencije.
Prijave, ki ne bodo pravilno označene
ter prepozno prispele prijave, bodo vrnjene
pošiljateljem.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi prijav. Obrazec 3 in
4 ne moreta biti predlog dopolnitve. Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji v določenem
roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
14. Obveščanje o izboru: prijavitelji projektov bodo o izbiri obveščeni do 31. 7.
2007. Rezultati razpisa bodo objavljeni na
spletni strani agencije (http://www.tia.si).
15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, obrazci in priloge) je z dnem objave
razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu: http://www.tia.si/TPMIR07.
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Razpisno dokumentacijo lahko interesenti po predhodni najavi dvignejo tudi v
Glavni in splošni pisarni agencije od dneva
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka.
16. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo:
– v pisni obliki na naslov Javne agencije
za tehnološki razvoj RS, Maurerjeva ulica
29, 1000 Ljubljana, s pripisom »TP MIR
2007« ali
– v elektronski obliki na naslov: infoTPMIR07@tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila na spletnem naslovu: http://www.tia.
si/TPMIR07.
Informativni dan bo agencija pripravila v
sodelovanju z MO v petek 18. 5. 2007 v prostorih MO, Vojkova 55 (objekt Gimnazija),
1000 Ljubljana, od 10. do 14. ure.
Zainteresirani prijavitelji projektov se morajo na informativni dan predhodno prijaviti
na elektronski naslov infodanTPMIR07@tia.
si. Pri prijavi morajo navesti področje razpisa.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Marija Šterbenc
pooblaščenka za vodenje agencije

in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo
predloži vodja raziskovalnega projekta na
slovenski strani, mora vsebovati naslednje
elemente:
a) predlog projekta (do treh strani) mora
vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev.
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-RO-08-09-05/2007 v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-romunija08-09@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
pripravi s strani agencije in ministrstva imenovana strokovna komisija, pri čemer se
upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov po metodologiji agencije. Navedeno ovrednotenje
vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav,
– potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU,
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu,
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine,
– vključenost mladih raziskovalcev in
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Romunijo).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda
Upravni odbor agencije na podlagi izbire
skupnega slovensko – romunskega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje na
katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20.500 EVROV na leto,
kar znaša 41. 000 EVROV za celotno obdobje 2008–2009.
Sofinanciranje v letih 2008 in 2009 je
vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta,. ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja je
1. januar 2008.
9. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti od 1. 1. 2008 do 31. 12.
2009.
10. Način predložitve prijave:
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega in tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo Romunijo v letih 2008 in
2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah in z označbo vlagatelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Petja Stanovnik, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana.

Št. 430-29/2007-1
Ob-13139/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD – UPB1),
Uradni list RS, št. 22/06 z dne 28. 2. 2006,
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije (Ur. l. RS,
št. 97/02, MP 2/02), usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Protokola drugega
zasedanja skupne komisije za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in Romunijo z dne 5. in 6. maja
2005 v Bukarešti ter na podlagi Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov
(št. 511-9/2007-1 z dne 6. 4. 2007) Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega in
tehnološkega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Romunijo v letih
2008 in 2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30,1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu agencija);
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih izmenjav (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in romunskih
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne in tehnološke projekte in sicer: krajši obiski do največ 12 dni;
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Romuniji;

– stroški bivanja za romunske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor), ali izjemoma, v
primeru zasedenosti domov, v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EVROV
dnevno in dnevnice do višine določene v
veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo – v nadaljevanju veljavna uredba) za romunske
raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji
(kratki obiski do 12 dni);
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte in izmenjave oziroma obiske
je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; vsaka vloga
mora biti odposlana v posebni kuverti;
– projekti trajajo dve leti; trajanje obiskov
pri eni pogodbenici, ki se nanašajo na posamezne projekte, letno ne sme preseči 2
mesecev pri čemer vsi skupni raziskovalni
projekti, odobreni po sporazumu letno ne
smejo preseči 6 mesecev;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave;
– na področjih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (vključno z računalništvom in informatiko),
– biotehnologije (hrana in zdravje),
– naravoslovnih ved (tehnološko usmerjene fizika, kemija in matematika, farmacija),
– novih materialov in nanotehnologij,
– varstva okolja,
– medicinskih ved ter
– nacionalne dediščine in sodobnih družbenih izzivov.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
a) raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne
dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v
register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije;
b) raziskovalne institucije, ki izvajajo
s strani agencije ali Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte
zlasti npr.: sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU)
na področju raziskav in tehnološkega razvoja, ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo
raziskovalnega projekta;
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in romunski nosilec morata vložiti prijavi
paralelno v roku in na način, ki ga določita pristojni instituciji (Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
in Ministrstvo za izobraževanje in znanost,
Oddelek za mednarodno sodelovanje Romunije).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
A in B (ARRS-MS-RO-08-09-05-A/2007) in
(ARRS-MS-RO-08-09-05-B/2007). Prijava
oziroma vloga na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem
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Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-romunija08-09@arrs.si do vključno
2. julija 2007 do 12. ure.
11. Končni rok za predložitev prijav je ponedeljek 2. julij 2007 do 12. ure. Vloge morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te
prijave do vključno ponedeljka 2. julija 2007
do 12. ure.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po zasedanju skupnega slovensko – romunskega odbora za znanstvenoraziskovalno in tehnološko sodelovanje
predvidoma do konca leta 2007. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu objavljeni
tudi na spletni strani agencije.
Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik tel. 01/478-47-32, e-pošta: petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-28/2007-1
Ob-13140/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (ZRRD – UPB1), Uradni list RS, št. 22 z dne 28. 2. 2006, Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju
in sofinanciranju mednarodnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05,
39/06 in 5/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Poljske (Uradni list RS,
št. 51/97, MP – 16/97), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Protokola
sedmega zasedanja skupne komisije za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko
z dne 27. marca 2006 v Ljubljani ter na
podlagi Metodologije ocenjevanja vlog za
izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 511-9/2007-1 z dne
6. 4. 2007) Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega in
tehnološkega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko
Poljsko v letih 2008 in 2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih izmenjav (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in poljskih
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne in tehnološke projekte in sicer: krajši obiski do največ 14 dni.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Poljskem;
– stroški bivanja za poljske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru
zasedenosti domov, v hotelu B kategorije
(***), vendar največ do 100 evrov dnevno
in dnevnice do višine določene v veljavni
uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, – v nadaljevanju
veljavna uredba) za poljske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
do 14 dni);
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– projekte in izmenjave je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije; vsaka vloga mora biti odposlana v posebni kuverti;
– projekti trajajo dve leti; trajanje obiskov
pri eni pogodbenici, ki se nanašajo na posamezne projekte, letno ne sme preseči 2
mesecev pri čemer vsi skupni raziskovalni projekti,odobreni po sporazumu letno ne
smejo preseči 6 mesecev;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave:
– na področjih tehniških ved,
– informacijskih in komunikacijskih tehnologij (vključno z računalništvom In informatiko),
– biotehnologije (hrana in zdravje),
– naravoslovnih ved (tehnološko usmerjene fizika, kemija in matematika),
– novih materialov in nanotehnologij,
– varstva okolja,
– medicinskih ved ter
– nacionalne dediščine in sodobnih družbenih izzivov.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
a) raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti
v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje,
predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
b) raziskovalne institucije, ki izvajajo
s strani agencije ali Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte zlasti npr.: sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije v nadaljnjem besedilu
EU) na področju raziskav in tehnološkega
razvoja, ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo
raziskovalnega projekta;
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in poljski nosilec morata vložiti prijavi paralelno v roku in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in
Ministrstvo za izobraževanje in znanost Republike Poljske).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
A in B (ARRS-MS-PL-08-09-05-A/2007) in
(ARRS-MS-PL-08-09-05-B/2007). Prijava
na razpis mora biti predložena v 2 pisnih
izvodih (eden v slovenskem in eden v an-

gleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja
raziskovalnega projekta na slovenski strani,
mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani) mora
vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-PL-08-09-05/2007 v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi
po elektronski pošti na naslov: razpis-poljska08-09@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
pripravi s strani agencije in ministrstva imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih
projektov oziroma programov po metodologiji agencije. Navedeno ovrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije,
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav,
– potencialne možnosti za vključitev v
raziskovalne projekte EU,
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu,
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine,
– vključenost mladih raziskovalcev in
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko).
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda
Upravni odbor agencije na podlagi izbire
Skupnega odbora za znanstvenoraziskovalno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko na
katerega je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 25.000 EVROV na leto,
kar je 50.000 EVROV za celotno obdobje
2008–2009.
Sofinanciranje v letu 2008 je vezano
na sprejem proračuna za navedeno proračunsko leto ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti od 1. 1. 2008 do 31. 12.
2009.
9. Predvideni rok začetka izvajanja je
1. januar 2008.
10 Način predložitve prijave:
Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko v letih 2008 in 2009«, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
označbo vlagatelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Petja Stanovnik, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in v angleškem jeziku) se mora
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poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-poljska08-09@arrs.si do vključno
2. julija 2007 do 12. ure.
11. Rok za predložitev prijav je ponedeljek 2. julij 2007 do 12. ure.
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana ne glede
na vrsto prenosa te prijave do vključno ponedeljka 2. julija 2007 do 12. ure.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni po zasedanju skupnega
slovensko-poljskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo in Republiko Poljsko predvidoma
do konca leta 2007. Javni razpis in prijavni
obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa objavljeni tudi na spletni strani agencije
Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik
tel.
01/478-47-32,
e-pošta:
petja.stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

RCR za izdano garancijo in obdelavo
vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo, ki je objavljena
na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra
za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine
36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi
preko elektronske pošte.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do objave spremembe oziroma novega razpisa.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke najmanj
enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v
mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih
dni, bodo praviloma obravnavane in rešene
do 10. v naslednjem mesecu.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel. 03/566-05-04,
03/566-05-05, 03/566-05-06).
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje

Ob-13085/07
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju
z bankami: NLB Banka Zasavje d.d., Banka Koper d.d., Nova Ljubljanska banka d.d.
Ljubljana, Probanka d.d. objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije
v višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 4.600 EUR do največ 91.000
EUR.
Obrestne mere: informacije o trenutni višini obrestnih mer in provizij oziroma nadomestil, ki jih zaračunavajo posamezne banke in so dogovorjene s pogodbo med RCR
in posamezno banko, so na razpolago na
sedežu RCR.
Doba vračanja kredita znaša od najmanj
1 leto do največ 10 let.
Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
Črpanje kredita je v celoti namensko, v
skladu s predloženo dokumentacijo in ni namenjeno financiranju obratnih sredstev.
2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z
vlogo za kredit.

Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme-osnovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej:
– so podpisali vlogo za včlanitev ter
plačali pristopnino
– ustrezajo merilom za mikro, male ali
srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah
– imajo sedež dejavnosti na območju
občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.
V skladu s ''Pravili delovanja GSZ'' in
''Pravicami ter obveznostmi članov GSZ''
članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah (glede na določbe
Zakona o finančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta,
premogovništva, ladjedelništva, motornih
vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– ocena bonitete preteklega poslovanja
in kreditne sposobnosti upravičenca,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost,
za razvoj katere je izrecno izražen lokalni
interes.
6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo

Stran

Št. 12/07
Ob-13245/07
Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2. – 7. členu Pravilnika o podeljevanju
nagrad Slovenskega arheološkega društva
razpis
za Nagrado, priznanji, častno in
zaslužno članstvo Slovenskega
arheološkega društva za izjemne
dosežke na področju arheologije v
Republiki Sloveniji v letu 2006
Nagrado Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so
prispevale k razvoju in ugledu arheološke
stroke doma in v tujini.
Priznanje Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konservatorske
dosežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma
in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku za izjemne prispevke pri razvoju,
priznanju in ugledu slovenske arheologije
doma in v tujini.
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Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s svojim
delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali ustanovami s področja arheologije pripomogla k boljšemu
delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlogi za nagrado, priznanji, častni in
zaslužni članstvi morajo poleg podatkov o
kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev
z dokazili. Za priznanji, častno in zaslužno
članstvo lahko kandidirajo snovalci in avtorji
vseh dogodkov in prireditev iz leta 2006.
Za nagrado in priznanji lahko kandidirajo
slovenski državljani, za častno in zaslužno
članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo
posamezniki ali strokovne organizacije, ki
delujejo na področju arheologije v Republiki
Sloveniji ali tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do 8. junija 2007 na naslov: Slovensko arheološko društvo, Pokrajinski muzej
Celje, Muzejski trg 1, 3000 Celje s pripisom
Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
Št. 030-0001/2007-7
Ob-12833/07
V skladu z 42. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06) in 20. člena Odloka o podelitvi
koncesije za urejanje, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 93/01,
105/03, 39/07), objavlja Občina Gornji Petrovci
javni razpis
za podelitev koncesije za urejanje,
vzdrževanje pokopališč in pogrebne
storitve na območju Občine Gornji
Petrovci
1. Koncedent: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
2. Predmet javno-zasebnega partnerstva
v obliki koncesije
Urejanje in vzdrževanje pokopališč obsega:
1. prekope grobov in opustitev grobov,
2. čiščenje in odstranjevanje odpadkov
in snega,
3. urejanje in košnja zelenic,
4. urejanje in obrezovanje žive meje,
5. urejanje in vzdrževanje poti,
6. tekoča vzdrževalna dela na objektih
in napravah.
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
1. zagotovitev uporabe mrliške vežice,
ureditev vežice pred in po pogrebni svečanosti,
2. izvajanje pogrebnih svečanosti,
3. izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
4. prva ureditev groba.
Izvajanje pogrebne dejavnosti izven pokopališča zajema:
1. urejanje dokumentacije,
2. ureditev pokojnika,
3. prevoz pokojnika in
4. druge sorodne dejavnosti.
3. Koncesija se podeljuje za urejanje,
vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve na naslednjih pokopališčih:
1. Gornji Petrovci – evangeličansko, katoliško pri Nedeli,
2. Stanjevci,
3. Peskovci,
4. Adrijanci,
5. Lucova,
6. Ženavlje,
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7. Boreča – evangeličansko, katoliško
pri Sv. Ani,
8. Šulinci,
9. Neradnovci,
10. Križevci,
11. Košarovci,
12. Martinje.
4. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v
2. točki se na teritoriju občine podeli le ena
koncesija. Za izvajanje dejavnosti navedenih v 2. točki, razen za izvajanje pogrebnih
svečanosti in za storitve ureditve in prevoza pokojnika se podeljuje monopol v obliki
koncesije.
5. Koncesijska pogodba se sklepa za
10 let.
6. Kandidati za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje iz 8. člena Odloka o
podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje
pokopališč in pogrebne storitve na območju Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 93/01, 105/03, 39/07).
7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– pisno zagotovilo ponudnika, da želi pridobiti koncesijo za vsa razpisana dela,
– izjava, da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi tehničnimi sredstvi
za izvajanje dejavnosti,
– izjava, da se strinja z merili iz razpisne
dokumentacije,
– predlog cen za storitve, za katere se
podeljuje koncesija,
– izjava o nezavajajočih podatkih,
– izjava o plačilnih pogojih,
– izjava o ponujeni koncesijski dajatvi,
– parafiran vzorec pogodbe,
– podpisano razpisno dokumentacijo.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na upravi Občine Gornji Petrovci do vključno 18. 5. 2007 vsak delovnik
med 8. in 12. uro proti plačilu zneska v višini
100 EUR na račun Občine Gornji Petrovci
št. rač. 01231-0100011769.
9. Merila za izbiro ponudnika so:
– ponudbena cena,
– koncesijska dajatev,
– plačilni rok.
10. Ponudba mora biti popolna, ker bo
v nasprotnem izločena iz nadaljnje obravnave.
11. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci s
pripisom »javni razpis pogrebništvo – ne
odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je
Bojan Prosič, tel. 02/556-90-04.
12. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 21. 5. 2007 do 10. ure. Obravnavale
se bodo ponudbe, katere bodo do tega
datuma in ure prispele na sedež občine.
Odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 2007 ob
10.30 na sedežu Občine Gornji Petrovci.
Ponudbe bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija. Ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najpozneje v 8 dneh po sprejemu odločitve.
13. Občina Gornji Petrovci si pridružuje pravice, da ne izbere nobenega od ponudnikov (ne podeli koncesije) in ponovi
razpis, kolikor ponudbe kljub veljavnosti iz
kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo (vsebinska nesprejemljivost) in za to ne

more biti v nobenem primeru odškodninsko
odgovorna. Podelitev koncesije je izključna
pravica razpisovalca.
Občina Gornji Petrovci
Ob-13086/07
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 32/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in na
podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 38/05, 39/06) objavlja Mestna občina
Nova Gorica
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj ter projektov inovacij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za:
A. Sofinanciranje investicij v nakup nove
opreme in generalne obnove obstoječe proizvodnje ter nakup nematerialnih investicij
(stroški nakupa patentov, licenc, know-howa
in nepatentiranega tehničnega znanja ter
programske opreme).
Investicije v nakup in komunalno opremljanje zemljišč ter investicije v nakup, gradnjo in opremo poslovnih prostorov niso
predmet javnega razpisa.
B. Sofinanciranje projektov inovacij – sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali
pridobitev patenta za krajšo dobo, izdelava
prototipa, raziskovalni projekti, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbuditi pritok novih investicij v občino, ki bodo imele ugodne učinke na novo zaposlovanje, prenos znanja in
tehnologije ter spodbujanje inovativnosti in
posodobitev proizvodnih procesov.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 150.226 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije oziroma župana prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v
skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva
v Mestni občini Nova Gorica.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
A. Za investicije
– stroške nakupa nove opreme in generalne obnove obstoječe proizvodnje,
– stroški nakupa patentov, licenc,
know-howa in nepatentiranega tehničnega
znanja ter programske opreme;
B. Za projekte inovacij
– stroške za pridobitev patenta,
– stroške za pridobitev patenta za krajšo
dobo,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
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pa,

– materialni stroški za izdelavo prototi-

– stroški dela zaposlenih, ki se izključno
ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi na
prijavljenem projektu,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so namenjene izključno raziskovalni
dejavnosti na prijavljenem projektu,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri
izvedbi prijavljenega projekta.
Višina državne pomoči:
Za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za
srednja podjetja in sicer ne glede na to iz
katerih javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Najvišja odobrena vrednost sofinanciranja investicije je 20.000 EUR. Kolikor je
prosilec že pridobil sredstva iz naslova tega
ukrepa, se mu vrednost odobrenih sredstev
zniža za vrednost že dobljenih sredstev iz
preteklih let.
Za projekte inovacij znaša do največ
50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta
V primeru, da so v finančnem obračunu projekta izkazani stroški, ki so manjši
od stroškov predvidenih v vlogi podjetja na
razpis, se znesek sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z
odobrenim odstotkom sofinanciranja.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
A. Za investicije se lahko prijavijo podjetja, ki:
– Izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo
gospodarsko družbo skladno s 4. členom
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Uradni list, RS, št. 54/99, 110/99, 50/00
– sklep US in 93/02 – odl. US),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje, ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport,
kmetijstvo, ladjedelništvo, ribištvo in ribogojstvo, (Uredba komisije – ES št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
– L379/5),
– imajo sedež dejavnosti v Mestni občini
Nova Gorica ali investirajo v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma v novo
dejavnost na območju Mestne občine Nova
Gorica in zagotovijo vsaj 25% lastnih virov
za kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine
vsaj pet let po prejemu sredstev.
B. Za projekte inovacij se lahko prijavijo
podjetja, ki:
– Imajo sedež dejavnosti v Mestni občini
Nova Gorica, izpolnjujejo pogoje za malo in
srednjo gospodarsko družbo skladno s 4.
členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslova-

nju (Uradni list RS št. 54/99, 110/99, 50/00
– sklep US in 93/02 – odl. US),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ladjedelništvo, ribištvo in ribogojstvo,
(Uredba komisije – ES št. 1998/2006 z
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
– L379/5);
– Razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno
novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov potrebnih, da se preverijo
tehnične in druge lastnosti novih tehničnih
rešitev predloga inovativnih rešitev. Prijavitelji za delo na prijavljenem projektu lahko
zaposlijo izumitelja novosti ali raziskovalce,
ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o
raziskovalni dejavnosti
Za sofinanciranje upravičenih stroškov
za pridobitev patenta, patenta za krajšo
dobo, zaščito blagovne znamke in izdelave
prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki so državljani RS in imajo stalno bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.
VII. Merila za ocenitev vlog
Popolne vloge bo na podlagi meril, vsebovanih v razpisni dokumentaciji, ocenila
strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.
Prednost pri izboru imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril, ki so glede na težo, ki jo prispevajo k skupni oceni,
ovrednotena z ustreznim ponderjem.
Prednost pri izboru vlog bodo imeli tudi
upravičenci, ki se prvič prijavljajo na razpis. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca, višine razpoložljivih
sredstev, bo strokovna komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih
stroškov posamezne investicije.
VIII. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana
proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2007. Upoštevani bodo vsi
izbrani realizirani investicijski projekti in projekti inovacij od 16. 10. 2006 do najkasneje
15. 10. 2007.
IX. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 11. 7. 2007.
Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 11. 7. 2007. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do vključno 11. 7. 2007 (velja poštni žig do vključno
10. 7. 2007 ali oddaja v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do 11. 7. 2007 do
16.00 ure). Vlogo je potrebno oddati Mestni
občini Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti ter projekti inovacij – ukrep
(A ali B)« in s polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.
Odpiranje prispelih vlog bo 16. 7. 2007
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku
8 (osmih) dni od obravnave pisno pozvala
tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
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prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Udeleženci razpisa bodo s sklepom o
rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v
90 dneh od zaključka razpisa.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija, z
navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na
voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,soba
št. 29), za člane obrtne zbornice tudi na
Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak
delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno
dokumentacijo se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo
za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu:
http://www.nova-gorica.si
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/335-01-71 (Tanja Žgur) za člane
Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni
zbornici na tel. 05/330-66-00 (Aljoša Fiegl). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski
pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, in
Tanja.Zgur@nova-gorica.si ali ooz.novagorica@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-13087/07
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 32/07), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 38/05 in 39/06)
objavlja Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za subvencioniranje novih delovnih
mest in stroškov samozaposlovanja
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za sofinanciranje:
A. Samozaposlitev osebe, ki je bila na
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica – Urad
za delo Nova Gorica (v nadaljevanju Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in
v obdobju določenim z razpisom realizira
samozaposlitev
B. Zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu
prijavljena kot brezposelna oseba najmanj
tri mesece pred dnevom zaposlitve in spada
v skupino težje zaposljivih oseb v skladu z
veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja
C. Prva zaposlitev osebe z najmanj V.
stopnjo izobrazbe, ki je na Zavodu prijavljena kot brezposelna oseba najmanj tri
mesece pred dnevom zaposlitve
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je reševanje problema brezposelnosti oseb, ki spadajo v skupino težje
zaposljivih oseb, spodbujanje prvih zaposlitev oseb z najmanj V. stopnjo izobrazbe
ter spodbujanje podjetništva v malem gospodarstvu.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
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Okvirna višina proračunskih sredstev,
ki je na razpolago za izvedbo razpisa je
39.643 EUR.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1003/09003 – Nova delovna mesta in
samozaposlitve.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči » de minimis«.
Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije oziroma župana prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v
skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva
v Mestni občini Nova Gorica.
V. Upravičeni stroški in višina pomoči
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
A. Za samozaposlitev
Za realizacijo samozaposlitve se dodelijo sredstva v višini do 5 minimalnih plač v
enkratnem znesku ali do 7 minimalnih plač
v enkratnem znesku v primeru, da se samozaposli invalid
B. Za zaposlitev brezposelne osebe, ki
spada v skupino težje zaposljivih oseb
Za realizacijo zaposlitve brezposelne
osebe, ki spada v skupino težje zaposljivih
oseb, se dodelijo sredstva v višini do 7 minimalnih plač v enkratnem znesku.
C. Za prvo zaposlitev osebe z najmanj V.
stopnjo izobrazbe, ki je na Zavodu prijavljena kot brezposelna oseba
Za realizacijo prve zaposlitve osebe z najmanj V. stopnjo izobrazbe se dodelijo sredstva v višini do 12 mesečnih plač pripravnika
skladno s predpisi, ki določajo višino osnovne plače glede na delovno mesto in izobrazbo osebe, ki se zaposli kot pripravnik.
VI. Osnovni pogoji sodelovanja
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
A. Za sofinanciranje samozaposlitve
Prijavijo se lahko brezposelne osebe,
ki so državljani RS, s stalnim bivališčem v
Mestni občini Nova Gorica, so bile oziroma
so na Zavodu prijavljene kot brezposelne
osebe in v obdobju določenim z razpisom
realizirajo samozaposlitev.
Samozaposlitev se mora realizirati na
območju Mestne občine Nova Gorica in
ohraniti vsaj dve leti.
B. Za sofinanciranje zaposlitve brezposelnih oseb, ki spadajo v skupino težje zaposljivih oseb
– Zaposlitev mora biti zagotovljena za
najmanj dve leti od sklenitve delovnega razmerja. Prijavljena zaposlitev mora predstavljati povečanje skupnega števila zaposlenih
nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez
upoštevanja upokojitev
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo
sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (ali imajo PE v Mestni občini Nova Gorica), izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo
gospodarsko družbo skladno s 4. členom
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/00
– sklep US in 93/02 – odl. US),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
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– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo,
ladjedelništvo ribištvo in ribogojstvo (Uredba
komisije – ES št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis – L379/5);
– Zaposlijo lahko brezposelne osebe,
ki so državljani Republike Slovenije, imajo
stalno bivališče na območju Zavoda za zaposlovanje – Območne službe Nova Gorica
– Urada za delo Nova Gorica, so bili prijavljeni na Zavodu najmanj tri mesece pred
dnevom zaposlitve in spadajo v skladu z
veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja v skupino težje
zaposljivih oseb:
– mlajši od 25 let,
– oseba je iskalec prve zaposlitve in je
pridobila strokovno ali poklicno izobrazbo
pred manj kot dvema letoma,
– oseba ni dosegla stopnje srednjega
strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega tehniškega izobraževanja oziroma
splošnega srednjega izobraževanja,
– ima poklic, ki se uvršča med suficitarne
poklice v pregledu suficitarnih in deficitarnih
poklicev in poklicnih področij,
– dolgotrajno brezposelna oseba, kar
pomeni, da je brezposelna 12 mesecev v
zadnjih 16 mesecih ali, če gre za osebo,
mlajšo od 25 let, ki je brezposelna šest mesecev v zadnjih osmih mesecih,
– ima ugotovljeno zaposlitveno oviranost,
– je invalid, kar pomeni osebo, ki ji je z
odločbo priznan status invalida ali lastnost
invalidne osebe,
– je starejša od 50 let,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so
stari manj kot 26 let, če se redno šolajo, ali
katere zakonec je brezposeln,
– ima ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti.
C. Za sofinanciranje prve zaposlitve osebe z najmanj V. stopnjo izobrazbe
– Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti.
Prijavljena zaposlitev mora predstavljati povečanje skupnega števila zaposlenih nad
najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih brez
upoštevanja upokojitev.
– Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo
sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (ali imajo PE v Mestni občini Nova Gorica), izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo
gospodarsko družbo skladno s 4. členom
Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Uradni list RS št. 54/99, 110/99, 50/00
– sklep US in 93/02 – odl. US),
– niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in
prestrukturiranje,
– ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in ribogojstvo, (Uredba komisije – ES
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči
de minimis – L379/5),
– bodo zagotovili zaposlitev na delovnem
mestu z zahtevano stopnjo izobrazbe brezposelnim osebam, ki so državljani Republike
Slovenije, imajo stalno prebivališče na ob-

močju Zavoda za zaposlovanje, Območna
služba Nova Gorica – Urad za delo Nova
Gorica, so bili prijavljeni na Zavodu najmanj
tri mesece pred dnevom zaposlitve.
Naročnik bo sofinanciral maksimalno dve
novi zaposlitvi pri delodajalcu, ki se prijavlja
na razpis.
Prijavitelji, ki so pri Zavodu že pridobili
oziroma bodo pridobili sredstva za samozaposlitev, prvo zaposlitev ali zaposlitev v višini določeni z razpisom, do finančnih sredstev, ki jih dodeljuje Mestna občina Nova
Gorica niso upravičeni.
VII. Merila za ocenitev vlog
Popolne vloge bo na podlagi meril vsebovanih v razpisni dokumentaciji, ocenila
strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril iz razpisne dokumentacije.
Prednost pri izboru vlog bodo imeli upravičenci, ki se prvič prijavljajo na javni razpis
in brezposelni, ki so na Zavodu prijavljeni
daljše obdobje.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila
višino sredstev za sofinanciranje stroškov
posamezne realizirane samozaposlitve oziroma stroškov novega delovnega mesta.
VIII. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko
leto 2007.
Upoštevane bodo vse izbrane realizirane samozaposlitve oziroma zaposlitve od
16. 10. 2006 do vključno 15. 10. 2007.
IX. Način prijave in razpisni roki
Javni razpis bo odprt do 11. 7. 2007.
Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 11. 7. 2007. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov:
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do vključno 11. 7. 2007 (velja poštni žig do vključno
10. 7. 2007 ali oddaja v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do 11. 7. 2007 do
16.00 ure). Vlogo je potrebno oddati Mestni
občini Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – subvencioniranje
novih delovnih mest in stroškov samozaposlovanja – ukrep A, B ali C« in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
Odpiranje prispelih vlog bo 16. 7. 2007
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku
8 (osmih) dni od obravnave pisno pozvala
tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Udeleženci razpisa bodo s sklepom o
rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v
90 dneh od zaključka razpisa.
X. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija, z
navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na
voljo na Oddelku za gospodarstvo pri Mestni
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,soba
št. 29), za člane obrtne zbornice tudi na
Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak

39 / 4. 5. 2007 /

3303

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno
dokumentacijo se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo
za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu:
http://www.nova-gorica.si
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/335-01-71 (Tanja Žgur) za člane
Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni
zbornici Nova Gorica na tel. 330-66-00 (Aljoša Fiegl). Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si ali ooz.novagorica@ozs.si.
Mestna občina Nova Gorica

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 30. 5.
2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2007.
Občina Prevalje

Št. 430-0011/2007-11
Ob-13090/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/07) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za
leto 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 5/07) Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Prevalje v letu 2007
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Prevalje za leto 2007.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2007 in
sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– specifične športne panoge,
– športna rekreacija,
– športne in športno rekreativne prireditve.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini
Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina
Prevalje,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da športne programe izvajajo na območju Občine Prevalje,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske
in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost
najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru,
ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev,
– da so registrirani in na območju Občine
Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (ne velja
za javne zavode).
V. Merila za sofinanciranje programov
športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in
kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Prevalje.
VI. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov:
Okvirna višina razpisanih sredstev je:
– za interesno športno vzgojo predšolskih otrok: 1.192 €
– za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: 2.892 €
– za športno vzgojo otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport: 14.724 €
– za športno vzgojo mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport: 22.085 €
– za kakovostni šport: 0 €
– specifične športne panoge: 420 €,
– za športno rekreacijo: 0 €
– za športne in športno rekreativne prireditve: 3.000 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2007.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko izvajalci športnih
programov dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
IX. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 28. 5. 2007, na naslov: Občina Prevalje,
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava
na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako:
»Izbor izvajalcev letnega programa športa
v Občini Prevalje za leto 2007«.
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Št. 430-0012
Ob-13091/07
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. in 7. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07)
in sprejetega Odloka o proračunu Občine
Prevalje za leto 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/07) Občina Prevalje
objavlja
javni razpis
za izbor programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Prevalje, ki se bodo
v letu 2007 sofinancirali iz občinskega
proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2007.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje, ki
se bodo v letu 2007 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.
IV. Področja kulturnih programov, ki so
predmet javnega razpisa:
Iz proračuna občine Prevalje se bodo v
letu 2007 sofinancirali naslednji programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne,
gledališke, literarne, likovne, filmske, video,
idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki so v javnem
interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo
redno, organizirano in ustrezno strokovno
vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem,
da so rezultati vadbe predstavljeni:
– občinstvu v domači občini,
– enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi,
– enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi, ki lahko združuje
več sekcij,
– oziroma, da sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to
predvideva,
– da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje.
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V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini.
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci
kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 11/07).
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture:
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem
proračunu občine za leto 2007 na postavki
43181610/412000 Sofinanciranje dejavnosti
ljubiteljske kulture v višini 33.383 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulture morajo biti
porabljena v letu 2007.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na
Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel.
02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav:
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
28. 5. 2007 na naslov: Občina Prevalje, Trg
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2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na
javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2007«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano nasled
nje:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje vlog bo komisija opravila 30. 5.
2007 ob 9.30 v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2007.
Občina Prevalje
Št. 430-0013/2007-11
Ob-13094/07
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. in 7. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07)
in sprejetega Odloka o proračunu Občine
Prevalje za leto 2007 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/07) Občina Prevalje
objavlja
javni razpis
za izbor projektov ljubiteljske kulture v
Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2007
sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se projekti
ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto
2007.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v
letu 2007 sofinancirali iz proračuna Občine
Prevalje.
IV. Področja kulturnih projektov, ki so
predmet javnega razpisa:
Iz proračuna občine Prevalje se bodo
v letu 2007 sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični zaključeni
kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na
posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi
kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši
javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno
dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
– neprofitnost projekta,
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in
opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini.
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov:
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril
in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/07).
Kulturni projekti se iz občinskega proračuna sofinancirajo največ do višine 70%
finančne konstrukcije projekta.
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja
dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture:
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem
proračunu občine za leto 2007 na postavki
43181629/412000 Sofinanciranje programov kulturnih društev v višini 8.346 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2007.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:
Vloga za sofinanciranje projekta ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav:
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po
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pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 28. 5. 2007 na naslov: Občina Prevalje,
Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava
na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako:
»Izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini
Prevalje za leto 2007«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov izvajalca projekta (polni naslov
pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog:
Odpiranje vlog bo komisija opravila
30. 5. 2007 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti
odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske kulture bo občina sklenila pogodbe o
sofinanciranju projektov ljubiteljske kulture
za leto 2007.
Občina Prevalje

5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2007. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
6. Orientacijska vrednost programov:
predvidena orientacijska vrednost za sofinanciranje športnih programov letu 2007 je
54.094 EUR.
7. Predložitev ponudb:
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti z datumom oddaje do najkasneje do
26. 5. 2007 ali na sedežu Občine Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, do najkasneje 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis-šport 2007«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje
programov športa.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2007.
10. Informacija o razpisni dokumentaciji:
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak
delavnik od 8. do 14. ure ali na spletni strani
www.crna.si.
Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Črna, tel. 02/870-84-12.
Občina Črna na Koroškem

Št. 6710-0001/2007
Ob-13164/07
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Črna na Koroškem
(Ur. l. RS, št. 10/06) objavlja Občina Črna
na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov na področju športa, ki jih bo
v letu 2007 Občina Črna na Koroškem
sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov na področju
športa, ki jih bo v letu 2007 Občina Črna
na Koroškem sofinancirala iz občinskega
proračuna.
3. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in
študentov
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine,
– športna dejavnost študentov.
2. Športna rekreacija.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Šport invalidov.
6. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
7. Promocijska dejavnost.
8. Sredstva za normalno delo ŠZ Črna
na Koroškem.
4. Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo organizirano športno dejavnost po Zakonu o društvih,
ob pogoju da:
– imajo sedež v Občini Črna na Koroškem;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno vadbo;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini in so registrirani v skladu z
Zakonom društvih;
– občini dostavljajo redno poročilo o realizaciji programa ter druge zahtevane podatke.
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Javne dražbe
Ob-13082/07
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
v lasti Občine Tržič
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta javne dražbe:
– nepremičnina parc.št. 247/2 dvorišče
461 m2 in stanovanjska stavba 116 m2 k.o.
Tržič, vl.št. 714 k.o. Tržič, na naslovu Paradiž 9, 4290 Tržič.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek vi
šanja:
– Izklicna cena za predmet javne dražbe
je 79.767,64 EUR, najnižji znesek višanja:
4.000 EUR.
Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin.
5. Kriterij za izbiro kupca: prodajna pogodba bo sklenjena s tistim dražiteljem, ki
bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.
Plačana kavcija uspešnega dražitelja bo
všteta v kupnino v prodajni pogodbi za predmet javne dražbe iz 2. točke. Javna dražba
je neuspešna, če ni bila dosežena izklicna
cena.
6. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj (kupec) je dolžan kupnino poravnati
v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
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 v postopku javne dražbe plačal najuspešnejši dražitelj (kupec).
8. Kraj in čas izvedbe javne dražbe: poslovna stavba Občine Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, dne 28. 5. 2007 ob 9. uri, v veliki
sejni sobi Občine Tržič, 1. nadstropje.
9. Višina kavcije, ki jo je potrebno položiti
pred začetkom javne dražbe in se jo vplača
na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki
je odprt pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila, Območni enoti Kranj:
– kavcija za nepremičnino parc.št. 247/2
k.o. Tržič: v višini 30% izklicne cene z navedbo »kavcija za nepremičnino parc.
št. 247/2 k.o. Tržič«.
Plačilo kavcije za predmet javne dražbe
pred začetkom javne dražbe s predložitvijo
potrdila (dokazila) o plačilu kavcije, je pogoj
za udeležbo na javni dražbi.
10. Plačane kavcije, brez obresti, bodo
po končani dražbi vrnjene tistim dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
11. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter pridobi-

jo razpisno dokumentacijo pri Meliti Nikše,
tel. 04/59-71-510 ter si ogledajo predmet
javne dražbe. Strošek razpisne dokumentacije znaša 45 EUR. Interesenti so dolžni
pred prevzemom razpisne dokumentacije
plačati navedeni znesek na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič,
št. 01331-0100006578, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območni
enoti Kranj in navesti namen nakazila »plačilo za razpisno dokumentacijo« ter o plačilu
predložiti dokazilo.
12. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič ustavi postopek prodaje vse
do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se
ponudnikom oziroma dražiteljem povrnejo
stroški in sicer v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
13. Drugi pogoji, ki jih morajo dražitelji izpolnjevati: predmet javne dražbe iz 2. točke
lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. Dražitelji so na dan javne dražbe dolžni s seboj
prinesti naslednje dokumente v izvirniku,
razen če je izrecno določeno, da jih lahko
predložijo v notarsko overjeni fotokopiji:
– notarsko overjeno fotokopijo ali izvirnik
potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
(za fizične osebe),
– podatke o matični (oziroma EMŠO) in
davčni številki dražitelja ter njegovem osebnem ali transakcijskem računu,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni od dneva izvedbe javne
dražbe (le za pravne osebe),
– predložiti, kolikor se bo v imenu dražitelja udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju,
– osebni dokument zaradi ugotovitve istovetnosti zastopnika oziroma pooblaščenca dražitelja (osebna izkaznica, potni list,
vozniško dovoljenje),
– potrdilo o plačilu kavcije pred začetkom
javne dražbe,
– predložiti pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo), pri čemer mora biti podpis na
izjavi overjen pri notarju.
14. Razpisna dokumentacija za predmet
javne dražbe vsebuje: podrobnejši opis lokacije in predmeta javne dražbe, zemljiškoknjižni izpisek, lokacijsko informacijo, fotografije
predmeta javne dražbe, splošne pogoje za
izvedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec
izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne
dražbe, pravne vire, ki urejajo postopek prodaje in vzorec prodajne pogodbe.
15. Vse stroške, davščine ter takse nosi
kupec predmeta javne dražbe iz 2. točke.
16. Izročitev predmeta javne dražbe iz 2.
točke v posest kupca se opravi po celotnem
plačilu kupnine in stroškov.

17. Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe.
Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Tržič obdrži njegovo
kavcijo.
18. Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo je dolžan poskrbeti kupec predmeta
javne dražbe iz 2. točke na svoje stroške,
zaradi česar mu je Občina Tržič dolžna izročiti vse potrebne listine.
19. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani
Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
Št. 38/2007
Ob-13083/07
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03),
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV
št. 31/97, 13/98, 13/01) in 5. člena Statuta
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter 41. sklepa nadaljevanja
39. seje Mestnega sveta Mestne občine
Maribor z dne 4. julij 2006 in 29. sklepa
nadaljevanja 32. seje Mestnega sveta z
dne 14. november 2005, Javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno
občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je:
A) Zemljišče parc. št. 1810 dvorišče v
izmeri 590 m2, stavba v izmeri 172 m2 pripisano vl. št. 885 k.o. Maribor grad, v lasti
Mestne občine Maribor. Nepremičnina leži
ob Ulici h. Bračiča oziroma ob Vošnjakovi ulici in zanjo velja Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 19/06). Po
lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko
načrtovanje je zemljišče opredeljeno kot
stavbno zemljišče, kjer je predvidena strnjena obulična in karejska pozidava. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je
predmetno zemljišče ovrednotil na 140.700
EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni
prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišče parc. št. 1810
k.o. Maribor grad se proda na javni dražbi
najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe je 140.700
EUR (33,717.348 SIT).
B) Stanovanje št. 3 v izmeri 109,90 m2
v I. nadstropju s kletnim prostorom številka
B3 v izmeri 4,80 m2, z identifikatorjem 103.
E, vpisano pri podvložku št. 1253/25 k.o.
Zg. Radvanje s parkirnim mestom št. 29 v
izmeri 12,50 m2 v osrednjem delu kleti, z
identifikatorjem 325.E, vpisanim pri podvložku št. 1253/76 iste k.o.
Stanovanje in parkirno mesto se nahajata v poslovno stanovanjski stavbi Pohorska
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ul. 21, 21 a in 21b, Maribor, stoječi na parc.
št. 1067/2 k.o. Zg. Radvanje.
Objekt je zgrajen v skladu z gradbenim
dovoljenjem Upravne enote Maribor, številka 351-05-1383/00-321 z dne 18. 8. 2000
in številka 351-05-55/01-311 z dne 26. 2.
2001.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno stanovanje ovrednotil na 137.640 EUR in parkirno mesto
na 6.300 EUR.
V ceni ni zajet 8,5% DDV.
Stanovanje s parkirnim mestom se proda
na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe za stanovanje
s parkirnim mestom je skupaj 143.940 EUR
(34,493.781,60 SIT).
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
1.000 EUR.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 30% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM
d.d., najkasneje do 17. 5. 2007.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne draž-

ne prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo v skladu z določili Obligacijskega
zakonika najkasneje v mesecu dni po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati
kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina
pravnega posla. V kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku določenem v
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni
obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da
je odstopil od nakupa. V takšnem primeru
prodajalec zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči v zvezi z postopkom prodaje in sicer v višini 2% od izklicne cene.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. 02/22-01-423.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.

be morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v ponedeljek, 21. 5. 2007, ob 9. uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne skle-
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Razpisi �������������
delovnih mest
Št. 84
Ob-12764/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Občina Rače-Fram objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
direktor občinske uprave.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da kandidat 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 kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– usposobljenost 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.
Skladno z 89. členom zakona o javnih
uslužbencih se na javni natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
ustreznega izpita za imenovanje v naziv,
pod pogojem, da bodo v primeru izbire na
razpisano delovno mesto, ustrezen izpit za
imenovanje v naziv opravile najkasneje v
roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.
Od kandidata se pričakuje, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske
sposobnosti, sposobnosti timskega dela,
poznavanje področja, za katerega kandidira,
in poznavanje upravnega poslovanja.
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
stopnji,

– nudenje strokovne pomoči županu,
– in druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter navedbo morebitnih drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat
pridobil poleg formalne izobrazbe,
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo glede državnega izpita iz javne
uprave,
5. izjavo o opravljenem izpitu iz upravnega postopka,
6. 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.
7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občina Rače-Fram
pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne
evidence. V primeru, da kandidat ne bo
soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
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 poslovnih prostorih občine Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto direktor občinske uprave »na naslov: Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Lidija Belca, na tel.
02/609-60-19.
Občina Rače-Fram
Št. 90/07
Ob-12778/07
Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56, na
podlagi sklepa 3. seje sveta z dne, 11. 4.
2007 in v skladu z določili Zakona o zavodih
(Ur. l. RS,št. 12/91/I, 45/94 odločba US RS,
8/96, 18/96 - odločba US RS in 36/00-ZPDZC), Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo) in
Statuta Varstveno delovnega centra Tončke
Hočevar (14., 29., 30., 31. in 32. člen) razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene
v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena zakona o socialnem
varstvu in 5 let delovnih izkušenj,
ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, (oziroma ga opravi
najkasneje v roku enega leta od začetka
opravljanja nalog direktorja).
Mandat direktorja traja 5 let in začne
teči, ko bo k imenovanju podano soglasje
ustanovitelja.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri ter s
programom razvoja zavoda za mandatno
obdobje, morajo kandidati poslati po pošti
na naslov: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje
v 15 dneh po objavljenem razpisu. Zaprta
ovojnica naj ima oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/ico«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave
razpisa.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Št. 110-3/2007-11
Ob-12824/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - uradno
prečiščeno besedilo/ZJU-UPB2, št. 62/06
– Skl. US: U-I-227/06-17, št. 131/06 –
Odl. US: U-I-227/06-27, 11/07 – Skl. US:
U-I-214/05-14 in 33/07) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor,
v Območni enoti Ljubljana za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
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– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja
iz drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto)
zaključka izobraževanja ter ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal
pri tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere
je razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen,
če ga ima kandidat opravljenega,
– pisno zjavo o strokovnem izpitu iz
splošnega upravnega postopka, iz katere
je razvidno kje in kdaj je bil opravljen,
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja
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, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša,
da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje, da Oddelek za organizacijo in
kadre Inšpektorata Republike Slovenije za
okolje in prostor pridobi podatke iz uradnih
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora
sam predložiti ustrezna dokazila.
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.
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.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti

ga zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana (Ur.
l. RS, št. 73/04) prosto delovno mesto
ravnatelja javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
– strokovno pozna področje dela mu
zeja,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni
jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik.
Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja muzeja
za mandatno obdobje.
Ravnatelj bo po predhodnem mnenju
sveta muzeja imenovan za mandatno dobo
pet let.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– Kot dokazilo o doseženi izobrazbi
kandidat predloži fotokopijo diplome.
– Kot dokazilo o najmanj petih letih
delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo
delodajalca oziroma dokazilo o treh letih
delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih.
– Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika
na najmanj V. stopnji, potrdilo fakultete o
opravljenem izpitu iz jezika I in II, potrdilo
Državnega izpitnega centra o opravljenem
izpitu iz jezika na višji ravni
– Kot dokazilo o pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o pasivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika
na najmanj II. stopnji, potrdilo fakultete o
opravljenem izpitu iz jezika, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu
iz jezika na nižji ravni
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi
razpisa v zaprti označeni kuverti: Mestna
občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI,
p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Razpis za ravnatelja Arhitekturnega muzeja
Ljubljana«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-12-90.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Mestna občina Ljubljana

najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru je lahko za inšpektorja
imenovana oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vendar
mora opraviti strokovni izpit za inšpektorja
v roku enega leta od imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o graditvi objektov,
zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in
drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu inšpektor III, z možnostjo napredovanja
v naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbrani
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote
Ljubljana, na naslovu Vilharjeva cesta 33
ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge
in ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj – gradbeni inšpektor«,
št. »110-3/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@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.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98
(Suzana Bregar).
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Ob-12829/07
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02 in 7/07) ter
10. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javne-
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generalnega direktorja Direktorata za
mednarodno pravo in zaščito interesov
v Ministrstvu za zunanje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– imeti morajo opravljen diplomatski izpit;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno morajo obvladati dva tuja jezika, od tega enega svetovnega;
– 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.
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,
– izjavo o pridobljenem varnostnem potrdilu za dostop do tajnih podatkov NATO,
– izjavo o pridobljenem varnostnem potrdilu za dostop do tajnih podatkov EU,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za zunanje zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence,
5. izjavo o opravljenem diplomatskem
izpitu,
6. izjavo o aktivnem znanju dveh tujih
jezikov, od tega enega svetovnega,
7. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo
kot izbrani kandidat predlagan v imenovanje na položaj (Uredba o postopku za za-
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sedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in pravosodnih organih, Ur.
l. RS, št. 139/06),
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.
Posebna natečajna komisija bo skladno
s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih
je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in
906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo -http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju in sicer, najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati aktivno znanje
dveh tujih jezikov, od tega znanje enega
svetovnega jezika. Kot tuji jezik se upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu pooblaščeni
minister oziroma veleposlanik (sekretar)
na sedežu organa v Ljubljani, Prešernova
cesta 25.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve bo najkasneje v
petnajstih mesecih od imenovanja na po-

ložaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akade
mija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-58.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim
kandidatom za položaj, bo izdan pisni sklep
posebne natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-12831/07
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 in 68/06), županja Občine Dravograd objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec za splošne in pravne zadeve v Uradu županje – nadomeščanje
uslužbenke na porodniškem dopustu.
Za zasedbo prostega delovnega mesta
morajo kandidati/tke izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj tri leta in sedem mesecev
delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bila
obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– 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 če-
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mer 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). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni
izpit, skladno s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na 1. stopnji,
– pomoč pri izpeljavi javnih razpisov in
natečajev,
– izvajanje kadrovskih funkcij in dokumentov s področja delovnih razmerij ter
vodenje kadrovske evidence,
– priprava normativnih aktov s področja
dela občinske uprave,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– druge naloge s področja dela oziroma
po odredbi predstojnika.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata 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 o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, iz katere mora biti razvidna
ustanova, na kateri je kandidat izpit opravljal in leto opravljanja izpita;
4. 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;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dravograd
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
Namesto pisnih izjav lahko kandidat
predloži fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.
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 II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za
čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd.
Formalno nepopolne prijave se skladno
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in pravosodnih organih (Ur.

l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi,
dokazil, referenc in razgovorov po merilih,
ki jih predhodno določi natečajna komisija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
s pripisom »Javni natečaj – svetovalec –
nadomeščanje«. Rok za prijavo je 15 dni
in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni natečaj je objavljen tudi na spletni
strani Občine Dravograd: www.dravograd.si.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@dravograd.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Aniti Brec, na tel. 02/872-35-60.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Občina Dravograd
Št. 110-129/2007 3111
Ob-12832/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 41/06 uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 1/07):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani;
b) 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I. a)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v
26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
K I. b)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu.
K I. a) in I. b)
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti
po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje
na mesto državnega pravobranilca oziroma
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka
dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplo-

Št.

39 / 4. 5. 2007 /

Stran

3311

me ali nostrifikacije ter navedbo institucije,
ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z
navedbo datuma opravljenega izpita, iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-130/2007-31111
Ob-12879/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
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.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-13081/07
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 255.
in 256. člena Statuta Univerze v Ljubljani
(Ur. l. RS, št. 8/05 in spremembe) delovno
mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
glavnega tajnika Univerze v Ljubljani.
Delovno mesto se objavlja za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
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Kandidati morajo imeti:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– izkazane vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Vsebina dela glavnega tajnika je opredeljena v 253. členu Statuta Univerze v
Ljubljani. Podrobne informacije o objavljenem delovnem mestu dobijo kandidati vsak
dan v času objave od 9. do 12. ure pri
pomočniku glavnega tajnika za pravno in
splošno področje in habilitacijske postopke ter kadrovske zadeve rektorata na tel.
01/241-85-20.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta vložijo v 15 dneh po objavi na
naslov: Univerza v Ljubljani, p.p. 362, Kongresni trg 12, 1001 Ljubljana, s pripisom na
kuverti »objava za glavnega tajnika«.
S prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo opravljen razgovor.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Univerza v Ljubljani
Št. 100-18/2007-2
Ob-13092/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB2)
Upravna enota Ruše objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalca v Oddelku za okolje in
prostor, gospodarstvo ter kmetijstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, gradbene 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 delovna 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:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na pravi stopnji,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pomoč pri pripravi drugih zahtevnejših gradiv,
– organiziranje in izvajanje usposabljanja za varno delo zaposlenih oseb s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
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 Ruše
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.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v nazivih svetovalec
III, svetovalec II, svetovalec I. z možnostjo
napredovanja.
Izbrani kandidat bo delovno razmerje
opravljal za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, na sedežu Upravne enote
Ruše, Kolodvorska 9, 2342 Ruše.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. 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 javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec«, številka: »100-18/07« na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Ruše, Kolodvorska 9, 2342 Ruše, 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.ruse@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 Marjana Sužnik, telefonska številka
02/669-06-78.
Upravna enota Ruše
Št. 6217/07-0007
Ob-13093/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Upravna enota Koper, Trg Brolo 4, 6000

Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo
dveh uradniških delovnih mest:
svetovalec v Upravni enoti Koper, na
Oddelku za upravne notranje zadeve in
delo, vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja – v Referatu za osebna
stanja in migracije, ki se opravlja v nazivu
svetovalec III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti
delovni mesti, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na nižji ravni,
– 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.
Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo,
ali imata opravljen strokovni izpit (državni
izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bosta morala izbrana kandidata strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi internih predpisov
in drugih zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava za delovno mesto 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. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
4. izjavo o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na nižji ravni, iz katere
mora biti razvidna raven znanja ter leto in
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ustanova oziroma izjavo o zaključenem
najmanj osnovnošolskem izobraževanju,
5. 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,
8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Koper
pridobitev podatkov iz 5. 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.
Izbrana kandidata bosta delo na delovnem mestu opravljala v nazivu svetovalec
III z možnostjo napredovanja v naziv II in I.
Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrana kandidata bosta
delo opravljala v prostorih Upravne enote
Koper, Trg Brolo 4, Koper.
Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 139/06) 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 110-25/2007
na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, 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.koper@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletni strani
Upravne enote Koper.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Elida Horvatič, tel. 05/663-76-48; elektronski naslov: elida.horvatic@gov.si
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Upravna enota Koper

– 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.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik,
– priprava strokovne podlage za sprejem odločitve,
– priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik,
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika,
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, 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 Okrajnemu sodišču
v Celju 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 višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višje stopnje. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
Okrajnem sodišču v Celju.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) for-

Št. 110-128/2007
Ob-13095/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih
mest (Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97,
24/98, 117/05, 68/06, 7/07 in 8/07), Mi
nistrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Zagorju ob Savi.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZN).

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka
8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije
(1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena
ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki
jo je izdala (3. točka prvega odstavka 8.
člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6.
točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa
tudi vse predhodne listine, iz katerih bo
razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala
upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
elektronski naslov kandidata, telefonsko
številko, na kateri je dosegljiv ter kratek
življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko
mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po
objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 010603/2007-2
Ob-13149/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 32/06 – UPB2), Okrajno sodišče v Celju, Prešernova ul. 22, 3000 Celje, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
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malno nepopolne prijave ne bodo uvrščene
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 višji pravosodni svetovalec, številka:
»Su 010603/2007-2« na naslov Okrajno
sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova ul. 22, Celje 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: urad.ojce@sodisce.si,
pri čemer veljavnosti prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi
javnega natečaja. Obvestilo o končanem
izbirnem postopku bo objavljeno tudi na
spletni strani Okrajnega sodišča v Celju,
http://www.sodisce.si/okrace/. Informacije
o izvedbi javnega natečaja da je Marina
Marinček, tel. 03/42-75-200.
Okrajno sodišče v Celju
Ob-13151/07
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob
Dravi, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob
Dravi, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora izpolnjevati za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFI (Ur. l.
RS, št. 16/07, z dne 23. 2. 2007– uradno
prečiščeno besedilo).
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program
vodenja zavoda, kratek opis dosedanjih
delovnih izkušenj in kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi,
s pripisom za razpis ravnatelja/-ice.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda glasbene šole
Radlje ob Dravi
Ob-13166/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo)
Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji referent za področje ožjih delov
občine.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto, ki se opravlja v nazivu višji referent
II in višji referent I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba
upravne, družboslovne, tehnične in naravoslovne smeri,
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– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– 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.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, poznavanje področja, za
katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja ter 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 izobrazba.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – strokovni upravni izpit in strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom
89. člena Zakona o javnim uslužbencih
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv; strokovni izpit iz upravnega
postopka pa v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– Vodenje uradnih evidenc občine in priprava informacij na njihovi podlagi.
– Izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu.
– Vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stop.
– Opravljanje nalog s področja mestne
in krajevne skupnosti (sodelovanje s mestno in krajevnimi skupnostmi, usklajevanje
sestankov, opravljanje nalog za svet predsednikov krajevnih in mestne skupnosti,
priprava splošnih aktov, sklepov, dopisov
ter drugih podatkov s tega področja).
– Koordinacija priprave projektov, ki se
sofinancirajo iz Evropskih skladov in sredstev Javno zasebnega partnerstva.
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 o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka,

– izjavo o znanju dela z računalnikom,
izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) 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 Občini Litija pridobitev
podatkov iz 7. alineje iz uradne evidence.
V primeru, da kandidat ne bi soglašal, bo
moral sam priložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili priložiti življenjepis. V prijavi lahko kandidat
poleg formalne izobrazbe navedene tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Uradniško delovno mesto
na položaju se opravlja v nazivu višji referent. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv
višji referent II.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Formalno nepopolne in nepravočasne
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
višji referent« na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletni strani Občine Litija.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina.litija@litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Suzana Kukovica, tel. 01/89-63-428, elektronski naslov: suzana.kukovica@litija.si
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Občina Litija
Št. 103/07
Ob-13238/07
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas
1, 8351 Straža, razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – ZOFVI – UPB5), in sicer:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo in da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, kjer bo opravljal funkcijo ravnatelja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit, oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu
po začetku mandata,
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– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidat/ka mora imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat/ka mora poleg dokazil o izpolnjevanju navedenih pogojev k vlogi priložiti
tudi program vodenja zavoda in kratek življenjepis. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo pet let. Predvideni pričetek
del je 15. 10. 2007 oziroma skladno s sklepom o imenovanju ravnatelja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava
za razpis za delovno mesto ravnatelja « na
naslov: Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vav-

– delovanje na področju stikov z mediji;
– urejanje spletne strani SMG;
– sodelovanje pri pridobivanju sponzorjev.
Zahtevane priloge:
– fotokopija diplome o pridobljeni izobrazbi;
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o znanju angleškega jezika;
– življenjepis in morebitna priporočila.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za določen čas (eno
leto), s štirimesečnim poskusnim delom in
s kasnejšo možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Prijave pošljite na naslov Slovensko
mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, 1000
Ljubljana, do 11. maja 2007, s pripisom:
Razpis – vodja marketinga.
Slovensko mladinsko gledališče

ta vas 1, 8351 Straža, in sicer v roku 15 dni
po objavi razpisa.
Kandidati bodo o imenovanju pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Vavta vas
Ob-13239/07
Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, Ljubljana, razpisuje prosto delovno
mesto
vodje marketinga (odgovornega za
promocijo in stike z javnostjo – m/ž).
Pogoja:
1. univerzitetna izobrazba družboslovne
ali humanistične smeri;
2. aktivno znanje angleškega jezika.
Od kandidatov pričakujemo:
– oblikovanje promocijskega in marketinškega načrta programa SMG in vodenje
ter nadzor izvedbe le-tega;

Stran

Stran
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Druge objave
Št. 1217
Ob-12759/07
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin,
naslednje vsebine:
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja skladišč,
b) kraj: Gradac v Beli krajini, Gradac
136,
c) vrsta nepremičnin: parc. št. 6/9, dvorišče 4200 m2, stavba 1345 m2, vl. št. 549,
parc. št. 6/12, njiva 2943 m2, vl. št. 657,
parc. št. 1092/4, njiva 1010 m2, vl. št. 736,
parc. št. 1091/10, travnik, 1873 m2 in parc.
št. 1091/11, travnik 882 m2, obe vl. št. 752,
vse parcele spadajo v k.o. Gradac in merijo skupaj 12.253 m2, od tega je 7.350 m2
funkcionalnih in 4903 m2 nefunkcionalnih
zemljišč.
Na navedenih parcelah so zgrajeni skladišče, betonski silos s strojnico, nadstrešnica z vsipnim jaškom, kovinski silosi za žito
in stanovanjska hiša.
Predmet odprodaje je le del stanovanjske hiše na parc. št. 6/9 vl. št. 549, k.o.
Gradac in industrijski tir brez zemljišča parc.
št. 2154/12 v k.o. Gradac, na katerem je
zgrajen ter je last Slovenskih železnic d.d.
Izhodiščna cena je 710.000 EUR.
e) nepremičnine se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri BACA št. 29000-0055148819.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri BACA
št. 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 25. 5. 2007.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup skladišč v Gradacu v Beli krajini – ne
odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– izjavo, da so plačani vsi davki in prispevki,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe in
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 5. 2007 ob 11. uri,
v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 478-11/2007

Ob-13088/07

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradno glasilo 6/99), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/ 03) ter programa prodaje občinskega
premoženja Občine Bovec, ki je bil sprejet
na 4. redni seji 5. 4. 2007, Občina Bovec
objavlja
poziv
za javno zbiranje ponud za prodajo
nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel. 05/384‑19-00,
faks: 05/384-19-15, ID: SI36828866, mat.
št. 5881498.
II. Predmet prodaje je:
Poslovna stavba z funkcionalnim zemljiščem, ki se nahaja v Industrijski coni, Industrijska cona 2, razdeljena na zahodni del,
ki je sestavljen iz poslovne stavbe površine
809 m2, stoječe na delu parcele štev. 286/2
k.o. Bovec skupaj s funkcionalnim zemljiščem v skupni tlorisni površini 1839 m2, sestavljenem iz parcel št. 290 (66 m2), 292/2
(282 m2), del. 289/1 (200 m2), del. 286/1
(1291 m2), vse k.o. Bovec in na vzhodni del,
ki je sestavljen iz poslovne stavbe površine
957 m2, stoječe na delu parcele štev. 286/2
k.o. Bovec skupaj s funkcionalnim zemljiščem v skupni tlorisni površini 1473,5 m2).
Vse površine, ki se prodajajo kot del in so
opredeljene v grafični prilogi, so samo ocenjene in se bo površino določilo po parcelaciji.
Po izvedeni parcelaciji delov se bo z
bodočim kupcem sklenil dodatek k osnovni prodajni pogodbi, v katerem bo zaradi
zemljiškoknjižnega prepisa definirana točna površina kupljenega zemljišča, kot bo
izhajalo iz pravnomočne odločbe o parcelaciji.

Izhodiščna vrednost nepremičnine »zahodni del« je 184.450 €, za »vzhodni del«
je 170.260 €.
III. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni,
– da vplačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene,
– da navedejo program, ki je za navedeno prostorsko in programsko celoto
najprimernejši.
2. Davek na promet nepremičnin in davek na dodano vrednost, stroške sestave
in overitve pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega prepisa ter morebitne druge stroške,
plača kupec.
3. Ponudbe morajo prispeti na Občino
Bovec najkasneje do 25. 5. 2007 v zaprti ovojnici na naslov: Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec z oznako
»ponudba za nakup poslovnega objekta
ČIB« – ne odpiraj.
4. Ponudba naj vsebuje:
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije;
– navedbo osebnih podatkov oziroma
za pravne osebe navedbo firme (ime, priimek, matična številka, naslov prebivališča
oziroma sedeža), davčne številke in transakcijskega računa;
– navedbo nepremičnine, ki se jo želi
kupiti;
– priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno
pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če
ponudbo vlaga pooblaščenec;
– potrdilo o plačani varščini, ki jo
je potrebno plačati na TRR Občine Bovec št. 01206-0100015128, z navedbo
»št. 478-11/2007, varščina za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
se ne bodo upoštevale.
5. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno. Najugodnejši ponudnik
mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku skladno s 38.
členom Uredbe.
Varščina se najuspešnejšemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne v 8 dneh po končanem
razpisu brez obresti. Če uspeli ponudnik
odstopi od pridobitve nepremičnin in ne
sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine
v pogodbenem roku, zapade varščina v
korist Občine Bovec – proračun.
Pravice in obveznosti pogodbenih
strank se podrobno opredelijo v prodajni
pogodbi.
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6. Cena ni edini kriterij izbire, pač pa so
obvezni sestavni del ponudbe tudi naslednji
kriteriji po procentu:
Zahodni del:
Cena – 30%, število zaposlitev 40%,
ohranjanje tekstilne dejavnosti 30%.
Vzhodni del:
Cena – 30%, število zaposlitev 40%, reševanje prostorskih problemov zaradi potresa 30%.
Komisija pripravi pri objavi razpisa podrobnejše kriterije o ustreznosti in vrednotenju ponudb. V primeru, da bodo ponudniki
izenačeni in bo zaradi tega onemogočena
izbira na podlagi predloženih ponudb, bo
komisija pozvala ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali bo z njimi opravila pogajanja (50.
člen Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin, Ur. l. RS, štev. 12/03). Poziv za javno zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca,
da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je
predmet javnega zbiranja ponudb. Pravočasno dostavljene in popolne ponudbe bo
obravnavala komisija, imenovana s strani
župana Občine Bovec ter bo vse ponudnike
o izbiri pisno obvestila.
7. Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na naslovu Občine Bovec,
Trg golobarskih žrtev 8, tel. 05/384-19-00,
pri tajniku Šušteršič Miranu po predhodni
najavi.
Občina Bovec

– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 1.000 EUR,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
– dražba je končana, ko predsednik/ca
komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo
ponujeno ceno,
– ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik/ca komisije po posvetu s članoma komisije,
– ugovore reši s strani direktorja imenovana pristojna oseba takoj,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj
izklicno ceno.
Ustavno sodišče Republike Slovenije

Su 77/07-24
Ob-13138/07
Republika Slovenija, Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
Ljubljana na podlagi drugega odstavka 1.
člena Zakona o ustavnem sodišču (Ur. l.
RS, št. 15/94), v skladu z 80.f členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in
nasl.), Uredbo o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
ter Odlokom o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za
leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06),
objavlja
prodajo nepremičnine in premičnin
po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
– nepremičnina, enoinpolsobno stanovanje št. 67 v XIV. nadstropju večstanovanjskega objekta v Ljubljani, Celovška cesta
185 v izmeri 45,69 m2 in pripadajočega pomožnega prostora v izmeri 2,32 m2, ki je
vpisano v vl. št. 4561/54, k.o. Zgornja Šiška.
Stanovanjski objekt stoji na parc. št. 299/2
in 323/227, skupne površine 1.453 m2 v k.o.
Zg. Šiška in
– premičnine – stanovanjska (kuhinjska) oprema pod inv. št. od 13112881 do
13112899 (19 kosov).
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja nepremičnine in premičnin
(oprema).
4. Izklicna cena je: 93.477,70 EUR
(nepremičnina 93.000 EUR in premičnine
477,70 EUR).
Določena je v skladu z Oceno vrednosti
nepremičnine stanovanje št. 67/XIV, ki jo je
izdelal na dan 1. 3. 2007 Janez Kratnar, preizkušeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
in Oceno vrednosti premičnin, ki jo je izdelal

na dan 1. 2. 2007 dr. Pavel Kunc, preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme,
oba vpisana v register Slovenskega inštituta
za revizijo.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je:
1.000 EUR.
Način in rok plačila kupnine: uspeli dražitelj mora kupnino plačati v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe zmanjšano za vplačano
višino varščine na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije. Plačilo kupnine v
navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo
potekala na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi
ulici 10, v sobi št. 18/I.
6. Čas javne dražbe: 22. 5. 2007 ob
10. uri.
7. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe: 9.347,77 EUR
(10% izklicne cene). Varščina se ne obrestuje.
Pred začetkom dražbe je potrebno plačati varščino v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun Proračuna
RS: 01100-6300109972, sklic na štev. 18
13110-7200013-84212007. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim
dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 10
dni po končani dražbi. S plačilom varščine
sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k
dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina zapade v korist Proračuna Republike
Slovenije.
8. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
9. Z najugodnejšim dražiteljem se bo
pogodba sklenila najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe.
Če dražitelj pogodbe v navedenem roku
ne bo podpisal iz razlogov, ki so na njegovi
strani, prodajalec zadrži njegovo varščino.
10. Prodajalec na podlagi objave javne
dražbe ni zavezan z uspelim dražiteljem k
sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine in
premičnin, ki je predmet te objave. Začeti
postopek se lahko ustavi do sklenitve pravnega posla.
11. Prenos in Izročitev nepremičnine in
premičnin se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami,
zemljiškoknjižni prenos nepremičnine s taksami, stroške overitve podpisa pri notarju,
in morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo, plača kupec.
13. Brezplačno razpisno dokumentacijo
in vse druge informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na naslovu: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Beethovnova
ulica 10, Ljubljana, tel. 01/47-76-410, Metka Štimec Janeš. Ogled nepremičnine, ki je
predmet dražbe, je mogoč po predhodnem
dogovoru.
14. Pravila javne dražbe:
– dražbo vodi predsednik/ca komisije ob
navzočnosti dveh članov komisije,
– dražitelji pred pričetkom javne dražbe
predložijo komisiji:
a) potrdilo o plačilu varščine,
b) zastopniki dražitelja predložijo pooblastilo,
c) številko transakcijskega računa in naziv imetnika računa za primer vračila varščine,
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Št. 999-03-3/2007
Ob-13156/07
Urad predsednika Republike Slovenije,
na podlagi določil 29. in 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo treh rabljenih osebnih vozil
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
2. Zakonska podlaga za razpolaganje:
Odlok o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti
2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), Uredba
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
v povezavi z drugim odstavkom 31. člena
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/206).
3. Opis predmetov prodaje – rabljena
osebna vozila:
– znamke Mercedes-BENZ, tip S 500,
leto izdelave 1998, izhodiščna cena 11.800
EUR (2,827.752 SIT),
– znamke BMW, tip 540 iA, leto izdelave 1998, izhodiščna cena 5.500 EUR
(1,318.020 SIT) in
– znamke BMW, tip 730 i, leto izdelave
1995, izhodiščna cena 1.700 EUR (407.388
SIT).
Cene ne vsebujejo davka na dodano
vrednost, ker Urad predsednika Republike
Slovenije ni zavezan obračunavati davek na
dodano vrednost.
4. Vozila se odprodajo po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja na
osnovi prodajne pogodbe.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba za vsak posamičen predmet razpolaganja, opisan v
točki 3., 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 za vsak posamičen predmet razpolaganja, bo pooblaščena oseba za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem
roku ponudijo višjo ceno od že ponujene.
V primeru ponovno prejetih enakovrednih
ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran
z žrebom.
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7. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun računa za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
št. 01100-6300109972, modul 18, sklic na
številko 11118-11914201019-2007. Plačilo
kupnine v predhodno navedenem roku se
šteje za bistveno sestavino pravnega posla.
8. Rok sklenitve pogodb: pogodba bo
predvidoma sklenjena v roku petnajstih dni
od zaključka zbiranja ponudb. Vzorec pogodbe je na ogled na Uradu predsednika
Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.
9. Ogled vozil je mogoč vsak delovni dan
do izteka roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru z Dalmatin Jurijem (tel.
01/478-13-31) ali Prosen Damjanom (tel.
01/478-13-32), ki interesentom nudita vse
podrobnejše informacije.
10. Nakup na podlagi te objave se prične
takoj po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Pisne ponudbe morajo prispeti
do 18. 5. 2007 do 11. ure po pošti oziroma
morajo biti do tega roka osebno vročene v
glavni pisarni Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana. Pisne ponudbe morajo biti oddane v zaprti
pisemski ovojnici z navedbo »Ponudba za
nakup vozila – Ne odpiraj«. Ponudbe lahko
predložijo fizične in pravne osebe.
11. Vsebina ponudbe: ponudba mora
vsebovati ime in priimek oziroma naziv kupca, naslov, telefonsko številko, davčno številko, rok veljavnosti ponudbe ter ponujeno
ceno za konkretni predmet razpolaganja.
12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od
zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne
ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.
13. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako
lahko vlada ali pooblaščena oseba za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi ne
sklenitve pogodbe s katerimkoli ponudnikom
je izključena.
14. Vse stroške in davščine v zvezi s
prodajnimi pogodbami za rabljena osebna
vozila iz tretje točke, razen stroškov izdelave
cenitvenega poročila in stroškov te objave,
nosi kupec. Lastništvo preide na kupca po
plačilu celotne kupnine in stroškov.
Urad predsednika Republike Slovenije
Št. 110-116/2007
Ob-13288/07
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3 razpisuje
50.000 EUR za štipendije,
to je okvirno 11 štipendij za
sodnike, državne tožilce in državne
pravobranilce
za podiplomski študij prava ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini
oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je
povezano s sodniškim, tožilskim oziroma
pravobranilskim delom.
Najvišji znesek, ki ga bo ministrstvo dodelilo kot štipendijo je 6.000 EUR.
Kandidirajo lahko sodniki, državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev, državni pra-
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vobranilci in pomočniki državnega pravobranilca, ki izpolnjujejo pogoje oziroma so
pripravljeni prevzeti obveznosti, določene z
Zakonom o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
127/06) in Pravilnikom o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 74/04).
Rok za prijavo je 25. maj 2007.
Prijava mora vsebovati:
– osebne podatke kandidata (osebno
ime, datum in kraj rojstva, poštni naslov na
katerega je dosegljiv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in kontaktno telefonsko številko) z življenjepisom, naziv funkcije,
ki jo opravlja, in naziv organa, pri katerem to
funkcijo opravlja;
– podatke o času opravljanja funkcije
kandidata pri pravosodnem organu, kjer
kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– program študija, iz katerega je razvidna vsebina, izvajalec, študijski načrt in
stroški študija;
– specifikacijo vseh stroškov študija glede na program študija ter predlog za višino
štipendije;
– dokazilo o vpisu na študij in
– dokazilo o izpolnjenih dosedanjih obveznostih oziroma učnem uspehu na študiju.
Na podlagi pisne izjave kandidata lahko
podatke iz pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Na podlagi zbranih popolnih prijav bo ministrstvo določilo obseg sredstev za štipendije za posamezne pravosodne organe. Pri
tem bo upoštevalo naslednje kriterije:
– število vseh funkcionarjev v posameznem pravosodnem organu;
– številko popolnih prijav iz posameznega pravosodnega organa.
O podelitvi štipendije bo za sodnike odločal Sodni svet, za državne tožilce in pomočnike državnih tožilcev Državno tožilski svet
in za državne pravobranilce in pomočnike
državnih pravobranilcev generalni državni
pravobranilec. Pred odločitvijo bodo navedeni organi pridobili mnenje predstojnika
posameznega organa ter upoštevati naslednja merila:
– potrebe posameznega organa za izobraževanje na določenem področju;
– število dosedaj podeljenih štipendij za
kandidata;
– povezanost študija s pravnim področjem, na katerem kandidat dela;
– število že opravljenih izpitov in drugih
študijskih obveznosti;
– čas opravljanja funkcije pri pravosodnem organu, kjer kandidat trenutno opravlja funkcijo;
– dosedanje kandidatovo publicistično
delo in strokovno dejavnost;
– izpolnjevanje kriterijev za oceno oziroma napredovanje;
– ocena kandidatove službe oziroma
dela.
Višino štipendije bo določilo ministrstvo
v okviru sredstev določenih za posamezen
pravosoden organ, ob upoštevanju predloga
kandidata in pristojnega organa iz prejšnjega odstavka.
Z izbranimi kandidati bo ministrstvo sklenilo štipendijske pogodbe.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 04/07
Ob-12828/07
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetni-

štvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo priložena obvestila.
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Mag. Matjaž Pajk, z dnem 28. 3. 2007;
pisarna: Trg celjskih knezov 6, 3000 Celje,
pri odvetniku Dušanu Korošcu.
Mag. Anita Dolinšek, z dnem 1. 4. 2007;
pisarna: Šmihelska 2, 3330 Mozirje.
Matej Ban, z dnem 1. 4. 2007; pisarna:
Odvetniška družba Grobelnik in partnerji o.p., d.n.o., Dalmatinova 11, 1000 Ljub
ljana.
Marko Petek, z dnem 1. 4. 2007; pisarna:
Trdinova 7, 1000 Ljubljana, pri odvetniku
Andreju Rauterju.
Mag. Krašovec Darko, z dnem 12. 4.
2007; pisarna: Neubergerjeva 3, 1000 Ljub
ljana, pri odvetniku Pečanac Mateju.
Anton Grilc, z dnem 14. 4. 2007; pisarna:
Kersnikova 7, 1000 Ljubljana.
Sara Koršič, z dnem 15. 4. 2007; pisarna: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, pri
odvetniku Goranu Kanalcu.
Mitja Sever, z dnem 16. 4. 2007; pisarna:
Partizanska cesta 13, 4220 Škofja Loka.
Franc Florjančič, z dnem 1. 5. 2007; pisarna: Lapajnetova 9, 5280 Idrija.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbrišejo:
Eda Brecelj, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 7. 1. 2007; prevzemnik: odvetnik Damjan Korošec iz Odvetniške družbe Brecelj
in partnerji d.n.o. – o.p., Dvorakova 11a,
1000 Ljubljana.
Dragica Papež, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 18. 3. 2007; prevzemnik: odvetnik
Jurij Klešnik, Opekarska cesta 5, 1000 Ljub
ljana.
Ksenija Košar Bratuša, odvetnica iz Maribora, z dnem 31. 3. 2007; prevzemnik: odvetnik Dušan Selaković, Partizanska cesta
30, 2000 Maribor.
Leopold Godič, odvetnik iz Maribora, z
dnem 30. 4. 2007; prevzemnik: Silvo Godič,
odvetnik iz Maribora, Partizanska cesta 30.
III. Odvetniške družbe
Pravna pisarna Pečar-Prosenc-Peterlin,
Odvetniška družba z neomejeno odgovornostjo o.p., Ljubljana, z dnem 8. 3. 2007
spremeni firmo v:
Pravna pisarna Pečar-Prosenc, odvetniška družba z neomejeno odgovornostjo o.p.,
Ljubljana.
Odvetniška družba Odvetniška Pisarna
Godič & Selaković o.p., d.n.o. (odvetnika
družbenika Silvo Godič in Dušan Selaković)
prične poslovati z dnem 1. 4. 2007 na naslovu: Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
Odvetniška družba Markelj – Čebular
o.p. – d.n.o. (odvetnika Tatjana Markelj in
odvetnik Robert Čebular) prične poslovati
z dnem 11. 4. 2007 na naslovu: Ljubljanska
cesta 106, 1230 Domžale.
IV.
Barbara Piano, odvetnica iz Ljubljane,
se z dnem 1. 4. 2007 zaposli kot odvetnica
pri odvetnici Dr. Metki Arah, Večna pot 11,
1000 Ljubljana.
V. Preselitve:
Žagar Vlasta, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 1. 1. 2007 preseli sedež svoje od-
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vetniške pisarne na novi naslov: Prečna 6,
1000 Ljubljana.
Zdravko Stare, odvetnik iz Radovljice, in
pri njem zaposlena odvetnica Lilijana Stare Knaflič, preselita sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Cankarjeva 56 b,
4240 Radovljica.
Miran Škrinjar, odvetnik iz Ilirske Bistrice, z dnem 1. 4. 2007 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Kazarje
10, 6230 Postojna.
Matjaž Markelj, odvetnik iz Domžal, z
dnem 6. 4. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ljubljanska
cesta 80, 1230 Domžale.

vložno številko 1/02777/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča začetek postopka redne likvidacije nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju
terjatve in jih poslati na naslov: SINTESI
PEN, d.o.o. – v likvidaciji, Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper – likvidacijski upravitelj.
Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo
dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj:
Reščič Igor

Ivan Kukar, odvetnik iz Črnomlja, z dnem
16. 4. 2007 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Župančičeva ulica
4, 1000 Ljubljana.
Vladimir Slak, odvetnik iz Celja, z dnem
23. 4. 2007 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Svetozarevska 15,
2000 Maribor.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-12765/07
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, je s sklepom Srg 2007/00528
dne 13. 4. 2007, pri subjektu vpisa SINTESI
PEN – Proizvodnja in trgovina, d.o.o., pod
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Objave po Zakonu
o političnih���������
strankah
Ob-12762/07
Stranka mladih Slovenije, Rimska cesta
8, 1000 Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2006
Z a p . Postavka
št.

Znesek v SIT

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

19,041.081

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

32,131.451

3.

4.

5.

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov

CELOTNI
HODKI

4.
5.

II.

1.

1,558.449

PRI-

60,918.053

Stroški materiala

2.

Stroški storitev

43,981.578

3.

Stroški dela

10,987.012

4.

Amortizacija

219.650
OD-

PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD
ODHODKI

1,159.249

56,347.489

4,570.564

PRESEŽEK ODHODKOV
NAD
PRIHODKI

Zap.
št.

12,282.642

OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV
Ustanovitveni
vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja

389.029

2,280.133

Druge obveznosti
do virov sredstev

–1,596.520

SKUPAJ VIRI
SREDSTEV

12,282.642

1

Prihodki iz državnega proračuna

50,265.624

Prihodki iz proračuna lokalne
skupnosti

83,891.197

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov

79,035.163

4

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena
osnovna sredstva

5

II

ODHODKI

1

Stroški volitev

113,312.418

2

Drugi stroški in
izredni odhodki

160,145.573

CELOTNI ODHODKI

273,457.991

III

Davek od dobička
od pridobitne dejavnosti

IV

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

V

PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov ki presegajo v zakonu
določeno višino

16,150.000

Drugi prihodki

50,151.695

CELOTNI PRIHODKI

279,493.679

Znesek
v SIT

6,035.688

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2006
Zap.
št.

Postavka

I.

SREDSTVA

1

Opredmetena
osnovna sredstva

17,547.064

2

Dolgoročne finančne naložbe

2,576.230

3

Kratkoročne finančne naložbe

0

4

Denarna sredstva
na računih

5

Druga sredstva

6,812.774

SKUPAJ SREDSTVA

64,276.750

Znesek
v SIT

PRIHODKI

Postavka

Postavka

11,210.000

Kratkoročne
obveznosti iz poslovanja

Postavka

Zap.
št.

840.000

I.

Zap.
št.

Dolgoročne finančne naložbe

4,401.666

skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od 1.1.
do 31. 12. 2006

3

2.

6,800.000

Ob-12826/07
Slovenska ljudska stranka, Beethovnova
4, Ljubljana, objavlja

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12.
2006

240.976

Druga sredstva

Znesek
v SIT

Stranka mladih Slovenije

2

Znesek
v SIT

Denarna sredstva
na računih
SKUPAJ SREDSTVA

4.

1.

IV.

Kratkoročne finančne naložbe

3.

ODHODKI

III.

3.

8,187.072

II.

CELOTNI
HODKI

Postavka

2.

Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki

Zap.
št.

Znesek
v SIT

37,340.682

II

OBVEZNOSTI DO
VIROV SREDSREV

1

ustanovitveni vložek

2

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

2,222.222

3

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

7,222.222

4

Presežek odhodkov
nad prihodki

0

4a

Presežek prihodkov
nad odhodki

6,035.688

5

Druge obveznosti
do virov sredstev

48,796.618

SKUPAJ VIRI
SREDSTEV

64,276.750

Slovenska ljudska stranka
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2007-4
Ob-13105/07
1. Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Comett, s sedežem na Ljubljanska c. 36, 1230 Domžale,
se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod
zaporedno številko 101-5/2007.
2. Za identifikacijo se določi matična številka 1514172.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-44/2007-6
Ob-12834/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
19. 4. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je
koncentracija družb Pivovarna Laško d.d.,
Trubarjeva ulica 28, Laško, in Delo, časopisno in založniško podjetje, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Pivovarna Laško, d.d., in njeni odvisni
družbi Radenska, d.d., Radenci, ter Talis,
d.o.o., Maribor, so priglasile koncentracijo
zaradi nameravane pridobitve večinskega
lastniškega deleža družbe Delo d.d. na podlagi objave javne ponudbe za odkup vseh
delnic navedenega izdajatelja. Na podlagi
podatkov iz priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov je Urad ugotovil, da v zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Ob-12766/07
Direktor družbe Alpina Holding, d.d., Maribor (v nadaljevanju: Alpina Holding, d.d.)
na podlagi 586. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 27. 4. 2007 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložena Pogodba o oddelitvi s prevzemom.
2. Na sedežu družbe Alpina Holding,
d.d., Titova cesta 2a, Maribor so od objave
tega obvestila do dneva skupščine Alpine,
d.d., ki bo odločala o soglasju k oddelitvi
s prevzemom, v času od 8. do 12. ure na
vpogled:
– pogodba o oddelitvi s prevzemom,
– letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri oddelitvi s prevzemom za zadnja
tri poslovna leta in
– poročilo nadzornih svetov družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pregledu oddelitve
s prevzemom.
3. Družba bo delničarju, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji
dan brezplačno izročila prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k oddelitvi
s prevzemom bo direktor Alpine, d.d. razložil
pogodbo o oddelitvi s prevzemom, prav tako
pa bo delničarje obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od sestave pogodbe o
oddelitvi s prevzemom do dneva odločanja
o soglasju k oddelitvi s prevzemom.
5. Skupščina Alpine Holding, d.d. ne bo
odločala o soglasju za oddelitev s prevzemom, razen če delničarji prevzemne družbe,
katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem mesecu po skupščini Alpine, d.d., ki bo sprejela
sklep o soglasju k oddelitvi s prevzemom,
zahtevajo sklic skupščine, ki naj odloči o
soglasju k oddelitvi s prevzemom.
Alpina Holding, d. d.

tako pa bo delničarje obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od sestave pogodbe o
oddelitvi s prevzemom do dneva odločanja
o soglasju k oddelitvi s prevzemom.
Alpina, d.d.

Ob-12767/07
Direktor družbe Alpina, d.d., Žiri (v nadaljevanju: Alpina, d.d.) na podlagi 586. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 27. 4. 2007 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju predložena
Pogodba o oddelitvi s prevzemom.
2. Na sedežu družbe Alpina, d.d., Strojarska ulica 2, Žiri so od objave tega obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala o
soglasju k oddelitvi s prevzemom, v času od
8. do 12. ure na vpogled:
– pogodba o oddelitvi s prevzemom,
– letna poročila obeh družb, ki sta udeleženi pri oddelitvi s prevzemom za zadnja
tri poslovna leta in
– poročilo nadzornih svetov družb, ki sta
udeleženi pri pripojitvi, o pregledu pripojitve.
3. Družba bo delničarju, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji
dan brezplačno izročila prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k oddelitvi
s prevzemom bo direktor Alpine, d.d., razložil pogodbo o oddelitvi s prevzemom, prav

Sklici skupščin

Ob-13097/07
Direktor družbe Sistemska tehnika
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, na podlagi 629. člena in v povezavi s 586. členom Zakona o gospodarskih
družbah, objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 26. 4. 2007 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu,
Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec, predložen Delitveni načrt družbe Sistemska tehnika d.o.o., z namenom oddelitve vojaškega
programa.
2. Na sedežu družbe Sistemska tehnika
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, bo od objave tega obvestila do
dneva zasedanja skupščine vsak delovni
dan v času od 8. do 12. ure na vpogled Delitveni načrt, letna poročila družbe Sistemska
tehnika d.o.o. za zadnja tri poslovna leta,
Poročilo poslovodstva o oddelitvi in Revizorjevo poročilo o reviziji delitve.
3. Vsakemu družbeniku je omogočen
pregled listin, na njegovo zahtevo se mu bo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Družbeniki bodo najkasneje 14 dni pred zasedanjem skupščine skupaj z vabilom prejeli
listine iz prejšnjega odstavka.
4. Vsakemu upniku in svetu delavcev se
bo na njegovo zahtevo najkasneje naslednji
delovni dan brezplačno dal prepis Delitvenega načrta.
Sistemska tehnika d.o.o.
dr. Milan Švajger,
direktor

Ob-13244/07
Popravek
V objavi sklica IX. skupščine delniške
družbe Loterije Slovenije, d.d., ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 38 z dne
26. 4. 2007 je prišlo pri poglavju objava
gradiva do administrativne napake tako, da
predzadnji odstavek pravilno glasi:
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 v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi, razen predlogov k točki 3 in 4
dnevnega reda, morajo biti obrazloženi.
Loterija Slovenije d.d.
članica uprave
Darja Vidic
Št. 022
Ob-12733/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. člena Statuta druž-

be KAM-BUS, d.d. Kamnik, uprava družbe
sklicuje
12. skupščino
delničarjev družbe KAM-BUS, d.d.
Kamnik,
ki bo v torek, 5. junija 2007 ob 13. uri
na sedežu družbe KAM-BUS, d.d. Kamnik,
industrijska cona Perovo 30, ob kamniški
obvoznici, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Boris Premk,
– za preštevalki glasov Mojca Kern in
Mojca Jašič,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Jože
Rožman.
2. a) Predstavitev letnega poročila za
leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta ob preveritvi
letnega poročila po 282. členu a. točke Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta ob preveritvi
letnega poročila po 282. členu a. točke Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček, ki po poslovnem poročilu, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet, znaša 240,449.354 SIT oziroma
1,003.377,37 EUR, pri čemer dobiček poslovnega leta 2006 znaša 52,198.878 SIT
oziroma 217.822,06 EUR, preneseni čisti dobiček prejšnjih let pa skupaj znaša
188,250.476 SIT oziroma 785.555,32 EUR,
se razporedi:
– Delničarjem se razdeli nerazporejeni
dobiček iz leta 2002 v znesku 24,217.060
SIT oziroma 101.056 EUR kar pomeni
163,58 SIT oziroma 0,6826 EUR bruto na
delnico. Dividenda se izplača delničarjem
do 30. 10. 2007 po stanju delniške knjige
na dan skupščine.
– Ostanek bilančnega dobička v višini
216,232.294 SIT oziroma 902.321 EUR
ostane nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2007 v skladu s 57. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za leto 2007 skupščina imenuje revizijsko družbo JPA – Abeceda revizija, d.o.o.
iz Ljubljane.
5. Sprememba statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
skupščina sprejema naslednji sklep:
Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:
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Zaradi preračuna osnovnega kapitala na
EUR se spremeni 7. člen, ki se glasi:
Osnovi kapital družbe znaša 617.768,32
EUR.
Zaradi uskladitve z ZGD se spremeni
prvi odstavek 19. člena statuta, ki se glasi:
Če družba v poslovnem letu izkaže dobiček, ga mora najprej uporabiti za namene
iz prvega odstavka 230. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
6. Ugotovitev odstopa predsednika nadzornega sveta in imenovanja novega člana
nadzornega sveta družbe.
Na predlog nadzornega sveta, skupščina
sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se, da je predsednik nadzornega
sveta Dušan Jereb podal pisno odstopno
izjavo, tako, da mu preneha mandat z dnem
5. 6. 2007.
Za čas do izteka mandata, ki bi ga sicer
imel v prejšnjem odstavku navedeni član
nadzornega sveta, to je do 21. 4. 2008, se
za novega člana nadzornega sveta imenuje
Uroš Janževič.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred skupščino, v tajništvu
uprave na sedežu družbe.
Pravico do izplačila dividend imajo tisti
delničarji, ki so dne 5. 6. 2007 vpisani v
delniško knjigo.
Vsak delničar lahko pri predlaganih
sklepih pri posameznih točkah dnevnega
reda poda razumno utemeljene nasprotne
predloge. Če bo delničar nasprotni predlog
vložil v roku 7 dni od objave sklica skupščine, bo nasprotni predlog objavila uprava na
stroške družbe.
Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS, d. d., Perovo 30, 1241 Kamnik
»za 12. skupščino«.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na istem mestu. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14. uri, na
istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d.
direktor družbe
Anton Zlatnar
Št. 17/2007
Ob-12768/07
Na podlagi statuta delniške družbe Žičnice Vogel, Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujem
skupščino delničarjev
ki bo dne 4. 6. 2007 ob 12. uri v prostorih
družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Marjeta Fujs in Metka Zupančič.
Za notarja se povabi Stane Kreiner.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
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3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se uporabi v skladu s predlogom uprave in nadzornega sveta. Upravi in nadzornemu svetu se
podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2006.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta in preračun zneska osnovnega kapitala iz tolarjev v eure in sprejem čistopisa
statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta in preračun zneskov
osnovnega kapitala iz tolarjev v eure in čistopis statuta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2007 imenuje
revizijsko družbo Roedl & Partner d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, ter čistopis statuta so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ukanc 6,
Bohinjsko jezero, tri dni po objavi zasedanja
skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
centralni register KDD, d.d., deset dni pred
sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Žičnice Vogel, Bohinj, d.d.
predsednik uprave
Ob-12769/07
Na podlagi 6.5. točke Statuta družbe Geodetskega zavoda Slovenije d.d., sklicuje
uprava družbe
10. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d., Ljubljana
Skupščina bo v četrtek, 7. 6. 2007 ob
12. uri v sejni dvorani na sedežu družbe,
Zemljemerska 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni
notar.
2. Letno poročilo za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2006 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta in
uprave družbe se bilančni dobiček v višini
168,036.080,54 SIT (701.202,14 EUR), ki
je sestavljen iz prenesenega dobička iz preteklega obdobja v višini 102,945.208,54 SIT
(429.582,74 EUR) in dobička iz leta 2006
v višini 65,090.872 SIT (271.619,40 EUR),
razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend vseh delnic družbe se nameni znesek v višini 34,183.800 SIT
(142.646,47 EUR),

– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v bruto znesku 5,907.126 SIT
(24.650 EUR) in udeležbo uprave na dobičku
v bruto znesku 1,557.660 SIT (6.500 EUR),
– preostali del dobička v višini
126,387.494,54 SIT (527.405,67 EUR) se
razporedi v preneseni dobiček družbe.
Za izplačilo prvih dveh alinej se uporabi preneseni dobiček iz leta 2004 v višini
41,648.586 SIT (173.796,47 EUR).
Skladno z navedenim se za izplačilo dividend nameni del celotnega dobička v višini 34,183.800 SIT (142.646,47 EUR) tako,
da dividenda na eno delnico znaša 90 SIT
(0,38 EUR) bruto.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
vpisani kot imetniki delnic družbe pri Klirinško depotni družbi, d.d. na dan 11. 6. 2007.
Dividenda bo izplačana v 60 dneh od dneva
skupščine. Dividende, ki bi pripadale delnicam iz sklada lastnih delnic, se ne izplačajo
in se za ta znesek poveča nerazporejeni
dobiček.
Nagrada iz druge alinee se lahko na podlagi posebne pisne zahteve posameznega
upravičenca, ki jo ta predloži upravi družbe
v roku 30 dni po sprejemu sklepa, izplača
tudi v delnicah družbe iz sklada lastnih delnic. Delnice se v tem primeru obračunajo po
borzni ceni na dan vložitve zahteve.
3.2 Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave družbe za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2007 imenuje revizijska
družba »DINAMIC« d.o.o., revizijska družba, Novo mesto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo, poročilo nadzornega sveta
o preveritvi in potrditvi letnega poročila, o
stališču do revizijskega poročila in o delu
nadzornega sveta so na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan med 8. in 14. uro
na sedežu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine podajo nasprotne
predloge.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti tudi pisno pooblastilo. Člani uprave in nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso
delničarji.
Zasedanje: prostor, kjer bo seja skupščine, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob
uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 13. uri
v istem prostoru, z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
uprava
Št. 0432
Ob-12770/07
Uprava družbe Plama-pur d.d. Podgrad
sklicuje na podlagi 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 42. člena Statuta
delniške družbe

39 / 4. 5. 2007 /

3325

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

12. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Plama-pur
Podgrad,
ki bo 7. junija 2007 ob 12. uri v sejni sobi
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Sklicatelj skupščine začne skupščino,
poda ugotovitve o udeležbi delničarjev. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik.
Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava:
za predsednika skupščine se izvoli Danilo
Grilj, za preštevalki glasov se izvolita Vladimira Ceglar in Viviana Kavčič.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2006, sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto
2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepov, ki jih predlagata uprava
in nadzorni svet:
2.1. Skupščina delničarjev se seznani z
revidiranim letnim poročilom za poslovno
leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o
rezultatu preveritve letnega poročila 2006.
2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2006 znaša 374,879.193,69 SIT
(1,564.646,17 EUR), se uporabi za naslednje namene:
– izplačilo
dividend
delničarjem
82,415.760 SIT oziroma po 120 SIT bruto
na delnico (343.399 EUR oziroma po 0,50
EUR na delnico),
– izplačilo udeležbe nadzornega sveta v
dobičku 5,500.000 SIT (22.951,09 EUR),
– prenos v naslednje leto v znesku
286.963.433,69 SIT (1,198.296,08 EUR).
Za izplačilo dividend in udeležbe nadzornega sveta v bilančnem dobičku se uporabi
preneseni dobiček iz let 2002, 2003 in razlika iz leta 2004. Družba bo delničarjem izplačala dividende v denarju najkasneje v roku
60 dni po sprejemu tega sklepa po stanju
delničarjev vpisanih v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško-depotni družbi,
d.d. Ljubljana, na dan 11. 6. 2007. V istem
roku se realizira tudi udeležba nadzornega
sveta v dobičku. Kriteriji za delitev nagrade
iz udeležbe nadzornega sveta v dobičku
so: 1,5 enote za predsednika nadzornega
sveta, 1 enota za člane nadzornega sveta.
Glede na to, da so bile v letu 2006 kadrovske spremembe, pripada članom nadzornega sveta nagrada v višini, ki je odvisna
od nastopa mandata članstva v nadzornem
svetu v letu 2006.
2.3. Skupščina delničarjev podeljuje
razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006, s katero potrjuje in
odobrava njihovo delo v poslovnem letu
2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni
svet: za revidiranje poslovnih in računovodskih izkazov za poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko družbo KPMG d.o.o. Slovenija, Železna cesta 8a iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
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o uporabi preostalega dela bilančnega
dobička bo odločeno v prihodnjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta družbe za poslovno leto 2006.
5. Nagrada in plačilo za delo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov družbe
izplača nagrada za leto 2006 v skupnem
bruto znesku 15.750 €.
6. Sklepanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala in umiku delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se zmanjša za
10%. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede zaradi njegovega prevelikega obsega glede na dejavnost in potrebe družbe in
sicer v breme drugih rezerv iz dobička.
Zmanjšanje se izvede z umikom navadnih, imenskih kosovnih delnic družbe, ki jih
bo družba pridobila na podlagi tega sklepa.
Skupščina pooblašča upravo, da v enem
letu od sprejema tega sklepa kupi največ
za 10% kosovnih delnic družbe po najvišji
nabavni ceni 16,50 €.
V primeru, da ni odkupljenih vseh 10%
kosovnih delnic, je nadzorni svet pooblaščen
da, glede na dejansko število odkupljenih
kosovnih delnic, ustrezno prilagodi ta sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila statuta družbe s tem
sklepom.
7. Volitve članov nadzornega sveta
družbe CPG, d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina ugotavlja, da dne 29. 8. 2007
poteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta v sestavi: Dušan Črnigoj, Dragan Valenčič, Izidor Krapež.
Skupščina izvoli v nadzorni svet družbe
kot predstavnika delničarjev za mandatno
dobo štirih let:
– mag. Dušan Črnigoj, univ. dipl. inž.
grad.,
– Dragan Valenčič, univ. dipl. ekon.
Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem 30. 8. 2007.
Skupščina se seznani z imenovanjem
predstavnika delavcev v nadzorni svet
družbe.
8. Sprememba Statuta družbe CPG,
d.d.
Predlog sklepa:
V točki 7.7 se v besedilu v prvem odstavku za besedama »statutarne rezerve«
doda »ali druge rezerve«.
Celoten prvi odstavek 7.7 točke Statuta
družbe CPG, d.d. se tako glasi: »Uprava in
nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega
poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane
po uporabi čistega dobička za namene iz
predhodne točke, oblikujeta statutarne rezerve ali druge rezerve iz dobička, vendar
za ta namen ne smeta uporabiti več kot polovico zneska čistega dobička, ki ostane po
porabi dobička za namene iz prejšnje točke,
če s tem statutom ni določeno drugače.«
9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje revizorska hiša Revizijski
center d.o.o., družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo na dan 4. 6. 2007 vpisani kot
zakoniti imetniki delnic v centralni register
pri KDD in bodo najkasneje do 4. 6. 2007 do
9. ure osebno ali prek pooblaščenca prijavili
svojo udeležbo tajništvu družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sejni sobi družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled pri Orjani Križman
na sedežu družbe od dneva sklica, in sicer
vsak delovni dan od 11. do 13. ure do dneva skupščine. Gradivo je objavljeno tudi na
spletni strani družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če ob napovedanem času skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri v istih prostorih.
V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Pomembnejše spremembe podatkov in
ostale poslovne dogodke družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja
Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko spletnih strani
družbe www.plama-pur.si.
Plama-pur d.d., Podgrad
uprava
Ob-12771/07
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2,
Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.,
ki bo v sredo, 6. 6. 2007 ob 9. uri v Novi
Gorici na Industrijski cesti 2 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni
red in sklepe skupščine.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
Sebastjana Mavriča za predsednika skupščine, Andreja Bandlja in Nives Simčič za
preštevalca glasov in ugotovi prisotnost notarke Zdenke Gustinčič.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe CPG, d.d. za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe CPG, d.d. za poslovno leto 2006.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema predlog uprave in
nadzornega sveta, da se bilančni dobiček,
ki po stanju na dan 31. 12. 2006 znaša
1,680.503,92 €, uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini 0,17 €
bruto na kosovno delnico se razdeli delničarjem, vpisanim na dan skupščine v delniški knjigi CPG, d.d. kot imetniki kosovnih
delnic s pravico do dividende. Dividende
se izplačajo v 90-ih dneh po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe,
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Udeležba na skupščini in glasovanje:
Gradivo, letno poročilo za leto 2006 skupaj z revizorjevim poročilom in poročilo nadzornega sveta za skupščino so delničarjem
na vpogled vsak delovni dan družbe od 12.
do 13. ure od objave sklica do dneva zasedanja skupščine, v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine napovejo na sedežu družbe.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo
svojo navzočnost pri v predlogu predvidenih
preštevalcih glasov.
CPG, d.d.
uprava – direktor
Jože Brecelj, dipl. inž. grad.
Ob-12825/07
Na podlagi 13. člena statuta NLB Banke Zasavje d.d., prečiščeno besedilo z dne
31. 1. 2007, uprava banke sklicuje
7. skupščino
delničarjev NLB Banke Zasavje d.d.,
ki bo v četrtek, 7. 6. 2007, ob 12. uri v
gostišču Martin, Trbovlje z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
predsednika skupščine in tričlansko verifikacijsko komisijo v predlagani sestavi ter
imenuje notarko Marjano Kolenc – Rus za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: skupščina banke ugotovi
sklepčnost skupščine.
3. Predstavitev letnega poročila banke
za leto 2006 z revizorjevim poročilom in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani z letnim poročilom banke za leto 2006
in poročilom nadzornega sveta o svojem delu
in preveritvi letnega poročila za leto 2006.
4. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
1. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 2.327,826.222,70 tolarja (9,713.846,69
evra) na predlog uprave in nadzornega sveta uporabi za:
– dividende 1.794,347.385,22 tolarja oziroma 7,487.678,96 evra,
– druge rezerve 533,478.837,48 tolarja
oziroma 2,226.167,73 evra.
Dividende se izplačajo v 30 dneh po seji
skupščine tistim delničarjem, ki so vpisani v
delniški knjigi banke na dan začetka zasedanja skupščine.
2. Skupščina banke podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
3. Nadzorni svet predlaga skupščini, da
se ostanek zneska, ki je bil namenjen za nagrade delavcem iz nerazporejenega dobička
za leto 1997 v skupni višini 91.852,18 tolarjev (383,29 evra) in izplačilo dividend iz čistega dobička leta 2000 v znesku 12.567,07
tolarjev (52,44 evra), prenese v druge rezerve iz dobička.
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5. Letno poročilo Službe notranje revizije
za leto 2006 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo Službe notranje revizije o
notranjem revidiranju za leto 2006 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta banke.
6. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov banke za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov NLB Banke Zasavje d.d.
za poslovno leto 2007 imenuje skupščina
banke revizijsko družbo, ki bo na skupščini
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana imenovana za opravljanje revizije letnih računovodskih izkazov za leto 2007.
Na 7. skupščini NLB Banke Zasavje d.d.
bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda. V
skladu z 298. členom ZGD-1 sta predlagatelja sklepov uprava in nadzorni svet banke
razen sklepa pod zap. št. 6, katerega predlagatelj je nadzorni svet banke.
Skupščine banke se lahko udeležijo in na
njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo banke, ki jo vodi KDD,
kot imetniki delnic z glasovalno pravico najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine in
svojo udeležbo na skupščini pisno ali ustno
prijavijo najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem skupščine. Delničar mora ob prijavi
svoje namere, da bo na skupščini glasoval,
obvezno sporočiti, v kolikem obsegu namerava to svojo pravico udejanjati, oziroma s
kolikim paketom delnic bo glasoval.
Vsaka delnica zagotavlja na skupščini
delničarjev 1 glas. Delničar uresničuje svoje
pravice na skupščini osebno, po pooblaščencu ali po zakonitem zastopniku. Skupni
zastopnik ali pooblaščenec več delničarjev
ne more imeti več kot 5% glasov vseh delničarjev.
Delničarji, ki bodo svojo udeležbo prijavili, bodo prejeli pooblastilo za udeležbo na
skupščini po pošti, oddali pa ga bodo pred
samo sejo skupščine.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, je na voljo delničarjem v NLB Banki
Zasavje d.d., Trg revolucije 25c Trbovlje, v
Sektorju splošnih poslov, od dneva objave
dalje.
Seznam delničarjev banke je na vpogled
delničarjem dva delovna dneva pred sejo
skupščine na sedežu banke.
Manjšinski delničarji, katerih deleži skupaj dosegajo najmanj desetino osnovnega
kapitala banke, smejo pisno zahtevati, da
se določena zadeva uvrsti na dnevni red
skupščine.
NLB Banka Zasavje d.d.
Zdenko Fritz
predsednik uprave
Marija Marot
članica uprave
Ob-12827/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter točke 8.2. in točke 8.3
Statuta družbe Vegrad d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, uprava družbe sklicuje
10. redno sejo skupščine
družbe Vegrad d.d., Gradbeno
industrijsko podjetje Velenje, Stari trg
35, 3320 Velenje,
ki bo v ponedeljek, dne 4. 6. 2007 ob 9.
uri na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35,
v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Tadeja
Tamše, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Branka Klavž in
Gorazd Rant.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust
Ribič iz Velenja, ki potrdil zapisnik zasedanja skupščine.
2. a) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila (282. člen Zakona o
gospodarskih družbah-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani s sprejetim Letnim poročilom za
leto 2006 z mnenjem revizorja in s pisnim
Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 (293. člen Zakona o
gospodarskih družbah-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se,
da znaša bilančni dobiček družbe Vegrad
d.d., Stari trg 35, Velenje, na dan 31. 12.
2006 42,246.403 SIT (oziroma 176.291,10
evrov). Bilančni dobiček se prenese v naslednje poslovno leto.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2006 (294.
člen Zakona o gospodarskih družbah-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2006
in s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007 (293. člen Zakona o
gospodarskih družbah-1).
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje družbo Boniteta d.o.o., Efenkova
cesta 61, 3320 Velenje.
4. Sprememba dejavnosti družbe ter
sprejem čistopisa statuta družbe (293. člen
Zakona o gospodarskih družbah-1).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Spremeni se točka 2.1. Dejavnost družbe, tako, da se razširi za naslednje dejavnosti:
37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov
37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov
in odpadkov
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov
90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov.
Skupščina sprejme spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu in čistopis
statuta družbe.
5. Uvedba kosovnih delnic (172. člen Zakona o gospodarskih družbah-1).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Sedanjih 1,164.202 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo posamezne delnice
1.000 SIT, se nadomesti z 1,164.202 navadnimi kosovnimi delnicami.
Skupščina sprejme spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu in čistopis
statuta družbe.
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6. Preračun osnovnega kapitala družbe
v evre (695. člen Zakona o gospodarskih
družbah-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 1.164,202.000
SIT iz SIT preračuna v evre in sedaj znaša
4,854.722,34 evrov.
Skupščina sprejme spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu in čistopis
statuta družbe.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno
z besedilom Letnega poročila za leto 2006
z mnenjem revizorja in pisnim Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter čistopis statuta družbe, je na vpogled vsak delovni dan med 10. in 12. uro
na sedežu družbe Vegrad d.d., Stari trg
35, Velenje, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za
udeležbo in glasovanje na skupščini mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo
v pisni obliki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine in so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi Ljubljana.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Vegrad d.d.
Gradbeno industrijsko podjetje
glavna direktorica
Hilda Tovšak

nalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Vegrad Naložba – družba
pooblaščenka d.d.
direktorica
Branka Klavž

Ob-12836/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 32. člena Statuta družbe Vegrad Naložba – družba pooblaščenka
d.d., uprava družbe sklicuje
9. redno sejo skupščine
družbe Vegrad Naložba – družba
pooblaščenka d.d., Stari trg 35, 3320
Velenje,
ki bo v ponedeljek, dne 4. 6. 2007 ob 8.
uri na sedežu družbe v Velenju, Stari trg 35,
v sejni sobi, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Tadeja
Tamše, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Branka Klavž in
Gorazd Rant.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Avgust
Ribič iz Velenja, ki potrdi zapisnik zasedanja
skupščine.
2. a) Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisnim Poročilom nadzornega sveta o pre-

veritvi letnega poročila (282. člen Zakona o
gospodarskih družbah-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se seznani s sprejetim Letnim poročilom za
leto 2006 z mnenjem revizorja in s pisnim
Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2006 (294.
člen Zakona o gospodarskih družbah-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za leto 2006
in s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007 (293. člen Zakona o
gospodarskih družbah-1).
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje družbo Boniteta d.o.o., Efenkova
cesta 61, 3320 Velenje.
4. Uvedba kosovnih delnic (172. člen Zakona o gospodarskih družbah-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sedanjih 528.128 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo posamezne delnice
1.000 SIT, se nadomesti z 528.128 navadnimi kosovnimi delnicami.
Skupščina sprejme spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu in čistopis
statuta družbe.
5. Preračun osnovnega kapitala družbe
v evre (695. člen Zakona o gospodarskih
družbah-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 528,128.000
SIT iz SIT preračuna v evre in sedaj znaša
2,202.293,76 evrov.
Skupščina sprejme spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu in čistopis
statuta družbe.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom Letnega poročila za leto 2006 z
mnenjem revizorja in pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter čistopis statuta družbe, je na vpogled
vsak delovni dan med 10. in 12. uro na sedežu družbe Vegrad Naložba-družba pooblaščenka d.d., Stari trg 35, Velenje, v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo za
udeležbo in glasovanje na skupščini mora
biti pisno.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo
v pisni obliki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine in so deset dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško depotni družbi Ljubljana.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z origi-
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Ob-13099/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah, Pravil Ljubljanske borze d.d. in
ZTVP-1-UPB2 (Ur. l. RS, št. 51/06 – prečiščeno besedilo) ter 26. člena statuta Probanke, d.d., sklicuje uprava banke
19. sejo skupščine
Probanke, d.d.,
ki bo v sredo 7. 6. 2007 ob 13. uri v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.
Za skupščino je predlagan naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
1.1 Skupščina banke izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila banke za 2006. leto in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom banke za 2006. in poročilom nadzornega sveta o svojem delu in o preveritvi
letnega poročila za 2006. leto.
3. Predlog o uporabi bilančnega dobička
za 2006. leto in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za 2006. leto.
Predlogi sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za 2006. leto v višini 1.506,934.000 SIT se uporabi
– za dividende 849,883.000 SIT bruto,
– za nadzorni svet 28,751.000 SIT bruto,
– nerazporejen dobiček 628,300.000 SIT.
Dividenda za 2006. leto znaša:
– za kosovno delnico razreda A in B
335,50 SIT bruto oziroma 1,40 EUR bruto.
Dividenda se izplača imetnikom delnic, ki
so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic
razreda A in B na dan 9. 6. 2007. Dividende
se bodo izplačevale od 15. 7. 2007 dalje.
3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno 2006.
leto.
4. Informacija o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina banke sprejme informacijo o pridobitvi in odtujitvi lastnih delnic v
2006. letu.
5. Letno poročilo o notranjem revidiranju za 2006. leto z mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za 2006. leto z
mnenjem nadzornega sveta banke.
6. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov banke za poslovno 2007.
leto.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina banke imenuje revizorsko
hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje
d.o.o. iz Ljubljane, za izvedbo redne revizije
poslovanja Probanke, d.d. za 2007. leto.
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7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva
sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni 20 EUR in najvišji ceni 45 EUR za
kosovno delnico razreda A.
8. Spremembe in dopolnitve statuta v
zvezi z odobrenim kapitalom in druge spremembe in dopolnitve statuta.
Predlogi sklepov:
8.1. Skupščina banke sprejme spremembo statuta v zvezi z odobrenim kapitalom in
sicer tako, da se 11. člen statuta glasi:
“Uprava banke je pooblaščena, da do
7. 6. 2012 poveča osnovni kapital iz sedanjih 10,570.914,71 EUR za 5,285.457,35
EUR, tako da znaša osnovni kapital skupaj
15,856.372,05 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne vložke.
Nove delnice se izdajo s soglasjem nadzornega sveta.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s
svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za
uveljavitev te pravice je 14 dni. Uprava sme
obstoječim delničarjem v celoti ali deloma izključiti prednostno pravico do novih delnic.
Nadzorni svet banke je pooblaščen, da
po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi
statut banke, tako da se določbe statuta
ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi
povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.”.
8.2. Skupščina banke sprejme še naslednje spremembe in dopolnitve statuta banke, kot so razvidne iz predloženega predloga.
8.3. Na podlagi zgoraj sprejetih sklepov
se izdela čistopis statuta.
9. Iztek mandata članom nadzornega
sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
9.1. Skupščina banke ugotovi, da vsem
članom nadzornega sveta Probanke d.d.
izteče mandat 30. 6. 2007 in se jih s tem
dnem razreši.
9.2. Za nove člane nadzornega sveta
skupščina banke imenuje: dr. Romana Glaserja, dr. Draga Filipiča, Metoda Zaplotnika, Milivoja Dolarja in Stanislava Špindlerja.
Mandat traja od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2011.
10. Določitev sejnine in plačil članom
nadzornega sveta in članom revizijskega
odbora banke.
Predlogi sklepov:
10.1. Plačilo za opravljanje funkcije
predsednika nadzornega sveta se določi
v višini 60.000 EUR (bruto) letno, članu
nadzornega sveta pa v višini 30.000 EUR
(bruto) letno. Izplačila bremenijo rezultat
tekočega leta.
Predsedniku nadzornega sveta pripada
sejnina v višini 376 EUR za sejo, članu nadzornega sveta pa v višini 251 EUR za sejo.
Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.
10.2. Predsedniku revizijskega odbora
se določi plačilo za opravljanje funkcije v
višini 30.000 EUR (bruto) letno, članu revizijskega odbora pa 15.000 EUR (bruto) letno.
Izplačila bremenijo rezultat tekočega leta.
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Sejnina pripada predsedniku revizijskega odbora v višini 376 EUR za sejo, članu
pa v višini 251 EUR za sejo.
Predsedniku in članom revizijskega odbora se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v
zvezi z njihovim delom v odboru.
Delničarjem je gradivo, vključno s spremembami in dopolnitvami statuta in poročilom uprave banke o razlogih za izključitev prednostne pravice do novih delnic, na
vpogled od dneva objave dalje, na vseh
poslovnih enotah Probanke, d.d. in na sedežu banke v Svetozarevski ulici 12 v Mariboru, od ponedeljka do petka med 10. in
12. uro ter na spletni strani družbe: www.
probanka.si.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih kosovnih delnic na ime razreda A in
imetniki prednostnih kosovnih delnic na ime
razreda B.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
Probanke, d.d., ki jo vodi KDD d.d., Ljubljana in ki najmanj 3 dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo:
– pismeno po faksu 02/25-20-639.
– ali po pošti na naslov družbe, Probanka, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor.
Prijava je pravočasna, če jo banka prejme do vključno ponedeljka 4. 6. 2007. Prijava se izvrši z izpolnjeno prijavnico oziroma
pooblastilom, ki sta priložena k vabilu za
skupščino delničarjev. Vabila bodo delničarjem poslana po pošti.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
se pravočasno prijavijo in so imetniki navadnih kosovnih delnic na ime razreda A.
Delničarji se skupščine lahko udeležijo
sami ali po pooblaščencu.
Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.
Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne
osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz
sodnega registra, kolikor izpisek ni bil poslan ob prijavi.
Registracija udeležencev skupščine se
bo vršila od 12. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se izognili
gneči in zamudi s pričetkom skupščine.
Probanka d.d.
mag. Romana Pajenk
predsednica uprave
Milana Lah
članica uprave
dr. Roman Glaser
predsednik nadzornega sveta
Vito Verstovšek
član uprave
Ob-13100/07
Direktor družbe RGS, poslovne dejavnosti, d.d., Dimičeva 16, Ljubljana v skladu z
295. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in v skladu s
Statutom družbe RGS, d.d. sklicuje
skupščino
delničarjev družbe RGS, poslovne
dejavnosti, d.d.
ki bo dne 4. 6. 2007, ob 14. uri v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska 56, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.

Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se imenuje Franc
Novak, za preštevalca glasov pa osebi, ki
bosta predlagani na skupščini.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom družbe za 2006, poročilom nadzornega sveta
o pregledu Letnega poročila in odločanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček družbe, ugotovljen
po stanju na dan 31. 12. 2006 v znesku
196,596.472,45 SIT oziroma 820.382,54
EUR se uporabi v znesku 463.155 EUR
za izplačilo dividend delničarjem, ostanek
v znesku 357.227,54. EUR pa ostane nerazporejen.
Upravičenci do dividend so delničarji,
ki bodo vpisani v centralnem registru KDD
– Centralno klirinško depotne družbe, d.d.
na dan skupščine.
Družba bo izplačala dividende v denarju
v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.
Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe ter članom nadzornega sveta za njihovo delo v letu 2006, s čimer se potrdi in
odobri njihovo delo v navedem obdobju.
Gradivo za skupščino
Na poslovnem naslovu družbe v Ljubljani, Dunajska 159,je vsak delovni dan med 8.
in 12. uro delničarjem na vpogled:
– Letno poročilo družbe za leto 2006,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
Letnega poročila iz prejšnje alineje.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci pod pogojem, da najmanj tri dni pred
dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec mora priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
RGS, poslovne dejavnosti, d.d.
direktor
Emir Kurbegović
Št. 22/07
Ob-13101/07
Na podlagi določil statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. sklicujemo
15. sejo skupščine
delniške družbe Česalnice Ljubljana
d.d., Ljubljana Luize Pesjakove 9,
ki bo v ponedeljek, dne 4. 6. 2007 ob
15. uri na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni
notarja Petra Meze z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006, mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2006, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
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sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2006.
4. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa
o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančna izguba na dan 31. 12.
2006 znaša 5,762.091,84 SIT in se pokrije 1,451.366,68 SIT iz zakonskih rezerv,
4,310.725,16 SIT pa iz kapitalskih rezerv.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2006.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe in uskladitev statuta zaradi uskladitve
osnovnega kapitala in nominalne vrednosti
delnic z euro.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina sprejme povečanje osnovnega kapitala družbe in uskladitev nominalne vrednosti delnic z EURO, ki se glasi:
Osnovni kapital družbe v višini 49,829.000
SIT oziroma 207.932,73 € se zaradi uskladitve oziroma povečanja nominalnih zneskov
delnic iz dosedanjih 1.000 SIT oziroma 4,17
€ na 5 € za eno delnico, poveča iz sredstev družbe na podlagi bilance stanja z dne
31. 12. 2006 za 9,876.107,80 SIT oziroma
41.212,27 € iz kapitalskih rezerv. Po povečanju znaša osnovni kapital 59,705.107,80
SIT oziroma 249.145 €, nominalni znesek 1
delnice pa 5 €.
b) Spremeni se 1. odstavek 3. člena statuta družbe, ki se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 249.145 €
in je razdeljen na 49.829 navadnih delnic z
nominalno vrednostjo posamezne delnice
delnice 5 €.
V prvi alinei drugega odstavka 3. člena
se znesek »1.000 SIT« nadomesti z zneskom 5 €, in znesek „19,932.000 SIT“ se
nadomesti z „99.660 €“.
V drugi alinei drugega odstavka 3. člena
se znesek »1.000 SIT« nadomesti z zneskom »5 €« in znesek 9,966.000 SIT se
nadomesti z »49.830 €«.
V tretji alinei drugega odstavka 3. člena
se znesek »1.000 SIT« nadomesti z zneskom »5 €« in znesek 19,931.000 SIT se
nadomesti z »99.655 €«.
V 6. členu., 7. členu in 8. členu statuta se
znesek 1.000 SIT nadomesti z 5 €.
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi
uskladitve z določili ZGD-1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Česalnice Ljubljana
d.d. zaradi uskladitve z določili ZGD‑1, v
predloženem besedilu.
7. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta z dnem 5. 6. 2007
skupščina izvoli nove člane nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev:
– Majdo Čadež, dipl. ek.,
– Renato Ambrožič, dipl. ek in
– Martino Habič.
Mandat novih članov nadzornega sveta
začne teči z dnem 5. 6. 2007 in traja 4 leta.
Ugotovi se, da je svet delavcev družbe v
nadzorni svet kot predstavnika zaposlenih
izvolil Markelj Vesno in Končar Milico.
8. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sejnina za člane nadzornega sveta
za udeležbo na seji znaša 130 EUR bruto
za posameznega člana.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Gradivo za skupščino družbe z
predlogi sprememb statuta ter čistopisom
statuta so na razpolago vsem delničarjem
v prostorih Česalnice Ljubljana d.d., Luize
Pesjakove 9 vsak delovni dan od 11. do
12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje 1. 6. 2007.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
uprava d.d.
Stanka Božnar
predsednica nadzornega sveta
Habič Martina

Znesek 256,856.310,40 SIT ostane kot
nerazporejeni čisti dobiček (preneseni dobiček).
II.
A) Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2006 in se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za
dobro opravljeno delo v letu 2006.
B) Nadzornemu svetu se za opravljeno
delo v letu 2006 dodatno izplača 45.000 €,
ki se med člane nadzornega sveta razdelijo
skladno s prispevkom posameznika k opravljenemu delu.
3. Sklep k tč. 3: za revidiranje poročil za
leto 2007 se imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana.
4. Sklep k tč. 4: potrdi se spremembe
statuta delniške družbe po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila. Rok za prijavo je najkasneje do 4. 6. 2007.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovno sestane čez pol ure.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je priloženo.
Športna loterija in igre na srečo d.d.,
Ljubljana
Janez Bukovnik
predsednik uprave

Ob-13102/07
Na podlagi 51. člena Statuta delniške
družbe Športna loterija in igre na srečo
d.d., Ljubljana, vas vabimo na

Št. 25/07
Ob-13103/07
Na podlagi 7. točke statuta družbe Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala
77, Portorož, sklicuje uprava družbe

15. redno sejo skupščine družbe,
ki bo 5. junija 2007 ob 11. uri v prostorih
Športne loterije d.d., v Ljubljani, Dunajska
cesta 22.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter notarja
skupščine.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2006 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
3. Izbira revizorja za revidiranje poročil
za leto 2007.
4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe zaradi uvedbe kosovnih
delnic, uskladitve osnovnega kapitala z EUR
ter sprememb delničarjev.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k tč.1: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se delovna telesa in izbere notar
skupščine po predlogu uprave.
2. Sklep k tč. 2:
I. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
za leto 2006. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu
uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklepe o uporabi bilančnega dobička
v znesku 256,856.310,40 SIT, od katerega
preostanek čistega dobička za poslovno leto
2006 znaša 97,227.191,87 SIT, preneseni
čisti dobiček pa 159.629.118,53 kot sledi:

Stran

9. sejo skupščine
družbe Metropol Group d.d.,
ki bo v petek, dne 15. 6. 2007, ob 10. uri,
v Metropol konferenčnem centru v Grand
hotelu Metropol, Obala 77, Portorož.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franci Strajnar, za preštevalki
glasov se izvolita Nevenka Đukič in Tina
Milinovič, seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2006, in sicer na podlagi
seznanitve skupščine z letnim poročilom za
leto 2006, poročilom revizorja in poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
sprejem sklepa o izplačilu nagrad članom
nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa:
Bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2006 znaša
461,401.675,65 SIT (1,925.395,07 EUR) in
se uporabi za sledeče namene:
– za izplačilo dividend v višini
43.963.956,59 SIT (183.458,34 EUR) oziroma 0,26 EUR bruto na delnico,
– nerazporejeni
dobiček
v
višini
417.437.719,06 SIT oziroma 1.741.936,73
EUR.
Dividende se izplačajo iz dela bilančnega
dobička, ki izvira iz dobička leta 2003.

Stran
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Družba izplača dividende delničarjem,
ki so dva dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend in sicer
v roku 90 dni po sprejemu tega sklepa na
skupščini družbe.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2006.
2. Predlog sklepa: skupščina odobrava
članom nadzornega sveta za delo v nadzornem v svetu v letu 2006 nagrado v višini 20.500 EUR v bruto znesku. Nagrade
se izplačajo v breme tekočega poslovanja
družbe v letu 2007.
3. Določitev sejnine in plačil članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se letno plačilo za
delo v nadzornem svetu, ki za predsednika
znaša 7.000 EUR bruto in za člane 4.000
EUR bruto. Plačilo za delo v nadzornem
svetu se uporablja od 1. 1. 2007 dalje, navedeni zneski se izplačajo najkasneje do
15. decembra tekočega leta.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe Metropol Group
d.d., Portorož za poslovno leto 2007 se
imenuje revizijska družba KPMG Slovenija,
d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
Udeležba in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, zastopniki in pooblaščenci, ki se pisno
s priporočeno pošiljko ali osebno prijavijo
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
na sedežu družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju na dan seje skupščine. Pooblaščenci morajo predložiti ustrezno pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja ter spremembami in dopolnitvami statuta, je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave,
na sedežu družbe Metropol Group d.d.,
Obala 77, Portorož, od dneva objave sklica
naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Metropol Group d.d.
generalni direktor
Zorko Žerjal
Ob-13104/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe POM-INVEST, družba za investiranje, d.d., Cankarjeva ulica 6, Maribor sklicuje
8. skupščino
POM-INVEST, družba za investiranje,
d.d.,
ki bo v petek, 8. junija 2007 z začetkom
ob 11. uri v konferenčni dvorani Hotela Piramida, Ulica Heroja Šlandra 10, Maribor z
naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednika skupščine se izvoli Kristijan Kontarščak, za preštevalko glasov pa
Neli Hochegger. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2006, poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter odločanje o bilančnem dobičku in o podelitvi razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Bilančni dobiček družbe po stanju na dan
31. 12. 2006 v znesku 913,703.064,44 SIT
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oziroma 3,812.815,32 EUR se prenese v
druge rezerve iz dobička.
Upravi in nadzornemu svetu se za leto
2006 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in
odobri njuno delo v letu 2006.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo družbe, da
lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne
delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10% vseh izdanih delnic.
Uprava pridobiva lastne delnice po najnižji nakupni ceni 450 EUR za delnico in po
najvišji nakupni ceni 550 EUR za delnico.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji lastne delnice, ki so pridobljene
v skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah,
umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina prav tako pooblašča nadzorni svet, da
uskladi Statut družbe s sklepom uprave o
umiku lastnih delnic.
Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine,
mora svojo udeležbo na skupščini pismeno prijaviti tako, da uprava prejme prijavo
najmanj 3 dni pred skupščino. Delničarjev
pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico
s pisnim pooblastilom, ki ga predloži družbi
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
centralnem registru Klirinško depotne družbe v njegovi lasti na tretji dan pred dnevom
skupščine.
Gradivo
Celotno gradivo, ki je podlaga za odločanje na skupščini (Letno poročilo 2006,
poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila), kakor tudi obrazloženi predlogi
sklepov so od dneva sklica skupščine pa
do dneva skupščine na vpogled na sedežu družbe POM-INVEST, d.d., Cankarjeva
ulica 6, Maribor v času od 9. do 12. ure,
obrazloženi predlogi sklepov in obrazložene
spremembe statuta pa so objavljeni tudi na
spletni strani družbe www.pom-invest.si.
Objava na spletni strani
Navedeni sklic skupščine bo od 4. 5.
2007 do dneva skupščine objavljen tudi na
spletni strani www.pom-invest.si.
POM-INVEST, družba
za investiranje, d.d.
direktor
Ivan Vizjak
Ob-13134/07
Na podlagi 295. v zvezi s 296. členom
Zakona o gospodarskih družbah in določil
Statuta družbe Finira, d.d., Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Finira, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v kraju sedeža družbe v Ljubljani,
dne 5. 6. 2007 ob 13. uri v sejni sobi na naslovu Štefanova ulica 13 a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisot
nosti, izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Damjan Belič. Za preštevalko
glasov se imenuje Andreja Krebs. Seji bo
prisostvoval notar Miro Bregar.
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev
na glavnega delničarja.
Predlog sklepa glavnega delničarja:
2.1. Na predlog delničarja ALISIO, gostinstvo in turizem d.o.o., Štefanova ulica
13, Ljubljana, matična številka 2240831 (v
nadaljevanju: glavni delničar), ki je z uspešno prevzemno ponudbo, ki je iztekla dne
19. 4. 2007, postal imetnik delnic, ki skupaj
presegajo 90% osnovnega kapitala družbe, se delnice preostalih delničarjev s sprejetjem tega sklepa prenesejo na glavnega
delničarja.
2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v
sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
2.3. Glavni delničar je dolžan po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register
plačati manjšinskim delničarjem denarno
odpravnino v znesku 7,51 EUR za vsako
delnico, v skladu z določbo drugega odstavka 68. člena Zpre-1.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so na dan 1. 6. 2007 vpisani v
delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje
tri dni pred dnem skupščine prijavi svojo
udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati z
osebno izkaznico oziroma z izpisom iz sodnega registra.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe, Štefanova ulica
13a, Ljubljana, najmanj 1 uro pred začetkom
skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.
Gradivo
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in dokumenti v skladu s 3. odstavkom 386.
člena ZGD-1 je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, Štefanova ulic 13a,
Ljubljana (v tajništvu uprave) od objave tega
sklica, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Finira, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Samo Primožič
Ob-13135/07
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., sklicuje uprava
družbe
7. skupščino
javnega podjetja Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, dne 5. junija 2007, s
pričetkom ob 12. uri z naslednjim dnevnim
redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: Za predsednika skupščine se imenuje Jasmina Kalin Kante; za preštevalki
glasov se imenujeta Darja Rijavec in Januša Kokot.
Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: Skupščina delničarjev se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovnega poročila in stališči
do revizijskega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: Bilančni dobiček za leto 2006 v višini
13,209.737,56 SIT (55.123,26 EUR) se razporedi v zakonske rezerve.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: Skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 ter
podeljuje direktorju in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2006.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: Za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2007 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o..
6. Spremembe in dopolnitve statuta –
prehod osnovnega kapitala na EURO, uvedba kosovnih delnic, sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta glede prehoda osnovnega kapitala
na EURO:
Skupščina sprejme sklep o prehodu
osnovnega kapitala na EURO, dosedanji
osnovni kapital v znesku 630,000.000 SIT
znaša 2,627.100 EUR. Razlika v znesku, ki
izhaja iz preračuna v višini 1843,42 EURA,
se prerazporedi v kapitalske rezerve.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta o uvedbi kosovnih delnic:
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic in sicer sedanjih 630.000 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se
nadomesti z 630.000 navadnih imenskih
kosovnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta glede sprememb statuta:
Skupščina sprejme spremembe Statuta
javnega podjetja v predlagani vsebini.
Udeležba na skupščini: Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini oddajo osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potreb-

nem kapitalu zaradi preračuna iz tolarjev v
eure po prvem odstavku 693. člena ZGD-1
znaša 1.973,25 EUR in se prerazporedi v
kapitalske rezerve.
Na podlagi določila drugega odstavka
172. člena ZDG-1, po katerem se morajo
delnice z nominalnim zneskom glasiti najmanj na 1 euro ali njegov večratnik in na
podlagi določila četrtega odst. 172. člena
ZGD-1, po katerem so delnice z drugačnim
nominalnim zneskom nične, se nominalna
vrednost delnice družbe zniža od 4,17 EUR
na 4 EUR za eno delnico. Zaradi razlike,
ki nastane v osnovnem kapitalu družbe
zaradi znižanja vrednosti delnice po 172.
členu ZGD-1 od 4,17 EUR za eno delnico
na 4 EUR za eno delnico, se zniža prvotno preračunani osnovni kapital družbe od
2,812.143,75 EUR na 2,697.500 EUR, torej
za 114.643,75 EUR.
Zaradi določitve nominalne vrednosti
delnice na nižji cel euro, se osnovni kapital družbe, preračunan v eure, zniža za
114.643,75 EUR na 2,697.500 EUR.
Družba ima po prehodu na euro in zmanjšanju osnovnega kapitala sedaj osnovni kapital v višini 2,697.500 EUR, ki je razdeljen
674.375 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4 EUR.
Na podlagi zgoraj sprejetega sklepa se
spremeni prvi odstavek točke tretjič A statuta družbe tako, da odslej glasi: »Osnovni
kapital družbe znaša 2,697.500 EUR in je
razdeljen na 674.375 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 4 EUR.
6. Sprejem prečiščenega besedila statuta družbe.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetih sklepov skupščine se pripravi prečiščeno besedilo statuta, v katerem se upoštevajo sprejete spremembe. Za podpis prečiščenega
besedila statuta se pooblasti predsednika
skupščine.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo družbe v Selnici ob Dravi,
Mariborska cesta 46.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
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 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

no za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo: gradivo za skupščino vključno s
predlogi sprememb statuta d.d. in letno poročilo je na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni
predlogi k posameznim točkam dnevnega
reda, morajo biti v pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani upravi v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
direktor
Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-13136/07
Na osnovi določil statuta delniške družbe
Kristal Maribor d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XII. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor d.d.,
v petek, dne 8. junija 2007 na sedežu
družbe, Mariborska cesta 46 v Selnici ob
Dravi, s pričetkom ob 10. uri.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Ugotovi se število prisotnih glasov skupščine. Na predlog uprave se za predsednika
skupščine imenuje Emilija Gujt ter Mateja
Stanič Rudolf in Edita Pavšič kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto z mnenjem revizorja, pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave za poslovno leto 2006, z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
ter potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem predloga o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da bilančni dobiček za
leto 2006 v višini EUR 1.040.655,76 ostane
nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2007 imenuje JPA-Abeceda revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana.
5. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala družbe iz tolarjev v
eure, znižanje osnovnega kapitala družbe
in sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Znesek osnovnega kapitala družbe v višini 674,375.000 SIT se v skladu s prvim odstavkom 693. člena ZGD-1 (Uradni list RS,
št. 42/06) preračuna v eure tako, da osnovni
kapital družbe, preračunan iz tolarjev v eure
znaša 2,812.143,75 EUR. Razlika v osnov-
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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 sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe pri Editi Pavšič v Selnici ob Dravi,
Mariborska cesta 46, vsak delavnik od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Kristal Maribor d.d.
Uprava – glavni direktor
Fabrizio Korošec
Ob-13137/07
Na podlagi 31. člena Statuta družbe
SPCP, družba za poslovanje z nepremičninami, d.d., Cankarjeva cesta 1, Ljubljana
uprava družbe sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe SPCP d.d.,
ki bo dne 12. 6. 2007 ob 11. uri v prostorih notarske pisarne notarke Nade Kumar,
Slovenska 56/5, Ljubljana.
Sklicatelj predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miha Grilec, za preštevalca glasov Tomaž Juvan. Seji skupščine bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom, razporeditev bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom uprave za leto 2006 in poročilom
nadzornega sveta z dne 26. 4. 2007 o preveritvi letnega poročila in predlogom za uporabo bilančnega dobička za leto 2006.
2.2 Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2006 znaša 65,816.526,42 SIT.
O uporabi bilančnega dobička bo skupščina
odločala v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina se seznani z odstopnima izjavama dveh članov nadzornega sveta
Matija Majcenoviča in Andreja Kolariča.
3.2. Ugotovi se, da je Matiji Majcenoviču
in Andreju Kolariču prenehal mandat člana
nadzornega sveta z dnem 12. 6. 2007.
3.3. Ugotovi se, da bo članici nadzornega sveta Simoni Kovačič iztekel štiriletni
mandat dne 16. 7. 2007.
3.4. Za nova člana nadzornega sveta
družbe SPCP d.d. Ljubljana z mandatom
do 16. 7. 2007 se imenujeta Rok Pivk in
Boris Kitek.
3.5. Za člane nadzornega sveta družbe
SPCP d.d. Ljubljana z mandatom od 17. 7.
2007 dalje za dobo štirih let se imenujejo:
Rok Pivk, Boris Kitek in Simona Kovačič.
Gradivo za skupščino, vključno s spremembami in dopolnitvami statuta je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.
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Predlogi delničarjev:
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani v
delniški knjigi.
SPCP d.d.
Tomaž Juvan, direktor
Ob-13141/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 53. člena statuta družbe
Domel Holding družba pooblaščenka, d.d.
uprava in nadzorni svet sklicujeta
9. skupščino
družbe Domel Holding družba
pooblaščenka d.d.,
ki bo v torek, 5. junija 2007, ob 18.30,
v Kulturnem domu v Železnikih, Trnje 39,
Železniki.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo
se organi skupščine po predlogu uprave,
ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2006 ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2006.
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini
456,854.921,53 SIT (1,906.421,81 EUR),
od katerega preostanek čistega dobička za
poslovno leto 2006 znaša 44,970.706,38
SIT (187.659,43 EUR), preneseni dobiček
iz prejšnjih let pa znaša 411,884.215,15 SIT
(1,718.762,37 EUR), uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku
54.767.325,60 SIT (228.540 EUR) se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti
95,85 SIT (0,40 EUR) na delnico,
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2006 v znesku
402,087.595,93 SIT (1,677.881,81 EUR)
ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku
30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.

2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe Domel Holding družba
pooblaščenka d.d. v poslovnem letu 2006 in
se upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2006 podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto 2007 se za
revizorja imenuje revizijska družba Renoma
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Ugotovi se, da je članom dosedanjega nadzornega sveta potekel mandat.
5.2. Za člane nadzornega sveta se za
novo štiriletno mandatno obdobje imenuje:
– mag. Tanja Kramar, rojena 26. 12.
1969
– Minka Benedičič, univ. dipl. ekon., rojena 27. 7. 1955,
– Miroslav Olič, rojen 18. 1. 1963,
– Miroslav Šmid, univ. dipl. inž., rojen
30. 6. 1965,
– Stane Zgaga, rojen 10. 4. 1948,
– Štefan Bertoncelj, org., rojen 24. 12.
1953.
Mandat novim članom nadzornega sveta
prične teči 5. 6. 2007.
Na skupščini se odloča o objavljenih pred
logih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov
dnevnega reda je potrebna večina oddanih
glasov (navadna večina). Skupščine se lahko
udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine
vpisani v delniško knjigo družbe in ki svojo
udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci
delničarjev morajo najkasneje tri dni pred začetkom skupščine na sedežu družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini
brez predhodne pisne prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure pri
Marjani Mesec.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Domel Holding
družba pooblaščenka d.d.
uprava: Aleš Markelj
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 67/2000
Os-12835/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Prevolnik, Proizvodnja, avtotrgovina d.o.o., Teharje 4, Celje
‑ v stečaju razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase,
ki bo dne 6. junija 2007 ob 15. uri v sobi
št. 236/II tukajšnjega sodišča v Celju.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika. Osnutek glavne razdelitve stečajne mase obsega v skladu z dol. 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno razdelitev znaša 5.067,70 € oziroma
1.214.423,17 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 0,483%; kar
vse je natančno, v skladu z dol. 163. člena
ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne razdelitve (A43/1-2), ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (osnutek glavne razdelitve
A42/1-2) na oglasni deski tukajšnjega sodišča
med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 4. 2007
St 67/2000
Os-12837/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 67/2000 sklep z dne 23. 4. 2007:
v stečajni zadevi nad dolžnikom: Prevolnik, Proizvodnja, avtotrgovina d.o.o., Teharje 4, Celje ‑ v stečaju, se razpiše II. narok
za preizkus terjatev za dne 16. maja 2007 ob
10.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 4. 2007
St 79/2006
Os-12838/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2006 sklep z dne 20. 4. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Egoist Peter Thaler s.p. Adamičeva ulica 7, Celje ‑ v stečaju (matična številka:
1238256 ID št. za DDV: SI76826716), se
zaključi, v skladu z dol. 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 o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Egoist Peter
Thaler s.p., Adamičeva ulica 7, Celje ‑ v
stečaju (matična številka: 1238256 ID št. za
DDV: SI76826716), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 4. 2007
PPN 126/2006
Os-12839/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave

nad dolžnikom Select Technology d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana za dne 4. 6. 2007 ob
13.10, v razpravni dvorani št. IV, Miklošičeva
7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007

iz Slovenj Gradca, Legenska c. 28, v višini
5.242,03 EUR s pripadki (1.256.200 SIT).
Soglasje za prevzem terjatve naj upniki
s pisno vlogo, v roku 30 dni od objave tega
oklica, sporočijo stečajnemu senatu.
O prenosu terjatve bo stečajni senat odločil ob zaključku stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 4. 2007

St 76/98
Os-12842/07
To sodišče je s sklepom St 76/98 dne
18. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Slovenske Železarne ‑ Komercialno podjetje Kopo, d.o.o., Ljubljana ‑ v
stečaju, Gerbičeva 98.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2007

St 4/2007
Os-12844/07
To sodišče je dne 20. 4. 2007 izdalo
sklep opr. št. St 4/2007, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Eurostil,
Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Dornberk, Kolodvorska 8, Dornberk, davčna številka 57635609, matična številka
5403367, vložna številka 10117500 šifra
dejavnosti 36.140 (proizvodnja drugega
pohištva).
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, p.
Šempeter.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva, ko je
bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (158,60 EUR9). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-100-339014, sklic
na številko: 11-42218-7110006-00000407.
Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 8.
2007 ob 9.15 v sobi 108/I.
Začetek stečajnega postopka s vpiše v
sodni register tukajšnjega sodišča v Novi
Gorici pri vl. št. 10117500.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20. 4. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 4. 2007

St 72/94
Os-12843/07
1. To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajni zadevi stečajnega
dolžnika Donna Tina, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., ‑ v stečaju, Pohorska 6a, Slovenj Gradec pod opr. št. St
72/94, ki bo dne 6. 6. 2007 ob 9. uri soba
št. 38, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča, soba št. 9, v
času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
2. Stečajni senat obvešča upnike, ki imajo ugotovljene terjatve, da lahko nanje prenese terjatev, če so jo pripravljeni prevzeti,
in sicer terjatev po pravnomočnem sklepu
Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu opr.
št. I 512/99 zoper dolžnika Borisa Kobolta

St 18/2007
Os-12845/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
18/2007, z dne 24. 4. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Mlakar Marjan
s.p., MGE ‑ Montaža gradbenih elementov, Videm pri Ptuju 74, matična številka
2100681000, šifra dejavnosti 45.420, davčna številka 87968045.
Odslej firma glasi: Mlakar Marjan s.p.,
MGE ‑ Montaža gradbenih elementov, Videm pri Ptuju 74 ‑ 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 tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

PPN 16/2007
Os-12840/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Comp-Print d.o.o., Koprska 72,
Ljubljana za dne 11. 6. 2007 ob 14. uri, v
razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
24. 4. 2007
St 260/2004
Os-12841/07
To sodišče je s sklepom St 260/2004
dne 18. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom, Burja.Co, d.o.o. ‑  v
stečaju, Grablovičeva 32, Ljubljana, 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 tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2007
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Narok za preizkus terjatev bo dne 28.
8. 2007, ob 8.30 v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24.
4. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 4. 2007
St 90/2006
Os-13080/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 90/2006 sklep z dne 25. 4. 2007.
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Vias trgovina na veliko d.o.o., Attemsov trg 23, Gornji grad ‑ v stečaju (matična številka: 5299659, ID št. za DDV:
94589348), se zaključi, v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Vias trgovina na
veliko d.o.o., Attemsov trga 23, Gornji grad
‑ v stečaju (matična številka: 5299659, ID
št. za DDV: 94589348), iz pristojnega sodnega registra.
4. Glede na gornji sklep se prekliče I.
narok za preizkus terjatev razpisan za dne
9. maja 2007 ob 9. uri, soba št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2007
St 35/2006
Os-13107/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 35/2006 sklep z dne 25. 4. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Transfi, Viljem Fidler s.p., Kocbekova cesta 41, Ljubečna ‑ v stečaju (matična številka: 5366025, ID št. za DDV: SI99349345),
se zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Transfi, Viljem
Fidler s.p., Kocbekova cesta 41, Ljubečna
‑ v stečaju iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2007
St 6/2007
Os-13109/07
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča,
opr. št. 6/2007 z dne 25. 4. 2007 se nad
dolžnikom Sebastijan Transport, Trkman
Branko s.p., Hrašče 141, Postojna, matična številka 1333372, začne stečajni postopek. Za stečajnega upravitelja se določi
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Brane Gorše iz Ljubljane, Cesta v Gorice
št. 8. Poleg dolžnikove firme se dodata besedici »v stečaju«. Upnike pozivamo, da z
vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazili
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica o
začetku stečajnega postopka. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove do stečajnega dolžnika. Narok za
preizkus terjatev bo dne 4. 9. 2007 ob 9. uri,
v sobi št. 132/I. tukajšnjega sodišča.
Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 25. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2007
St 22/2006
Os-13111/07
To sodišče je s sklepom z dne 25. 4.
2007, opr. št. St 22/2006, zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Mladinski
servis Sežana ‑ v likvidaciji, Partizanska
cesta 15, Sežana.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2007
St 45/98
Os-13112/07
To sodišče je s sklepom St 45/98 dne
20. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Biropro d.o.o., Kapiteljska 7,
Ljubljana. Dolžnik se po pravnomočnosti
tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
St 154/2005
Os-13113/07
To sodišče je s sklepom St 154/2005
dne 24. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek
zoper stečajno maso dolžnika Gradimar
d.o.o., Ljubljana, C. v Mestni log 20.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
St 167/2006
Os-13114/07
To sodišče je s sklepom St 167/2006
dne 25. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Stojanič Stanko s.p.,
‑ v stečaju, Trg borcev NOB 12, Dol pri
Hrastniku.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007
St 51/2007
Os-13115/07
To sodišče je s sklepom St 51/2007 dne
25. 4. 2007 začelo stečajni postopek nad

dolžnikom Gradbena zadruga Grosuplje
z.o.o., Adamičeva 51 Grosuplje, matična števila 1549529, številka registrskega
vložka 13367300. Za stečajnega upravitelja se imenuje Uroš Ilić iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter se 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 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% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 € in največ 158,57 € 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 24. 9. 2007 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. II, Oddelka za gospodarsko
sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007
St 51/2004
Os-13116/07
To sodišče je s sklepom St 51/2004
dne 24. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom S-KIT d.o.o. ‑ v stečaju, Perovo 25, Kamnik, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega slepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
St 133/2004
Os-13118/07
To sodišče je s sklepom St 133/2004
dne 25. 4. 2007 ustavilo nadaljnje unovčenje razdelitvene mase in zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Kassel inženiring, mizarstvo in trgovina d.o.o. ‑ v stečaju, Ljubljana, Dolenjska c. 24. Dolžnik
se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše
iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Albolena Repič Laila, Cesta 24. junija
078, Ljubljana – Črnuče, potni list,
št. P01134494, izdala UE Ljubljana.
gnl‑257160
Albolena Repič Pia, Cesta 24. junija
078, Ljubljana – Črnuče, potni list,
št. P00891097, izdala UE Ljubljana.
gnp‑257156
Albolena Taja, Cesta 24. junija 078,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00355590,
izdala UE Ljubljana. gno‑257157
Barbo Škerbinc Gretametka, Plešičeva
ulica 045, Ljubljana, potni list, št. P00255738,
izdala UE Ljubljana. gnw‑257149
Birk Milan, Cesta na Markovec
036, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00081241, izdala UE Koper. gnb‑257145
Breznik Nika, Rosalnice 034, Metlika,
potni list, št. P00599245, izdala UE Metlika.
gnc‑257119
Čefarin Lea, Pot čez gmajno 076,
Ljubljana, potni list, št. P01086688, izdala
UE Vrhnika. gnt‑257152
Ferlič Klavdija, Ulica Veljka Vlahovića
071, Maribor, potni list, št. P00728970,
izdala UE Maribor. gnf‑257066
Feštanj Peter, Gogalova ulica 004,
Kranj, potni list, št. P00610880, izdala UE
Kranj. gnz‑257146
Gabrovšek Lara, Velika Ligojna 004,
Vrhnika, potni list, št. P00949208, izdala
UE Vrhnika. gnw‑257099
Gajanović Dalibor, Ulica svobode 020,
Piran – Pirano, potni list, št. P00906930,
izdala UE Piran. gny‑257147
Hace Lidija, Štajerska vas 011, Loče,
potni list, št. P00541975, izdala UE
Slovenske Konjice. gnk‑257061
Hari Mateja, Srednja vas pri Polh.
Grad. 005A, Polhov Gradec, potni list,
št. P00888044, izdala UE Ljubljana.
gns‑257103
Jurič Filip, Krekova ulica 008, Maribor,
potni list, št. P00607007, izdala UE Maribor.
gnj‑257162
Kastelic Jože, Nova pot 007, Škofljica,
potni list, št. P00326563, izdala UE Novo
mesto. gnj‑257112
Kette Melita, Ulica bratov Babnik 065,
Ljubljana, potni list, št. P00496168, izdala
UE Ljubljana. gnk‑257161
Kljun Matjaž, Jesenova ulica 037,
Domžale, potni list, št. P00514421, izdala
UE Domžale. gni‑257113
Kljun Vincenc, Jesenova ulica 037,
Domžale, potni list, št. P00341385, izdala
UE Domžale. gnh‑257114
Klopčič Amalija, Dešen 016, Kresnice,
potni list, št. PB0008728, izdala UE
Domžale. gno‑257107
Knap Sašo, Kraška ulica 012, Cerknica,
potni list, št. P00273758, izdala UE
Cerknica. gnq‑257155
Koljenović Ismet, Preglov trg 013,
Ljubljana, potni list, št. P00104671, izdala
UE Ljubljana. gnr‑257154

Lang Danilo, Trg Dušana Kvedra 001,
Maribor, potni list, št. P00184128, izdala
UE Maribor. gnp‑257106
Lazarević Boris, Ob Suhi 003A, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00584732,
izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm‑257059
Leber Lara, Štajerska vas 011, Loče,
potni list, št. P01140782, izdala UE
Slovenske Konjice. gnl‑257060
Matičević Rebeka, Ratež 043B,
Brusnice, potni list, št. P00741219, izdala
UE Novo mesto. gnx‑257098
Meznarič Matilda, Arnuševa ulica 005,
Ptuj, potni list, št. P00196538, izdala UE
Ptuj. gnv‑257100
Milenković Sabina, Celovška cesta
185, Ljubljana, potni list, št. P00740567,
izdala UE Ljubljana. gnc‑257069
Mitkovič Mitja, Babnikova ulica 012,
Maribor, potni list, št. P01112935, izdala
UE Maribor. gnl‑257110
Naji Tarek, Primorska ulica 008,
Maribor, potni list, št. P00676798, izdala
UE Maribor. gnh‑257064
Novak Mojca, Koseskega ulica 013,
Ljubljana, potni list, št. P00875268, izdala
UE Ljubljana. gnj‑257062
Nura Ibrahim, Dolomitska ulica 012,
Ljubljana, potni list, št. P00132154, izdala
UE Ljubljana. gnq‑257105
Omerzu Marcelalojz, Črnc 062,
Brežice, potni list, št. P00512272, izdala
UE Brežice. gnn‑257108
Pavlin Ana, Ulica Danila Bučarja 005,
Novo mesto, potni list, št. P00276456,
izdala UE Novo mesto. gnm‑257159
Peša Goran, Rapočeva ulica 018,
Maribor, potni list, št. P00996126, izdala
UE Maribor. gnv‑257150
Pez Karin, Kosovelova ulica 017, Izola
– Isola, potni list, št. P00635235, izdala
UE Izola. gns‑257153
Požar Andreja, Trnovlje 049, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. P00148413,
izdala UE Kranj. gng‑257115
Požar Janez, Trnovlje 049, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. P00035423,
izdala UE Kranj. gnf‑257116
Požar Janez, Trnovlje 049, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. P00485753,
izdala UE MNZ. gnd‑257118
Radivojević Željko, Ulica Tomšičeve
brigade 010, Ljubljana, potni list, št.
P00688908,
izdala
UE
Ljubljana.
gnr‑257104
Redjko Mojca, Krekova ulica 008,
Maribor, potni list, št. P00607009, izdala
UE Maribor. gni‑257163
Repič Matjaž, Cesta 24. junija 078,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00355589,
izdala UE Ljubljana. gnn‑257158
Rupar Mia, Celovška cesta 185,
Ljubljana, potni list, št. P01085300, izdala
UE Ljubljana. gnd‑257068
Sadrija Elbin, Šentiljska cesta 003,
Maribor, potni list, št. P01015417, izdala
UE MZZ. gnk‑257111
Sanković Snježana, Miklošičeva ulica
001, Celje, potni list, št. P01123706, izdala
UE Celje. gnn‑257058

Savić Magda, Kunaverjeva ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P01185727, izdala
UE Ljubljana. gne‑257067
Sirovica Amra, Opekarna 027, Trbovlje,
potni list, št. P01193024, izdala UE Trbovlje.
gnu‑257101
Stanković Aleksandar, Pod Bellevuejem
006, Rogaška Slatina, potni list, št.
P00072503, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng‑257065
Strelec Janez, Nova vas pri Markovcih
095A, Markovci, potni list, št. P00176876,
izdala UE Ptuj. gnx‑257148
Štefko Jožef, Ivanci 033, Bogojina,
potni list, št. P00970449, izdala UE Murska
Sobota. gnu‑257151
Uranker Metka, Rasbergerjeva ulica 020,
Maribor, potni list, št. P01063162, izdala UE
Maribor. gnm‑257109
Vončina Brigita, Spodnja Bela 001,
Preddvor, potni list, št. P00028193, izdala
UE Kranj. gnt‑257102
Vušnik Boštjan, Sestranska vas 017,
Gorenja vas, potni list, št. P01089576,
izdala UE Škofja Loka. gni‑257063
Zakeršnik Dušan, Stari trg 189, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, potni list, št. P00367009,
izdala UE Slovenj Gradec. gnb‑257120
Zupančič Nina, Ravenska pot 075,
Škofljica, potni list, št. P00616438, izdala
UE Ljubljana. gne‑257117
Žejn Dušan, Cesta Ceneta Štuparja 003,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00326078,
izdala UE Ljubljana. gnb‑257070

Osebne izkaznice preklicujejo
Rodrigues Wiwiana, Gosposvetska
cesta 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001871724. gnl‑257135

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Alagić Šakira, Breznikova cesta 98,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003109365, reg. št. 44939, izdala UE
Domžale. gns‑257128
Babič Niko, Dragatuš 14, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
11754, izdala UE Črnomelj. gng‑257090
Bajec Mitja, Tomšičeva cesta 33,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000107134, izdala UE Velenje. gnt‑257127
Bende Aleksander, Ljubljanska cesta
4b, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001937927, reg. št. 89285, izdala UE
Domžale. gnr‑257129
Boroška Ana, Drenikova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001367372, reg. št. 164637, izdala UE
Ljubljana. gny‑257047
Brankov Žika, Alešovčeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002092761, reg. št. 74853, izdala UE
Ljubljana. gnn‑257033
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Brenko Peter, Južna cesta 6, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
000061585, reg. št. 9350, izdala UE Izola.
gnj‑257037
Bukavec Jure, Ulica bratov Jančar 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001610828, reg. št. 180968, izdala UE
Ljubljana. gnk‑257036
Drame Jožica, Zagorica pri Dolskem 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2031864, reg. št. 104437, izdala UE
Ljubljana. gno‑257057
Drame Nina, Zagorica pri Dolskem 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003070334, reg. št. 283431, izdala UE
Ljubljana. gnr‑257029
Drašček Alfred, Ljubeljska cesta 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001865846, reg. št. 95513, izdala UE
Ljubljana. gnp‑257031
Drašček Jure, Prešernova ulica 53, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S002021369,
izdala UE Domžale. gnq‑257130
Druzovič Rosvita, Drbetinci 66a, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S1231435,
izdala UE Ptuj. gnx‑257123
Erjavec
Mirjam,
Preglov
trg
3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. Bgh,
št. S 001996619, reg. št. 92050, izdala UE
Ljubljana. gnu‑257051
Gašperlin Alenčica, Kolezijska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1946883, reg. št. 30084, izdala UE Ljubljana.
gnv‑257050
Jurak Ana, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002135701, reg. št. 257755, izdala UE
Ljubljana. gnm‑257034
Karoli Andrej, Ramovševa ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001716050, reg. št. 186474, izdala UE
Ljubljana. gnc‑257044
Kobal Valter, Slomškova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002094137, reg. št. 232561, izdala UE
Ljubljana. gnl‑257035
Kržišnik Magdalena, Fabianijeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341568, reg. št. 69749, izdala UE Ljubljana.
gnr‑257054
Lukanc Edo, Češnjevek 40, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1603627, izdala
UE Kranj. gnz‑257096
Marčinko Lukšič Sonja, Strniševa cesta
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001498266, reg. št. 22765, izdala UE
Jesenice. gnx‑257048
Marković Marija Ana, Grajzerjeva ulica
37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001864306, reg. št. 56560, izdala UE
Ljubljana. gno‑257032
Mencej Martin, Dolenjska cesta 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001188959, reg. št. 19474, izdala UE
Ljubljana. gns‑257028
Mihevc Jernej, Avčinova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1946269,
reg. št. 237850, izdala UE Ljubljana.
gnz‑257046
Musić Meho, Poljanska cesta 22/
b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,Ce,G,H, št. S 001106361, reg. št.
203886, izdala UE Ljubljana. gng‑257040
Pagon Viktor, Godovič 9, Godovič,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 002184385, reg. št. 702, izdala UE Idrija.
gns‑257078
Pavlinič Klemen, Avgustinčičeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001566160, reg. št. 252218, izdala UE
Ljubljana. gnd‑257043
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Perko David, Sajovčevo naselje 3, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEGH,
št. S 3109532, reg. št. 59422, izdala UE Kranj.
gne‑257017
Podobnik Amalija, Brinje 17a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000323617, reg. št. 27396, izdala UE
Ljubljana. gnt‑257027
Praprotnik Matjaž, Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2115826, reg. št. 131771, izdala UE Ljubljana.
gnb‑257045
Purgaj Damjan, Jareninski dol 35,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1812391, reg. št. 14264, izdala UE Pesnica.
gnw‑257024
Rakovec Marjan, Dvorje 63, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 60045, reg. št. 31228, izdala UE Kranj.
gnd‑257143
Rakovec Sonja, Dvorje 63, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 60048, reg. št. 24033, izdala UE Kranj.
gnc‑257144
Rastoder Elvir, Cesta v Pečale 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001871105, reg. št. 210679, izdala UE
Ljubljana. gne‑257042
Runjak Matej, Tržaška cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003020501, reg. št. 280070, izdala UE
Ljubljana. gni‑257038
Rus Kersnik Jasminka, Masklenovec
26, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S001894315, izdala UE Domžale.
gnp‑257131
Sarić Tamara, Rašiška ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1458776,
reg. št. 242245, izdala UE Ljubljana.
gnq‑257055
Stamejčič Zdenko, Karlovška cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001796349, reg. št. 59726, izdala UE
Ljubljana. gnp‑257056
Starbek Mihael, Aškerčeva ulica 13,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S000064981, reg. št. 509, izdala UE Domžale.
gno‑257132
Stošić Dejan, Pot k igrišču 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2139681, reg. št. 215111, izdala UE Ljubljana.
gnc‑257094
Strahovnik Monika, Nusdorferjeva ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001418809, reg. št. 236730, izdala UE
Ljubljana. gnh‑257039
Šček Lorenz Alenka, Mestni trg 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2086355, reg. št. 137068, izdala UE Ljubljana.
gnf‑257041
Tratnjak Mladen, Zasavska cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001792094, reg. št. 187872, izdala UE
Ljubljana. gnw‑257049
Weber Aleš, Puhova ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
002091572, reg. št. 162266, izdala UE
Ljubljana. gnq‑257030
Žerak Boris, Čretež pri Krškem 7, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
001960565, reg. št. 22241, izdala UE Krško.
gns‑257053

Zavarovalne police preklicujejo
Špilak Simon, Kolesarska 75, Tropovci,
Tišina, zavarovalno polico, št. 50500030468
in št. 50500030505, izdala zavarovalnica
Slovenica Življenje. gnw‑257124

Spričevala preklicujejo
Baškovič Žiga, Prešernova 9, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec,
izdano leta 2006. gnd‑257093
Bevc Aleš, Blanca 88, Blanca, spričevalo
o končani OŠ Blanca, izdano leta 1991.
gnp‑257081
Bilješković Mara, Tribuče 2e, Črnomelj,
diplomo št. I/1-84, Srednje šole Veno Pilon
Ajdovščina, izdana leta 1984 na ime Aščić
Anto. gni‑257138
Čirič Jan, Mavčiče 83/b, Mavčiče,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj
– strokovna gimnazija, izdano leta 2005.
gnk‑257086
Josić Tatjana, Juvanova 33, Ljubljana,
spričevalo 5. razreda OŠ Bičevje v Ljubljani,
izdano leta 2005. gnf‑257016
Kenda Črt, Manžan 2/e, Koper
– Capodistria, preklic maturitetnega
spričevala, objavljenega v Ur. l. RS, št.
38/2007. gne‑257092
Košir Medeja, Poljska pot 11, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu CDI
Univerzum Ljubljana, izdano leta 2000.
gnu‑257026
Lešnjak Marko, Mirke 15, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, za poklic
avtomehanik, izdano leta 1983. gnv‑257125
Lozar Dimitrij, Selo 40, Črniče,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega
šolskega centra Nova Gorica, št. II/KS4598 – oblikovalec kovin, izdano leta 1992.
gno‑257082
Madon Karmen, Trnovo 1b, Trnovo pri
Gorici, spričevalo osmega razreda OŠ Boris
Kidrič Ajdovščina, izdano leta 1978, izdano
na ime Štor Karmen. gnh‑257139
Mencinger Sara, Vrbovec 30, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Mirana jarca v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnz‑257071
Toš Justina, Kukava 77, Juršinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ptuj, izdano leta 1980, izdano na ime
Kovačec Justina. gnh‑257164
Ule Boštjan, Švabičeva ulica 3, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana.
gnb‑257020
Uršič Tine, Bevkova ulica 3, Ajdovščina,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje gradbene
in geodetske šole v Ljubljani, izdano leta
2005 in 2006. gnu‑257126
Vrhnjak Matejka, Žirovski vrh Sv. Antona
3, Škofja Loka, obvestilo o uspehu splošne
mature Srednje tekstilne šole v Kranju,
izdano leta 1998. gnf‑257095

Drugo preklicujejo
Antoni d.o.o. Ajdovščina, Vipavska
cesta &/a, Ajdovščina, voznikovo kartico, št.
1070500005625000, izdana na ime Kobal
Anton, stanujoč Prešrnova 17/a Ajdovščina.
gnx‑257023
Bremec Rafael, Groharjeva ulica 4,
Kamnik, delovno knjižico. gnj‑257137
Bužga Drago, Postojnska ulica 23,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt‑257077
Dundek Katja, Nikola Tesla 13, Radenci,
vozno karto, št. 18, izdal Avtobusni promet
Murska Sobota. gnc‑257019
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GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za
Belorusijo, št. 1824413 in dovolilnico za
Rusijo, št. 426329. gny‑257022
Hvalič Zlatka, Karunova 14 a, Ljubljana,
vozno karto, št. 319, 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP Ljubljana.
gnn‑257133
Jurkovnik Mitja, Lopata 24/a, Celje,
delovno knjižico. gnl‑257085
Kosi Puškar Roman, Cesta na Dobrovo
47, Celje, delovno knjižico. gnf‑257091
Križan Vinko s.p., Malna 11/b, Jurovski
Dol, dovolilnico za Hravško za tretje države,
št. 003529. gnz‑257021
Krt Vilijam, Strunjan 74, Strunjan
– Strugnano (sezonska p.), Hrvaško
dovolilnico 3. države, št. 1849. gny‑257072
Lazarev Šerbec Lučka, Pesnica pri
Mariboru 40, Pesnica pri Mariboru, potrdilo
o opravljenem izdal Republiški komite za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
v Ljubljani, leta 1981. gnr‑257079
Lipičnik Mojca, Cafova ulica 6, Maribor,
delovno knjižico. gnm‑257084
Metljak Nina, Triglavska ulica 35,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.

Univerze v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
gnd‑257018
Škaper Darinkal, Černelavci, Slovenska
18, Murska Sobota, delovno knjižico, ser.
št. 239106, izdala UE Murska Sobota.
gnw‑257074
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za Rusijo, št.
428146. gnn‑257083
Šprohar Adesa, Hrvatini 43, Ankaran –
Ankarano, delovno knjižico. gnv‑257025
Štumberger Lea, Ulica svobode 25,
Piran – Pirano, študentsko izkaznico, št.
06050199, Fakultete za socialno delo v
Ljubljani. gnf‑257141
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5,
Ivančna Gorica, dovolilnice št. 0001254.
gng‑257140
Tomšič Laura, Stritarjeva 14, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico. gnu‑257080
Zaletelj Suzana, Podbukovje 18, Krka,
študentsko izkaznico, št. 01004603,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu‑257076
Zidar Oliver Kamilo, Ulica Berte Bukšek
8, Maribor, delovno knjižico. gnk‑257136

19426362,
Ekonomska
fakulteta.
gnm‑257134
Mohorič Renata, Spodnji otok 1,
Radovljica, študentsko izkaznico, št.
41052148, FDV v Mariboru. gnt‑257052
Novel Barbara, Šared 21, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnx‑257073
Pfeifer Breda, Nizka 26, Rečica ob
Savinji, delovno knjižico. gni‑257088
Pfeifer Franc, Nizka 26, Rečica ob
Savinji, delovno knjižico. gnj‑257087
Pfeifer Franc s.p., Nizka 26, Rečica ob
Savinji, licenco, št. 4313 za vozilo DAF
LFFA 45.220 z reg. oznako CE S0 787.
gnh‑257089
Požar Andreja, Trnovlje 49, Cerklje
na
Gorenjskem,
delovno
knjižico.
gnz‑257121
Rastoder Jasmin, Strmeckijeva ulica 26,
Ljubljana, delovno knjižico. gny‑257097
Rengeo Dušan, Beltinci, Jugovo 4,
Beltinci, delovno knjižico, ser. št. A 472261,
izdala UE Murska Sobota. gnv‑257075
Smrekar Andrej, Blečji vrh 10, Grosuplje,
delovno knjižico. gne‑257142
Strle Špela, Kopališka 45, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 19402495,
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VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji natečaja
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)  
(Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje
celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.

na CD-ROM-u

Posamezne številke uradnega
lista se pojavljajo v obliki
CD-ja kot na papirju! Letno
kazalo predpisov (register) je v
celoti povezano s posameznimi
številkami, tako da s klikom
miške takoj dobimo tisto stran,
kjer je objavljen iskani dokument.
Znotraj letnika je možno iskanje
po polnem besedilu, kopiranje
besedil in tiskanje posameznih
strani.

Z ALOŽBA

Slovenska 9
1000 Ljubljana
Število uporabnikov

NAROýILA

EUR

SIT

URADNI LIST na CD-ROM-u, 1
58,42
URADNI LIST na CD-ROM-u, 2–5
79,92
URADNI LIST na CD-ROM-u, 6–10
95,98
URADNI LIST na CD-ROM-u, 11–25
129,36
URADNI LIST na CD-ROM-u, 26–50
200,30
10 CD-ROM-ov
–10%

tel.: 01/200 18 38
faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

14.000
19.000
23.000
31.000
48.000

Ponudba velja do 31. 5. 2007

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno naročilnico ali pa obiščete spletno prodajalno na naših spletnih
straneh http//www.uradni-list.si/.
Letnik

Štev.
uporabnikov

Štev.
izvodov

Nepreklicno naroþam

CD 1995

Uradni list – CD 2006

CD 1996

Ime in priimek

CD 1997

Podjetje

CD 1998

Sektor

CD 1999

Davþna št.

CD 2000

Naslov

CD 2001

Pošta

CD 2002

Datum

CD 2003
CD 2004

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Dav. zav.

DA

NE

Podpis
Žig

CD 2005
CD 2006

Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in
raþun. Vse cene vkljuþujejo DDV.
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Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006
Z ALOŽBA

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek
Podjetje
Sektor

Slovenska 9
1000 Ljubljana

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum

e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

DA

NE

Naslov

NAROýILA

faks: 01/425 14 18

Dav. zav.

Davþna št.

Podpis
Žig
Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in raþun.
Vse cene vkljuþujejo DDV.
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