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

Javni razpisi

Obvestila
o oddaji naročila

Blago
Ob-17430/07
Obvestilo
Naročnik Splošna bolnišnica Izola je v
Ur. l. RS, št. 135-136 z dne 22. 12. 2006,
Ob-35841/06 objavil oddajo javnega naročila za »Dobavo in montažo kombiniranega
laserja za oftalmološke aplikacije«.
Na postopek JN je bila vložena zahteva
za revizijo na Državno revizijsko komisijo za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
Državna revizijska komisija je s sklepom
018-065/2007-11 z dne 15. 5. 2007 vlagateljevemu revizijskemu zahtevku delno ugodila, in sicer tako, da se razveljavi razpisna
dokumentacija v delu, kjer je postavljena
tehnična zahteva po špranjski svetilki s povečavami 5/8/12/20/32x.
Postopek javnega naročila »Dobava in
montaža kombiniranega laserja za oftalmološke aplikacije« se nadaljuje.
Spremenijo se navedbe v »Specifikacija
zahtev naročnika« v OBR 20, kot sledi:
Špranjska svetilka:
– Povečave:
5/8/12/20/32x;
ali
6/10/16/25/40 x ali podobno
Poleg tega je obrazec predračuna spremenjen, in sicer: ponudniki naj podajo ceno
v €.
– Rok za sprejemanje ponudb: 27. 6.
2007 do 12. ure.
– Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6. 2007
ob 14. uri v prostorih sejne sobe v I. nadstropju na naslovu naročnika.
– Rok veljavnosti ponudb: ponudba mora
veljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica Izola

Blago
Št. 65/07
Ob-17173/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Pedenjped Novo mesto, kontaktna oseba: Jelka Makše, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/37-18-250, 07/37-18-264, faks
07/37-18-265, elektronska pošta: jelka.makse@guest.arnes.si, internetni naslov: www.v-pedenjped.nm.edus.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila: prehrambeno blago po sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki,
II. sklop: sveže meso in mesni izdelki, III. sklop: sveže in zamrznjene ribe,
IV. sklop: perutnina in perutninski izdelki, V. sklop: zamrznjeni izdelki, VI. sklop:
kruh in pekovski izdelki, VII. sklop: peciva,
VIII. sklop: jajca, IX. sklop: jušne zakuhe
in testenine, X. sklop: sveže in suho sadje ter zelenjava, XI. sklop: konzervirana
živila in sokovi, XII. sklop: čaji, XIII. sklop:
osnovna živila in splošno prehrambeno
blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 136.659,00 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. 1/BO-07: Ljubljanske

mlekarne, d.d., kontaktna oseba: Petra Alič,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-81-500, faks 01/58-81-886, elektronska pošta: info@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17.801,50 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/BO-07: Mesarstvo
Cvetan Anton Cvetan s.p., kontaktna oseba: Brigita Škarja, Stari trg 23, 8230 Mokronog, Slovenija, tel. 07/34-99-590, faks
07/34-99-218, elektronska pošta: mesarstvo.cvetan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23.759,43 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/BO-07: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Nina Podgoršek,
Moste 2F, 1218 Komenda, Slovenija, tel.
01/724-75-10, faks 01/834-12-51, elektronska pošta: ledo@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.981,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/ BO-07: Perutnina Ptuj
d.d., kontaktna oseba: Jože Žunkovič, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 02/749-01-36, elektronska pošta: joze.zunkovic@perutnina.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.549,05 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/BO-07: KRNC d.o.o.,
kontaktna oseba: Pelko Natalija, Mestne
njive 14, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-09-00, faks 07/393-09-01, elektronska pošta: bojan.krnc@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44.413,27 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/BO-07: Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks
01/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@žito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30.013,96 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/BO-07: Mercator
d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-34, faks 01/560-34-72, elektronska pošta: lidija.rogelj@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.652,81 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/BO-07: ERA Good
d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/89-60-326, faks 03/89-60-296, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14.417,35 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007,
Ob-6902/07.
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: 6. 6. 2007.
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Ob-17175/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bežigrad, kontaktna oseba:
Nataša Centa, Črtomirova 12, 1000 Lju-
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bljana, Slovenija, tel. 01/280-75-50, faks
01/280-75-53.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesvina dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v Osnovni šoli Bežigrad.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 292.104,82 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 87 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso in
mesni izdelki: »Oblak« Janez Oblak s.p.,
kontaktna oseba: Janez Oblak, Delavska
18, 4266 Žiri, Slovenija, tel. 04/510-56-62,
faks 04/510-56-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 44.933,02
EUR, najvišja ponudba 47.332,95 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – 1. sklop: meso in mesni izdelki: MDK-Maloprodaja d.o.o., kontaktna oseba: Miro Pavič, Agrokombinatska 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-25-07,
faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 44.933,02
EUR, najvišja ponudba 47.332,95 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 1. sklop: perutninsko
meso in perutninski izdelki: MDK-Maloprodaja d.o.o., kontaktna oseba: Miro Pavič,
Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/547-25-07, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 23.906,54
EUR, najvišja ponudba 28.691,89 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4. – 2. sklop: perutnina in perutninski izdelki: Pivka d.d.,
kontaktna oseba: Darja Kaluža, Kal 1, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/703-10-24, faks
05/703-10-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 23.906,54
EUR, najvišja ponudba 28.691,89 EUR.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5 – 3. sklop: ribe:
Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič,
Moste 2F, 1218 Komenda, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.531,10 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6 – 4. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna
oseba: Mojca Beovič, Moste 2F, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11.110,37
EUR, najvišja ponudba 47.986,96 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7– 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11.110,37
EUR, najvišja ponudba 47.986,96 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Estera Furlan, Vipavska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11.110,37
EUR, najvišja ponudba 47.986,96 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/360-15-50, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 43.743,12
EUR, najvišja ponudba 57.623,57 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 – 5. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 43.743,12
EUR, najvišja ponudba 57.623,57 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Mlinotest d.d.,
kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-46-35, faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 43.743,12
EUR, najvišja ponudba 57.623,57 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 6. sklop: izdelki iz žit
in mlevski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna
oseba: Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-46-35,
faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.012,91
EUR, najvišja ponudba 15.441,15 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13 – 6. sklop: izdelki
iz žit in mlevski izdelki: ERA Good d.o.o.,
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.012,91
EUR, najvišja ponudba 15.441,15 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14 – 6. sklop: izdelki iz žit
in mlevski izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.012,91
EUR, najvišja ponudba 15.441,15 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 22.539,12
EUR, najvišja ponudba 29.174,37 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo št. 16 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Zupančič, Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/545-11-45,
faks 01/541-22-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 22.539,12
EUR, najvišja ponudba 29.174,37 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: ERA Good d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3220
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.481,11
EUR, najvišja ponudba 13.193,69 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.481,11
EUR, najvišja ponudba 13.193,69 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 19 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.481,11
EUR, najvišja ponudba 13.193,69 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20 – 9. sklop: zamrznjena
živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Beovič, Moste 2F, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.907,25
EUR, najvišja ponudba 18.070,86 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21 – 9. sklop: zamrznjena živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, faks
01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.907,25
EUR, najvišja ponudba 18.070,86 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 15.509,00
EUR, najvišja ponudba 29.505,48 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49A,
1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00,
faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 15.509,00
EUR, najvišja ponudba 29.505,48 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 24 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: ERA Good d.o.o.,
kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 15.509,00
EUR, najvišja ponudba 29.505,48 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 25 – 11. sklop: ostala
živila: ERA Good d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.041,43
EUR, najvišja ponudba 43.134,71 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 26 – 11. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.041,43
EUR, najvišja ponudba 43.134,77 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 27 – 11. sklop: ostala živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.

Stran

4558 /

Št.

53 / 15. 6. 2007

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.041,43
EUR, najvišja ponudba 43.134,77 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: 5721/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37187/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2007.
Osnovna šola Bežigrad
Št. 203/07
Ob-17188/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba: Sabina Arčan, Celjska cesta
37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-00,
faks 03/780-02-00, elektronska pošta: sabina.arcan@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: meso in mesni izdelki,
6. sklop: jajca,
7. sklop: mlevski izdelki in testenine,
8. sklop: splošno prehrambeno blago,
9. sklop: mleko in mlečni izdelki,
10. sklop: čaji,
11. sklop: zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 146.052,00 EUR za leto 2007.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Pekarna Boč d.o.o., kontaktna oseba: Martina Koren, Zbelovo 33/a,
3215 Loče, Slovenija, tel. 03/576-36-47,
faks 03/576-31-89, elektronska pošta: pekarna.boc@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.906,89
EUR, najvišja ponudba 15.813,40 EUR.
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. 5: Celjske mesnine d.d., kontaktna oseba: Jelka Rihter,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92, faks 03/425-52-50
in 03/425-52-33, elektronska pošta: jelka.rihter@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 37.303,23
EUR, najvišja ponudba 39.843,71 EUR.
Valuta: 60 dni.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: M. M. Kaučič d.o.o.,
kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel.
02/560-90-90, faks 02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.275,51
EUR, najvišja ponudba 4.217,40 EUR.
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. 7: M. M. Kaučič d.o.o.,
kontaktna oseba: Mirko Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija, tel.
02/560-90-90, faks 02/560-90-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.310,15
EUR, najvišja ponudba 5.631,88 EUR.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: ERA Good d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Golob, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 041/672-342,
faks 03/426-84-20, elektronska pošta: marija.straher@era-sv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 39.107,40
EUR, najvišja ponudba 43.282,14 EUR.
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. 9: Agroind Vipava 1894,
Vipava d.d., kontaktna oseba: Vera Trafela,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija,
tel. 05/367-12-00, faks 05/367-13-18, elektronska pošta: majda.skapin@vipava1894.
si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 31.120,50
EUR, najvišja ponudba 38.939,48 EUR.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: Mogota d.o.o., kontaktna oseba: Ida Drozg, Cesta v Trnovlje
7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/780-04-44,
faks 03/780-04-45, elektronska pošta: mogota.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.118,10
EUR, najvišja ponudba 2.587,45 EUR.
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 sto-

ritev: javno naročilo št. 11: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Nina Podgoršek, Moste 2/f, 1218 Komenda, Slovenija, tel.
01/724-75-10, faks 01/834-12-51, elektronska pošta: nina@ledo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.766,74
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5 (za sklop
6); 4 (za sklop 4); 3 (za sklop 7, 9 in 10); 2
(za sklop 5 in 8); 1 (za sklop 11).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 98 z dne 22. 9.
2006, Ob-26255/06, št. 457/06, strani 7471
– 7472.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 6. 2007 do 31. 12. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 6. 2007.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 210-1/04-7
Ob-17273/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-582, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN »nemedicinski potrošni material« št. 210-1/4 – za obdobje 1. 5.
2007 – 30. 9. 2007.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava potrošnega nemedicinskega materiala, pisarniškega materiala,
čistila in PE vrečke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 185,695,21 €/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 – objava
v Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004:
Belingar d.o.o., Ul. Borisa Kalina 16, 5250
Solkan, Slovenija, tel. 05/330-54-73, faks
05/330-54-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.133,33 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Grafika
Soča d.d., Sedejeva ulica 6, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/335-85-00, faks
05/335-85-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.266,38 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Merkur d.d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija,
tel. 04/258-81-36, faks 04/258-86-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.984,23 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: DZS d.d.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/586-71-74, faks 01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.577,22 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 – objava v
Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: MBS
d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran, Slovenija,
tel. 05/673-00-50, faks 05/673-00-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 930,79 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Vafra Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže, Slovenija, tel. 03/713-39-18, faks 03/713-39-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14.298,00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Ecolab
d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/429-31-00, faks 02/429-31-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.810,72 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 – objava v
Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Skočaj Roland s.p., Josipa Makuca 21, 5250
Solkan, Slovenija, tel. 05/333-16-86, faks
05/333-16-87.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.421,53 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Johnson
Diversey d.o.o., Tržaška cesta 37a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/320-70-00, faks
02/320-70-71.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 273,66 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00, faks
01/588-74-77.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.563,48 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Valtex &
Co. d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-40, faks
01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.855,35 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: Manimo d.o.o., Prvomajska ul. 39, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/333-13-11, faks
05/333-13-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 124,66 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 210-1/04 – objava v
Ur. l. RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004: IVEC
d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 38, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/229-67-00, faks
02/252-20-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 120,09 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:
19. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21406/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2007.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-17409/07
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: šivalni material.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 208.646,00 EUR z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(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:
Johnson &Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 63.531,56 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16.427,75 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 84.844,06 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:
5. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-17554/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
dr. Antona Debeljaka Loški potok / OŠ Stara Cerkev / OŠ Fara / OŠ Ob Rinži / OŠ
Zbora odposlancev Kočevje / Vrtec Ribnica,
kontaktna oseba: Sonja Veber, Hrib-Loški
potok 101 / Stara Cerkev 21 / Fara 3 / Cesta v Mestni log 39 / Trg zbora odposlancev 28 / Majnikova ulica 3, 1318 / 1332 /
1336 / 1330 / 1310, Loški potok / Stara
Cerkev / Vas / Kočevje / Ribnica, Slovenija,
tel. 01/836-72-53 / 893-80-70 / 894-80-23
/ 893-87-20 / 895-00-40 / 386-10-92, faks
01/ 836-70-10 / 893-80-71 / 894-21-60 /
883-87-22 / 895-00-45 / 386-13-92.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila:
Blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.50.00.00-9, dodatni predmeti:
21.22.10.00-8, 24.51.30.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov.
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II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov, namenjenih čiščenju za potrebe naročnikov OŠ dr. Antona Debeljaka Loški
potok, OŠ Stara Cerkev, OŠ Fara, OŠ Ob
Rinži, OŠ Zbora odposlancev Kočevje in
Vrtca Ribnica, po posameznih sklopih, v
letih od 2007 do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
162.151,56 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: oprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 90 točk,
– fiksnost cen do 6 točk,
– plačilni rok do 4 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. 1 – 1. sklop: koncentrirana čistila, ki se redčijo: KIMI d.o.o., ,
Planjava 1, 1236 Trzin, Slovenija, kontaktna
oseba: Gašper Bergan, tel.01/530-05-76,
faks 01/530-05-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.608,01
EUR, najvišja ponudba 19.566,72 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – 1. sklop: koncentrirana čistila, ki se redčijo: Johnson Diversey
d.o.o., Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/320-70-00, kontaktna oseba: Rok Hojnik, faks 02/320-70-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.608,01
EUR, najvišja ponudba 19.566,72 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 1. sklop: koncentrirana čistila, ki se redčijo: Barjans d.o.o., Pod
Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-66-40, kontaktna oseba: Majda Mravlje, faks 01/750-66-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.608,01
EUR, najvišja ponudba 19.566,72 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4 – 2. sklop: čistila
za neposredno uporabo in ostala čistilna
sredstva: Johnson Diversey d.o.o., Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-70-00, kontaktna oseba: Rok Hojnik,
faks 02/320-70-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 26.113,83
EUR, najvišja ponudba 37.759,82 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – 2. sklop: čistila za
neposredno uporabo in ostala čistilna sred-
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stva: KIMI d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin,
Slovenija, tel.01/530-05-76, kontaktna oseba: Gašper Bergan, faks 01/530-05-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 26.113,83
EUR, najvišja ponudba 37.759,82 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 – 2. sklop: čistila za neposredno uporabo in ostala čistilna sredstva:
Barjans d.o.o., Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-66-40, kontaktna
oseba: Majda Mravlje, faks 01/750-66-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 26.113,83
EUR, najvišja ponudba 37.759,82 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7 – 2. sklop: čistila
za neposredno uporabo in ostala čistilna
sredstva: Inter Koop d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 34, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-45-30, kontaktna oseba: Dušan Winkler, faks 02/250-45-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 26.113,83
EUR, najvišja ponudba 37.759,82 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8 – 3. sklop: papirna galanterija: Barjans d.o.o., Pod
Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-66-40, kontaktna oseba: Majda Mravlje, faks 01/750-66-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 38.639,57
EUR, najvišja ponudba 41.436,71 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9 – 3. sklop: papirna
galanterija: Valtex & Co. d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.01/510-30-40, kontaktna oseba: Željko
Aleksič, faks 01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 38.639,57
EUR, najvišja ponudba 41.436,71 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 10 – 4. sklop:
vrečke in folije: Barjans d.o.o., Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-66-40, kontaktna oseba: Majda Mravlje, faks 01/750-66-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.989,50
EUR, najvišja ponudba 11.196,63 EUR.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 4. sklop: vrečke in
folije: Valtex & Co. d.o.o., Cesta Andreja
Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/510-30-40, kontaktna oseba: Željko Aleksič, faks 01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.989,50
EUR, najvišja ponudba 11.196,63 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 12 – 5. sklop:
ostali izdelki: Johnson Diversey d.o.o., Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor, Slovenija,
tel.02/320-70-00, kontaktna oseba: Rok Hojnik, faks 02/320-70-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 27.150,30
EUR, najvišja ponudba 31.632,17 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 5. sklop: ostali izdelki:
Barjans d.o.o., Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-66-40, kontaktna
oseba: Majda Mravlje, faks 01/750-66-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 27.150,30
EUR, najvišja ponudba 31.632,17 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: JN 342/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1/07-36892/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 6. 2007.
OŠ dr. Antona Debeljaka
Loški potok, OŠ Stara Cerkev,
OŠ Fara,
OŠ Ob Rinži,
OŠ Zbora odposlancev Kočevje,
Vrtec Ribnica

Storitve
Ob-17204/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-52,
faks 01/425-55-08, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov: www.
dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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Kategorija storitve 05.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 044-07/2007-4.
II.5) Kratek opis: sklenitev naročniških
razmerij za vzpostavljanje podatkovnih
povezav in paketnih prenosov podatkov
v načinih HSDPA, UMTS in GPRS v domačih in tujih omrežjih (roaming) za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100.000,00 €.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mobitel d.d. Telekomunikacijske storitve,
kontaktna oseba: Miha Zrimšek, Vilharjeva cesta 23, 1537 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-22-00, faks 01/472-29-90, elektronska pošta: info@mobitel.si, internetni naslov: www.mobitel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 90.000,00 €; najnižja ponudba 90.000,00 €, najvišja ponudba
90.000,00 €.
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: 044-07/2007-4.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 5. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 6. 2007.
Republika Slovenija, Državni zbor
Ob-17358/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kontaktna oseba: Katja Kugler, Kotnikova ulica 28, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/308-31-00,
faks 01/478-37-60, elektronska pošta: katja.kugler@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SVLR 05/2006.
II.5) Kratek opis: izvedba dogodkov o
strukturnih skladih v EU.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40.000.000 SIT (16.691,70 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 40 točk,
2. povprečje števila referenc na slovenskega predavatelja s področja strukturnih
skladov EU – 20 točk,

3. povprečje števila referenc na tujega
predavatelja s področja strukturnih skladov
EU – 20 točk,
4. število referenc izvajalca s področja
organizacije seminarjev/delavnic na temo
strukturnih skladov EU – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop 1:
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o.,
kontaktna oseba: Romeo Varga, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/534-80-24, faks 02/536-14-65, elektronska pošta: info@rra-mura.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.300.000,00 SIT
– (13.770,65 EUR) (100 tč); najnižja ponudba 3.300.000,00 SIT (13.770,65 EUR)
(100 tč).
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. SVLR 05/2006
– sklop 2: Dom Sv. Jožef, duhovno-prosvetni center, kontaktna oseba: Jure Levart,
Plečnikova 29, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/548-37-04, faks 03/548-15-96, elektronska pošta: Dom.jozef@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.280.000,00
SIT (9.514,27 EUR) (84 tč); najnižja ponudba 2.280.000,00 SIT (9.514,27 EUR)
(84 tč), najvišja ponudba 3.202.400,00 SIT
(13.363,37 EUR) (56 tč).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop 3:
Združenje študentov in izobražencev – izobraževanje, kultura, sociala, šport, kontaktna oseba: Primož Praper, Slovenska 17,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 041/686-639,
elektronska pošta: zsi@zsi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.940.000,00
SIT (8.095,47 EUR) (88 tč); najnižja ponudba 1.940.000,00 SIT (8.095,47 EUR)
(88 tč), najvišja ponudba 3.372.860,00 SIT
14.074,69 EUR) (66 tč).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop 4:
A.L.P. Peca d.o.o., kontaktna oseba: Davorin Rogina, Prežihova ulica 17, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/82-17-860,
faks 02/82-17-861, elektronska pošta:
info@alppeca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.399.874,83 SIT
(14.187,42 EUR) (100 tč); najnižja ponudba 3.399.874,83 SIT (14.187,42 EUR) (100
tč).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop 5:
PRO-ECO d.o.o., kontaktna oseba: Beno
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Štern, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/565-45-67, elektronska pošta: info@pro-eco.si.
Opomba: za ta sklop ni bilo predložene
pravilne ponudbe.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop 6.
Opomba: za ta sklop ni bilo predložene
pravilne ponudbe.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop 7.
Opomba: za ta sklop ni bilo predložene
pravilne ponudbe.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop 8:
PRO – ECO d.o.o., kontaktna oseba: Beno
Štern, Ulica Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/565-45-67, elektronska pošta: info@pro-eco.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.078.281,25 SIT
(12.845,44 EUR) (76 tč); najnižja ponudba 2.106.745,00 SIT (8.791,29 EUR) (67
tč), najvišja ponudba 3.078.281,25 SIT
(12.845,44 EUR) (76 tč).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop 9.
Opomba: za ta sklop ni bilo predložene
pravilne ponudbe.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop
10: Regionalni center za okolje za srednjo
in vzhodno Evropo, kontaktna oseba: Mateja Šepec Jeršič, Slovenska cesta 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/425-70-65, faks
01/421-09-39, elektronska pošta: Rec-slovenia@guest.arnes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.927.405,40 SIT
(12.215,84 EUR) (100 tč); najnižja ponudba 2.927.405,40 SIT (12.215,84 EUR) (100
tč).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. SVLR 05/2006
– sklop 11: Oikos, svetovanje in razvoj,
d.o.o., kontaktna oseba: Jurij Kobal, Jarška cesta 30, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/722-64-00, faks 01/721-48-07, elektronska pošta: info@oikos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.823.000,00 SIT
(7.607,24 EUR) (100 tč); najnižja ponudba
1.823.000,00 SIT (7.607,24 EUR) (100 tč).
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SVLR 05/2006 – sklop 12.
Opomba: za ta sklop ni bilo predložene
pravilne ponudbe.
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: SVLR 05/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; stran 8247, št. 108, Ob-29075/06
z dne 20. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; obveščanje javnosti – Organ upravljanja – tehnična pomoč – 2006, EPD RS
2004-2006, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2007.
Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Storitve
Ob-17436/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mariborski vodovod j.p., d.d., kontaktna oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska cesta 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-06,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: Ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-07S/2006.
II.5) Kratek opis: premoženjsko in kolektivno nezgodno zavarovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 146.000,00 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNVV-07S/06: Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Maribor, kontaktna
oseba: Robert Knopf, Ulica Kneza Koclja
14; Zavarovalnica Maribor, kontaktna oseba: Mojca Nekrep, Cankarjeva ulica 3, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-84-518, faks
02/25-22-543, 02/33-33-690, elektronska
pošta: robert.kropf@zav-triglav.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 76.931,40
EUR, najvišja ponudba 88.037,85 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-07S/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS z
dne 6. 10. 2006, Ob-27776/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Drugi podatki: naročilo je bilo oddano po sklopih.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2007.
Mariborski vodovod j.p., d.d.
Ob-17437/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mariborski vodovod javno podjetje, d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska cesta 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-00,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: Ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-011S/2006.
II.5) Kratek opis: program spremljanja
kvalitete pitne vode-notranji nadzor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 166.917,04 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV-011S/2007: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: mag. Venčeslav Lapajne, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-01-79, elektronska pošta: Slavko.lapajne@zzv-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 154.296,67 EUR; najnižja
ponudba 154.296,67 EUR, najvišja ponudba:
199.886,48 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-011S/2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
112 z dne 3. 12. 2006.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2007.
Mariborski vodovod javno podjetje, d.d.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila

Obvestila
o javnem naročilu

Blago

Blago

Ob-17268/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Goriška lekarna Nova Gorica,
Rejčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Goriška lekarna Nova Gorica, tel. 05/330-34-50, epošta: tajnistvo@goriskalekarna.si, faks
05/330-34-49.
Internetni naslov naročnika: www.
goriskalekarna.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
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) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zdravila, MTP in blago za nadaljnjo
prodajo.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Nova
Gorica.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: zdravila, medicinsko tehnični pripomočki in blago za nadaljnjo prodajo za dobo treh let. Ocenjena
vrednost za tri leta je 37.500.000 EUR brez
DDV.
Ocenjeni stroški brez DDV: 37,500.000,00
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24000000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Goriška lekarna Nova Gorica

Št. 468/07

Ob-17590/07

Podaljšanje rokov
V javnem naročilu za nakup operacijskega materiala št. objave v Glasilu EU 2007/S
80-097782 z dne 25. 4. 2007 in Ur. l. RS,
št. 38 z dne 26. 4. 2007, Ob-12054/07 se
spremenijo naslednje 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: 27. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 6. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Vsi dokumenti, ki bi bili veljavni na dan
18. 6. 2007 bodo veljavni tudi za novi rok
odpiranja ponudb.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-287/2007/6

Ob-17249/07

Sprememba
V obvestilu o javnem naročilu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku
za dobavo prevoznih sredstev za potrebe
Policije, št. 430-287/2007, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 48 z dne 1. 6. 2007,
Ob-15638/07, se drugi odstavek točke
III.2.3) (»Tehnična sposobnost: Informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev«) spremeni tako,
da točka III.2.3) pravilno glasi:
»Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila.
Izjava ponudnika ter seznam pooblaščenih serviserjev za ponujena prevozna
sredstva po statističnih regijah Republike
Slovenije za sklope od 1 do 10 in podatki o
serviserju za ponujena prevozna sredstva
za sklopa 11 in 12.

Tehnična specifikacija ter prospektni material ali druga dokumentacija, iz katere so
razvidne tehnične karakteristike in opisi ponujenih prevoznih sredstev ter opreme.«.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 342/2-2007
Ob-17170/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, tel. 05/66-96-218, v roke: Alenka
Vodopivec, e-pošta: alenka.vodopivec@obvaldoltra.si, faks 05/65-26-701.
Internetni naslov naročnika: www.ob-valdoltra.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 ga je določil naročnik: sredstva za higieno in dezinfekcijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra – bolnišnična lekarna.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sredstva za higieno in dezinfekcijo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24431600, dodatni predmet(-i): 24513100,
24513200.
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:
24 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti(z DDV);
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednost (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
pravni akt (sporazum ali pogodba) o skupni
izvedbi naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
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;
– ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registriral dejavnost;
– 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 mora biti član organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri ima svoj sedež opravljal
storitev;
– ponudnik mora biti vpisan v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– medicinski pripomočki morajo biti
označeni s CE oznako, skladno s 17. členom Pravilnika o medicinskih pripomočkih
in katerih skladnost je bila ugotovljena po
predpisanem postopku iz 11. člena Pravilnika o medicinskih pripomočkih;
– razkužila morajo biti testirana z DGHM
ali CEN metodo in potrjena na listah;
– dobavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok uporabe vsaj še eno leto od
datuma dostave.
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:
27. 6. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do 10.
ure.
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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: 29. 6.
2007 ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra, sejna soba na upravi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe prisotne na odpiranju
ponudb lahko dajejo izjave, če se izkažejo
s pooblastili.
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.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 6. 2007.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-17171/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/47-84-000, v roke: Sabina Hajrič, e-pošta: sabina.hajric@gov.si, faks
00386/1/47-84-052.
Internetni naslov naročnika: http://www.
arso.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v roke: mag.
Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, 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 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386(0)590-75-600, v roke: mag. Uroš
Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, 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;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: visokozmogljivi sistem za potrebe
numeričnega modeliranja vremena in drugih
numerično intenzivnih aplikacij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je visoko zmogljiv računalnik (v nadaljevanju HPC), ki
bo zadostoval potrebam numeričnega
modeliranja vremena in drugih numerično intenzivnih aplikacij pri naročniku v
obdobju 2007 do 2011. Sestavljen je iz:
1. nadzornih strežnikov,
2. računskih strežnikov,
3. vhodno/izhodnih strežnikov (IO strežnikov),
4. diskovnega polja,
5. mrežne povezave (jih že poseduje naročnik),
6. hitre medstrežniške povezave (Infiniband),
7. strežniške omare,
8. operacijskega sistema RHEL ali SLES
z ustreznim številom licenc,
9. programske opreme za implementacijo čakalnih vrst,
10. programske opreme za nadzor in
vzdrževanje HPC sistema,
11. prevajalnikov,
12. MPI okolja,
13. pomoči inženirja ponudnika/pro
izvajalca v obsegu 5 delovnih dni za prilagoditve sistema specifičnim potrebam naročnika,
14. izobraževanje.
Natančnejša specifikacija je podana v
obrazcu A-10 Specifikacije. Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči vseh predvidenih komponent.
Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: v prvi (tej) fazi bo naročnik na podlagi
vnaprej predloženih prijav priznal sposobnost največ šestim kandidatom in v drugi
fazi povabil k oddaji ponudb kandidate, ki
jim je priznal sposobnost, predložil vzorec
pogodbe ter finančnih zavarovanj.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30210000, dodatni predmet(-i): 30233141,
30241000.
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: 208.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja bodo zahtevana v drugi
fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60% plačila v letu 2007, 40%
v letu 2008. Rok plačila 30. dan po prejemu
posamezne fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju – konzorcijska pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
IIl.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. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih de-
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janj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
Listine za dokazovanje: posebne listine
v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik
bo štel, da je kandidat s podpisom obrazca
A-4 prijava podal lastno izjavo, da kandidat
(in vsak njegovi zakoniti zastopnik, v 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, ki ga bo na morebitno naknadno
zahtevo naročnika predložil;
2. Kandidat ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Listine za dokazovanje: posebne listine v
tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo
štel, da je kandidat s podpisom obrazca A-4
prijava podal lastno izjavo, da ima plačane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja;
3. Kandidatu glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati
poslov z državno upravo;
Listine za dokazovanje: posebne listine
v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik
bo štel, da je kandidat s podpisom obrazca
A-4 Prijava podal lastno izjavo, da mu glede na predpise o preprečevanju korupcije
ni prepovedano sklepati poslov z državno
upravo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Kandidat ima s principalom oziroma
proizvajalcem ponujene opreme (strežniki in
diskovno polje ter Infiniband, ki bo predmet
ponudbe), sklenjeno veljavno pogodbo, iz
katere je razvidno, da ima najvišji možni status pri principalu (first level support) v Republiki Sloveniji za servis ponujene opreme;
Listine za dokazovanje: pogodba(-e) s
principalom(-i), iz katerih je razviden status
in podpora za prodajo in servis ponujene
opreme;
5. Kandidat izkaže poslovne povezave,
iz katerih bo razvidna sposobnost dobave
naslednje opreme: 1. operacijski sistem
RHEL ali SLES, 2. programsko opremo za
implementacijo čakalnih vrst, 3. programsko
opremo za nadzor in vzdrževanje gruče,
4. programsko opremo-prevajalnike, 5. MPI
okolje;
Listine za dokazovanje: pogodba(-e) s
principalom, iz katerih je razviden status in
podpora za prodajo in servis ponujene opreme, ali izjava(-e) proizvajalca(-ev)/principala(-ov) opreme, iz katere(-ih) je razvidno da
bo kandidatu zagotovil zahtevano opremo iz
njegovega prodajnega programa;
6. Kandidat izkaže, da ima za razpisani
predmet naročila pri principalu oziroma pro
izvajalcu opreme (strežniki in diskovno polje
ter Infiniband, ki bo predmet ponudbe), podporo za razpisani posel naročnika;
Listine za dokazovanje: izjava(-e) principala(-ov) oziroma proizvajalca(-ev), iz katere(-ih) je razvidno, da ima kandidat za
razpisan posel naročnika njegovo ustrezno
podporo za primer pridobitve posla.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. Kandidat izkaže, da ima za potrebe hitrega servisa ponujene opreme (strežniki in

diskovno polje, ki bo predmet ponudbe), na
območju Republike Slovenije vsaj po dva redno zaposlena serviserja (dva za strežnike
in dva za diskovno polje – eden izmed kadrov je lahko usposobljen za obe vrsti opreme, kar pomeni skupaj najmanj tri kadre) z
ustreznimi certifikati za servis opreme, ki bo
predmet ponudbe;
Listine za dokazovanje: razvidno iz
obrazca A-11 Kapacitete in certifikatov kadrov, iz katerih je razvidna usposobljenost
za servisiranje opreme, ki bo predmet ponudbe;
8. Reference: kandidat izkaže, daje
oprema principala/proizvajalca opreme, kije
predmet prijave (računski strežniki) že dobavljena poljubnemu naročniku za potrebe
sistema numeričnega modeliranja z enim
od modelov ALADIN/ARPEGE/ IFS, kar pomeni, daje bila oprema v zadnjih petih letih
(od 2002 dalje) dobavljena in nameščena
poljubnemu naročniku;
Listine za dokazovanje: razvidno iz
obrazca A-4 Prijava, točka 1.5;
9. Kakovost postopkov sledljivosti servisiranja opreme: ponudnik ima vzpostavljeno kakovost poslovanja po standardu ISO
serije 9000 vsaj za postopke servisiranja
opreme ali ima potrdilo od ponudnika neodvisne zunanje organizacije, iz katere je
razvidno, da ima vzpostavljeno sledljivost
postopkov vsaj znotraj servisne dejavnosti
ali ponudnik z lastnim notranjim dokumentom izkaže, da ima vzpostavljeno sledljivost
postopkov (protokol servisnega posega)
znotraj organizacije;
Listine za dokazovanje: certifikat ISO serije 9000 ali drug dokument/potrdilo neodvisne zunanje organizacije, ki potrjuje vzpostavljeno sledljivost postopkov vsaj znotraj
servisne dejavnosti ponudnika ali lasten
dokument ponudnika (poslovnik o načinu
servisiranja ali podobno), iz katerega je
razvidno, da ima ponudnik vzpostavljeno
sledljivost postopkov vsaj znotraj servisne
dejavnosti.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov 6.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
Če bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali
razpisane pogoje, več kot 6, bo naročnik
šest kandidatov, s katerimi bo sklenil okvirne sporazume, izbral po dodatnem kriteriju:
večje število certifikatov, ki ustrezajo pogoju
iz točke 8.1.7, če tako ne bo mogoče izbrati,
pa podredno kandidatom, ki bodo izkazali
več referenc, ki ustrezajo pogoju iz točke
8.1.8. Če tudi tako ne bo mogoče izbrati
bo izbran kandidat z večjo realizacijo v letu
2006. Listine za dokazovanje: Razvidno iz
navedb obrazca A-11 kapacitete in predloženih certifikatov ter podredno referenc v
zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava. Izbran bo kandidat
z največjim številom certifikatov iz pogoja
8.1.7, nato drugi z naslednjim nižjim številom kadrov in tako dalje. Če bosta dva ali
več kandidatov na podlagi tega dodatnega
kriterija enakih, bo podredno upoštevano
večje število referenc, ki ustrezajo pogoju
iz točke 8.1.8, če tudi tako ne bo mogoče
izbrati, pa bo podredna upoštevana višina
realizacije v letu 2006.

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

4565

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: 43003-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 076 – 092873 z dne 18. 4. 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:
11. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2007 do 10.
ure.
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.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnem naslovu http://www.praetor.si/ (rubrika
»Javna naročila«, pri tem javnem naročilu). Dodatna pojasnila je mogoče dobiti na
http://www.praetor.si (rubrika »Javna naročila«, pri tem javnem naročilu). Naročnik
bo posredoval dodatna pojasnila na istem
spletnem naslovu kot je razpisna dokumentacija. Za pravočasno bodo štele zahteve za
dodatna pojasnila, prejete na informacijski
sistem na navedenem spletnem naslovu pri
tem javnem naročilu najkasneje 7 dni pred
rokom za oddajo prijav do 12. ure.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-28-00, e-pošta: dkom@gov.si,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
zahtevka za revizijo je deset dni od prejema
odločitve o priznanju sposobnosti.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor
za sistem javnega naročanja, 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.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 6. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-17177/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javne naprave, javno podjetje d.o.o.,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Klavdija Lužar, tel.
03/425-64-00 e-pošta: klavdija.luzar@javnenaprave.si, faks 03/425-64-12.
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
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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: nakup delovnih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49, 3000
Celje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup delovnih vozil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34140000.
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: nakup
delovnih vozil.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti brez davka na
dodano vrednost in veljavnostjo za 3 mesece od oddaje ponudbe;
– Izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdal garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, z vključenim davkom
na dodano vrednost;
– Izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdal garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti, z vključenim davkom na
dodano vrednost.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ponudbena cena je fiksna, račun je plačljiv 60 dni po dobavi vozil in izstavitvi dokumenta, ki je podlaga za plačilo.
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:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2,
– od ponudnika zahtevamo, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila.
Kot dokazilo podpisana izjava.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti pravočasno in v
celoti plačane vse zapadle obveznosti do
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podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti v zvezi z plačili davkov,
– podatki o boniteti poslovanja,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
Kot dokazilo podpisana izjava, BON 1 in
BON 2, poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– reference ponudnika za zadnja 3 leta,
– zagotavljanje rezervnih delov,
– servisiranje ter navedba servisov.
Kot dokazilo podpisana izjava, seznam
referenc in servisov.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena brez davka
2. ustreznost tehničnim
zahtevam
3. reference za vozila
4. dobavni rok

Ponderiranje

60
20
10
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2/JN-2007/B.
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. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 7. 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 od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 11.30; sejna soba, Javne naprave,
javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49,
3000 CELJE.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
Javne naprave,
javno podjetje d.o.o.
Ob-17185/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom
Sežana, tel. 00386/5/731-14-00, v roke:
Kristina Pavlič, e-pošta: kristina.pavlic@zdsezana.si, faks 00386/5/731-14-26.
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 ga je določil
naročnik: dve reševalni vozili.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenija, Sežana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dve reševalni vozili:
– specialno urgentno reševalno vozilo reanimobil,
– specialno reševalno vozilo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114110.
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: 2
kosa.
Ocenjena vrednost brez DDV: 130.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– jamstvo za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z bianco menico,
– pogodbeni dobavitelj bo jamčil za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z bianco menico v vrednosti 10% pogodbene
vrednosti.
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:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2,
– ponudnik ne izpolnjuje zahtev tretjega
odstavka 42. člena ZJN-2 v točkah od a do
vključno d,
– od ponudnika zahtevamo, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila,
– od ponudnika zahtevamo da so njegovi dobavitelji vpisani v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora imeti pravočasno in v celoti
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora z referencami izkazati,
da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobavil najmanj 5 istovrstnih vozil na
območju RS,
– ponudnik mora predložiti prospekte s
tehničnimi podatki, ateste in certifikate kakovosti,
– ponudnik mora predložiti pisno izjavo o
plačilnih pogojih,
– ponudnik mora predložiti pisno izjavo o
garancijskih rokih.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev so
opredeljena 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:
Merila

1. najnižja cena
2. dobavni rok

Ponderiranje

70
30

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:
27. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 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: 30. 7.
2007 ob 12. uri; ZD Sežana.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2007.
Zdravstveni dom Sežana
Ob-17194/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): KOPA Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): nabava in
javna naročila, v roke: Roman Potočnik, tel.
04/25-69-444, faks 04/25-69-472, e-pošta:
roman.potocnik@klinika-golnik.si.
Internetni naslov naročnika: www.klinikagolnik.si.

Št.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
Nadja Triller, dr. med., Štefan Duh (endoskopski oddelek).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: KOPA Golnik, Golnik
36, 4204 Golnik – tajništvo uprave.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava endoskopske opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: endoskopski oddelek.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava endoskopske opreme po sklopih:
– sklop 1: LCD monitor 1 kos,
– sklop 2: NBI terapevtski video bronhoskop 2 seta,
– sklop 3: auto fluorescenčni video procesor + auto fluorescenčni izvor svetlobe
1 kpl,
– sklop 4: AFI video bronhoskop 1 set,
– sklop 5: video procesor 1 kos,
– sklop 6: izvor svetlobe 1 kos.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 33168000-5.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predloži: za en ali več
sklopov ali za celoto.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok, navedeno v razpisni dokumentaciji.
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:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena (posameznega sklopa)
2. čas garancije
3. rok plačila
4. št. navedenih reference

0.6
0.2
0.1
0.1

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 5 JN /2007 Endoskopija.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 7. 2007 do 12.
ure.
Dokumentacija se ne plačuje.
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: 13. 7.
2007 ob 13. uri; sejna soba na upravi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: predstavniki ponudnikov 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
KOPA Golnik
Št. 200-11/07-4
Ob-17205/07
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, epošta: 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).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo 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 ''laboratorijski material''.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
''Dr. Franca Derganca'' Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
- oddelek za laboratorijsko diagnostiko.
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: 500.000,00
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo medicinskih pripomočkov - laboratorijskega
materiala za naročnika po specifikacijah
predmeta JN.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Cell-Dynn 3700
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 2
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Sapphire
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 3
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Olympus AU-400
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 4
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Super GL
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 5
Naslov: Laboratorijski material za aparat
AVL 988
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 6
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Hydrasys LC
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 7
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Primus PDQ
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 8
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Architect I2000 (Abbott)
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 9
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Elecsys 1010 (Roche)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 10
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Immulite 2000 (DPC)
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 11
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Clyntec 500
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 12
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Miditron (Roche)
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 13
Naslov: Laboratorijski material za aparat
Immulite 2000 (za alergijo)
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 14
Naslov: Laboratorijski material za urinske analize – ostali artikli
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 15
Naslov: Laboratorijski material – standardi
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 16
Naslov: Laboratorijski material za hematologijo – ostali artikli
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
Sklop št. 17
Naslov: Laboratorijski material – pribor
1) Kratek opis: seznam artiklov in okvirne količine so zapisani v programu GoSoft
2000.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500.
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: količine
so zapisane v programu GoSoft, so okvirne
in so izražene glede na nabavljeno količino v preteklem letu in glede na predvideno
dodatno uporabo na osnovi vpeljave novih
postopkov pri zdravljenju.
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: ne.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2.
1.b. Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Udeleženec zagotavlja:
– da medicinski pripomočki, na katere
se prijavlja, ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikaciji medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh
navodilih in v programu GO-soft (spletna
aplikacija),
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov,
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka, na področju, kije povezano z njegovim poslovanjem,
– zahtevane letne količine medicinskih
pripomočkov vse razpisane medicinske pripomočke, ki jih je prijavil v prijavi,
– odzivni čas za dobavo medicinskega
pripomočka največ 24 ur od potrditve naročila,
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu),
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih medicinskih pripomočkov.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 200-11/07; razpisna
dokumentacija se nahaja na internetnem
naslovu: www.bolnisnica-go.si/javna naročila/objave JN.
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:
26. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 2007 do
9. ure.
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.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 6. 2007.
Splošna bolnišnica
''Dr. Franca Derganca'' Nova Gorica
Ob-17281/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): nabavna
služba, tel. 00386/3/423-36-89, v roke:
Sabina Špeglič, dipl. ekon., e-pošta:
sabina.speglic@guest.arnes.si,
faks
00386/3/548-61-90.
Internetni naslov naročnika: www.sb-celje.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 ga je določil
naročnik: dobava dializnega potrošnega
materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova ulica 5, Celje, Skladišče
Centra za dializo-razloženo.
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.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: ocenjena
vrednost brez DDV: 3,200.000,00 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava dializnega potrošnega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492800, dodatni predmet(-i): 33181200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
Naslov: Dializatorji semisintetična celulozna membrana (celuloza triacetat)

1) Kratek opis: dializatorji semisintetična
celulozna membrana (celuloza triacetat).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33181200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2.
Naslov: Dializatorji sintetična necelulozna membrana (polisulfon)
1) Kratek opis: dializatorji sintetična necelulozna membrana (polisulfon).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33181200.
Sklop št. 3.
Naslov: Dializatorji, sintetična necelulozna membrana (poliamid)
1) Kratek opis: dializatorji, sintetična necelulozna membrana (poliamid).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33181200.
Sklop št. 4.
Naslov: Kapilarni hemofiltri za aparat
Fresenius
1) Kratek opis: kapilarni hemofiltri za
aparat Fresenius.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33181200.
Sklop št. 5.
Naslov: Dializne igle
1) Kratek opis: dializne igle.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141320.
Sklop št. 6.
Naslov: Koncentrati za bikarbonatno dializo
1) Kratek opis: koncentrati za bikarbonatno dializo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492800.
Sklop št. 7.
Naslov: Koncentrati kisli za bikarbonatno dializo
1) Kratek opis: koncentrati kisli za bikarbonatno dializo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492800.
Sklop št. 8.
Naslov: Koncentrati kisli za hemodializo
brez kalcija
1) Kratek opis: koncentrati kisli za hemodializo brez kalcija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492800.
Sklop št. 9.
Naslov: Raztopine izotonične-dializni
program
1) Kratek opis: raztopine izotonične-dializni program.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492800.
Sklop št. 10.
Naslov: Artikli za aparature B. Braun
1) Kratek opis: artikli za aparature B.
Braun.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492800.
Sklop št. 11.
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Naslov: Artikli za aparature Fresenius
1) Kratek opis: artikli za aparature Fresenius.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492800.
Sklop št. 12
Naslov: Artikli za aparature Hospal
1) Kratek opis: artikli za aparature Hospal.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24492800.
Sklop št. 13
Naslov: Katetri dializni in ostalo
1) Kratek opis: katetri dializni in ostalo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141200.
Če je odgovor da je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 60-dnevni rok plačila.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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: 1/2007-Lekarna.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 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 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Splošna bolnišnica Celje
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Njegoševa cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, tel. 00386/1/232-16-75, v roke: Helena Ulčar, e-pošta: info@zdrzz.si, faks
00386/1/231-20-86.
Internetni naslov naročnika: http://www.
zdrzz.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v roke:
Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, 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 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v
roke: Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si,
faks 00386(0)590-75-609, 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:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: okvirni sporazum za dobavo električne energije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: zdravstveni zavodi v
Republiki Sloveniji, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Šifra NUTS: SI00E.
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.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: ocenjena
vrednost brez DDV: 15,000.000,00 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je sklenitev okvirnih sporazumov za dobavo električne
energije navedenim zdravstvenim zavodom na območju Republike Slovenije za
obdobje štirih let (zavodi so navedeni v
razpisni dokumentaciji). Naročniki se ne zavezujejo skleniti pogodbe za določen obseg
posla, se pa zavezujejo, da bodo vsakokrat,
ko bodo povpraševali po električni energiji
(praviloma enkrat letno), k oddaji ponudbe na
način, kot je to opredeljeno v okvirnem sporazumu, pozvali vse kandidate, s katerimi bodo
v prvi fazi na podlagi te razpisne dokumentacije sklenili okvirni sporazum, ter oddali posel
najugodnejšemu kandidatu (če v povpraševanju ne bo določeno drugače, na podlagi
merila najnižja skupna cena posameznega
sklopa). Naročnik bo na podlagi okvirnega
sporazuma pozival kandidate k oddaji ponudb, konkretne pogodbe na podlagi izbire v
pogodbeni fazi okvirnega sporazuma pa bodo
sklepali posamezni zdravstveni zavodi.
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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: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava električne energije
1) Kratek opis: vsak naročnik predstavlja
svoj sklop. Seznam naročnikov je sestavni
del razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 15,000.000,00
EUR.
5) Dodatne informacije o sklopih: vsak
naročnik bo z izbranim kandidatom ob konkretnem povpraševanju sklenil posebno pogodbo, po kateri bo zavezan kot uporabnik
in plačnik. Naročnik, ki izvaja predmetno
javno naročilo, objektivno nima vpliva na
ravnanja posameznih naročnikov v fazi sklepanja in izvajanja pogodb.
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: morebitna finančna zavarovanja bodo zahtevana ob vsakokratnem konkretnem povpraševanju.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: način financiranja bo določen
v konkretnem povpraševanju. Plačniki bodo
posamezni naročnik – zdravstveni zavodi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: partnerska 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:
1. Kandidat 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
kandidat s podpisom obrazca A-4 prijava podal lastno izjavo, da kandidat (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, ki ga bo
na morebitno naknadno zahtevo naročnika
predložil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Kandidat 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 kandidat s podpisom
obrazca A-4 prijava podal lastno izjavo, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.

3. Kandidatu glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati
poslov z državno upravo. Ad.3) Posebne
listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je kandidat s podpisom
obrazca A-4 Prijava podal lastno izjavo, da
mu glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati poslov z državno upravo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Kandidat ima veljavno licenco za dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje
na trgu z električno energijo. Ad.4) Posebne
listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril
pri Javni agenciji RS za energijo.
5. Reference: ponudnik je kadarkoli v
zadnjih treh letih (od 1. 1. 2004 do roka za
oddajo prijav) izvedel vsaj 1 referenčni posel
s področja predmeta javnega naročila, katerega predmet je bila dobava električne energije v pogodbeni vrednosti vsaj 10.000 €.
Ad.5) Razvidno iz obrazca A-4, točka 1.4.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 2/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 097-119292 z dne 23. 5. 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:
15. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 10.
ure.
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.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
na naslovu http://www.praetor.si (področje
Javna naročila). Morebitna dodatna pojasnila je mogoče zahtevati najkasneje 7 dni pred
rokom za oddajo prijav do 12. ure preko
v ta namen postavljenega informacijskega
sistema na istem naslovu pri tem javnem
naročilu.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Sektor
za sistem javnega naročanja, Beethovnova
ulica 11, 1502 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mf@gov.si, tel. 00386/1/369-68-56, faks
00386/1/369-68-55, internetni naslov: http://
www.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-17374/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
00386/7/391-61-35, v roke: Marija Puhek,
univ. dipl. inž., e-pošta: marija.puhek@sbnm.si, faks 00386/7/332-10-95.
Specifikacije in dopolnilo dokumentacijo
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 ga je določil
naročnik: pisarniški material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1,8000 Novo
mesto, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti; tremi.
Trajanje okvirnega sporazuma: 48 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 350.000,00
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivne dobave pisarniškega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Pisarniški material
1) Kratek opis: pisarniški material po
podsklopih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
3) Količina ali obseg: pisarniški material
po podsklopih. Količine so razvidne v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
sklop I: Pisarniški material je razdeljen
na podsklope:
Podsklop 1: Potrošni material za pisarno
Podsklop 2: Kuverte
Podsklop 3: Potrošni material za blagajne in računske stroje

Podsklop 4: Tipski obrazci
Podsklop 5: Kasete (video, avdio, za diktafon)
Podsklop 6: Material za vezavo in plastificiranje
Podsklop 7: Potrošni material za tiskalnike in fotokopirne stroje
Podsklop 8: Papir EKG in termo papir
Podsklop 9: Računalniški potrošni material
Možna je oddaja po podsklopih – ponudniki lahko oddajo ponudbo za eden ali več
podsklopov.
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: pisarniški material po podsklopih. Količine razvidne
iz razpisne dokumentacije.
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: zavarovanje – menica z menično izjavo, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 3.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 90 dnevni plačilni rok
od datuma uradnega prejema računa, ki bo
izstavljen po opravljeni dobavi blaga.
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 gospodarski subjekt ali 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;
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev;
3. Da ni vključen na seznam poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 46/06) naročnik ne sme poslovati.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da nudi naslednje plačilne pogoje: 90dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po opravljeni
dobavi blaga;
2. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji,
2. da bo skupaj s ponudbo brezplačno
predložil po en vzorec za vsako vrsto ponujenega blaga,
3. da se bo udeležil predstavitve ponudbe oziroma ponujenega blaga, v primeru, da
bo naročnik to zahteval ter da bo predložil
tehnične specifikacije za blago, ki ga bo naročnik opredelil v povabilu za predstavitev
ponudbe,
4. da zagotavlja letne količine blaga, na
katerega podaja ponudbo,
5. da zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v
skladišča naročnika,
6. da zagotavlja dobavni rok največ 72
ur in pri nujnih naročilih največ 24 ur od prejema naročila, na datum in uro, ki ju določi
naročnik,
7. da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega
blaga,
8. da nudi rok za rešitev reklamacije največ 5 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji,
9. da zagotavlja stalne zaloge ponujenih
artiklov,
10. da bo ob podpisu okvirnega sporazuma predložil zavarovanje – menico z menično izjavo, za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v višini 3 000 EUR.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: oprti.
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: 16-33/07.
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:
24. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks:
07/332-10-95. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi
RS za javna plačila, št. 01100-6030278379,
sklic na številko 16-33/07.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 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 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 10. uri; sejna soba na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) 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:
7. 6. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-17376/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Gasilska zveza Celje – PGD Trnovlje,
Dečkova cesta 36, 3000 Celje, Slovenija,
v roke: Vinko Sentočnik, tel. 041/763-144,
03/490-55-50, e-pošta: gz.celje@triera.net,
faks 03/490-55-51.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Gasilska zveza Celje, Celjska cesta
36 – Celje, kontaktna oseba: Vinko Sentočnik, podatki isti kot v I.1.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– drugo: zaščita in reševanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gasilsko vozilo – GVC 16/25 – ponovljen razpis (JN B 2/07).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Prostovoljno gasilsko društvo Trnovlje, Trnoveljska cesta 84,
3000 Celje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup gasilskega vozila GVC 16/25, 1+6,
4X2.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.42.10-3.
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.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
II.4) Vrsta postopka: odprti.
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)
nista bila pravnomočno obsojena 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 gospo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
darski 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.
Dokazila pod točko A): pod zaporedno
številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt
predloži izjavo.
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.
8. Da soglaša, da lahko naročnik pridobi
osebne podatke.
Dokazilo: izjava prijavitelja (OBR 2-2).
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 sub
jekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
D) Tehnični in kadrovska sposobnost:
11. Da sprejema pogoje razpisne dokumentacije (OBR-3).

12. Da zagotavlja garancijo za ponujeno
blago z izjavo o pogarancijskem vzdrževanju (OBR-5).
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): tipizacija gasilskih vozil
GZS.
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:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. Ponudbena cena
2. Rok dobave
3. Plačilni rok
4. Garancija
5. Reference

Ponderiranje
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5
10
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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.1.7) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 6. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Dokumentacija se dvigne osebno na naslovu GZC Dečkova 36 – Celje, po predhodni telefonski najavi pri Vinku Sentočniku
– 041/763-144.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 6. 2007 do 12. ure.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba dostaviti na naslov: GZ Celje, Dečkova 36 3000 Celje – osebno ali s poštno
pošiljko, ki mora na naslov prispeti do navedenega roka.
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: 12 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 6.
2007 ob 16. uri; sejna soba uprave na naslovu: Gasilska zveza Celje, Dečkova cesta
36, 3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Gasilska zveza Celje – PGD Trnovlje
Št. 430-293/2007-2
Ob-17392/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, 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
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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 179/2007-ODP – nakup dispečerskega sistema v Regijskem centru za obveščanje Kranj s komunikacijskim vozliščem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: URSZR regijski center za obveščanje Kranj (ReCo Kranj).
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave
nakup dispečerskega sistema v Regijskem centru za obveščanje Kranj s komunikacijskim vozliščem (URSZR ReCo
Kranj).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 32.52.40.00-2, dodatni predmeti:
32.55.12.00-2, 32.55.21.00-8, 30.24.62.00-7,
74.54.20.00-0.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 567.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek predvidoma 14. 9. 2007, zaključek 15. 11. 2007.
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:

Št.

– spodaj navedena merila:
Merila

1. ocena cene
2. ocena ponudnika
3. ocena garancije

Ponderiranje

65%
20%
15%

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni
rok (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja naročnik v točki I.5. ter prilogi 9 razpisne dokumentacije) za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 179/2007ODP.
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:
15. 8. 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: 15. 8. 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. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 8.
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:
7. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17411/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunalno podjetje Vrhnika d.d.,
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Brigita Šen Kreže,
tel. 01/750-50-62, v roke: Brigita Šen Kreže, e-pošta: brigita.sen-kreze@kpv.si, faks
01/755-20-13.
Internetni naslov naročnika: www.kpv.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).
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: kamion – šasija s kabino.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pot na Tojnice 40,
1360 Vrhnika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
kamion – šasija s kabino.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34139100.
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: 1.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bianko menico za resnost ponudbe v
višini 5.000,00 € skupaj s pooblastilom za
izpolnitev bianko menice. Izjava ponudnika,
da v primeru, ko bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, predložil naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10-ih
dni šteto od datuma podpisa pogodbe s
strani naročnika, bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice, na prvi poziv, v višini 10% pogodbene
vrednosti z DDV. Rok veljavnosti je, datum
dobave blaga plus 5 dni.
Izjava ponudnika, da v primeru, ko bo
izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil
naročniku za odpravo napak v garancijski
dobi v roku 10 dni šteto od datuma podpisa
prevzemnega zapisnika s strani naročnika,
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
izdano s strani zavarovalnice, na prvi poziv,
v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.
Rok veljavnosti je, za en dan daljši, kot je
najdaljši garancijski rok (to je 6 let od datuma prevzema vozila).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: minimalni 30-dnevni rok
plačila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: 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:
1. V skladu s prvim odstavkom, 43. člena
ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo v
skladu s predpisi države članice, v kateri je
registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo
ali potrdilo. 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.
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Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v RS, 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.
2. V skladu z drugim odstavkom, 43. člena ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo
o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež
opravljali storitev, ki je predmet naročila.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v RS, 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.
3. Da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
4. 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): 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
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih sredstev Evropske
skupnosti; pranje denarja. Gospodarski sub
jekti, ki nimajo sedeža v RS, 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.
5. Da proti ponudniku kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja
sodišče; da ni opustil poslovno dejavnost ali
je v katerem koli podobnem položaju in da
proti ponudniku ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež.
6. Da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s ponudnikovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake
s področja predmeta javnega naročila.
7. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer ima sedež.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7: Izjava
ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da gospodarski subjekt v zadnjem
letu, šteto od dneva oddaje ponudbe javnega naročila, na katerega se javlja kot ponudnik, ni imel blokiranega transakcijskega
računa.
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Dokazilo: ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz
katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjem letu šteto od
dneva oddaje ponudbe. Če ima ponudnik
odprtih več računov, mora predložiti toliko
potrdil, kot ima računov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
9. Ponudnik navede, da je sposoben
skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko in terminsko izvesti javno naročilo.
10. Ponujeni predmet nakupa mora
ustrezati tehničnim zahtevam.
Izjava ponudnika.
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

1. cena
2. rok dobave

Ponderiranje

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/9-02/07.
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:
1. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 7. 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. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 12. uri; sedež naročnika – sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; 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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel.
01/369-68-56, faks 01/369-68-55, internetni
naslov: www.sigov.si/mf/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Ob-17418/07
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) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in 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: javno naročilo za finančni najem vozil
za potrebe Policije, št. 430-91/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Kombinacija prejšnjih.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93a.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je finančni najem s postopnim odkupom (leasing) vozil
za potrebe Policije z dodatno policijsko
opremo in drugo dodatno opremo vozil,
po sklopih iz priloge B te objave. Rok trajanja najema je 5 let oziroma 60 mesecev,
z možnostjo predčasnega odkupa vozil. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je
naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Belo-modro specialno patruljno
vozilo, od 1600 do 2000 cm3
1) Kratek opis: finančni najem s postopnim odkupom (leasing) belo-modrih specialnih patruljnih vozil, s prostornino motorja od 1600 do 2000 cm3. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 100 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.416.666,67
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 mesecev
od oddaje naročila.
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5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): vozila morajo biti dobavljena dne 30. 11. 2007 ali največ 3 dni
pred tem datumom. Rok trajanja najema
(s postopnim odkupom) je 5 let oziroma 60
mesecev in začne teči z dnem zapisniškega prevzema vozil. Naročnik ima možnost
predčasnega odkupa vozil.
Sklop št. 2
Naslov: Terensko vozilo s policijsko opremo – večje
1) Kratek opis: finančni najem s postopnim odkupom (leasing) terenskih vozil
s policijsko opremo – večjih. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila je naveden
v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 25 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 932.500,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): vozila morajo biti dobavljena najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve
pogodbe. Rok trajanja najema (s postopnim
odkupom) je 5 let oziroma 60 mesecev in
začne teči z dnem zapisniškega prevzema
vozil. Naročnik ima možnost predčasnega
odkupa vozil.
Sklop št. 3
Naslov: Intervencijsko vozilo – večje
(5+4)
1) Kratek opis: finančni najem s postopnim odkupom (leasing) intervencijskih vozil
– večjih (5+4). Podrobnejši opis predmeta
javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 40 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.298.750,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): vozila morajo biti dobavljena najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve
pogodbe. Rok trajanja najema (s postopnim
odkupom) je 5 let oziroma 60 mesecev in
začne teči z dnem zapisniškega prevzema
vozil. Naročnik ima možnost predčasnega
odkupa vozil.
Sklop št. 4
Naslov: Specialno kombinirano vozilo za
prevoz oseb s policijsko opremo (za PPE)
1) Kratek opis: finančni najem s postopnim odkupom (leasing) specialnih kombiniranih vozil za prevoz oseb s policijsko
opremo (za PPE). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
3) Količina ali obseg: količina: 25 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 893.750,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 mesecev
od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba pod točko 4): vozila morajo biti dobavlje-

na najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve
pogodbe. Rok trajanja najema (s postopnim
odkupom) je 5 let oziroma 60 mesecev in
začne teči z dnem zapisniškega prevzema
vozil. Naročnik ima možnost predčasnega
odkupa vozil.
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: količina
vozil je po posameznem sklopu navedena v
prilogi B te objave.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
4.541.666,67 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjava banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe, ki to urejajo: plačevanje najemnine
je mesečno. V skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila (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
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:
Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ponudnik izpolnjuje vse zakonske in
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti
tudi naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
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– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javno naročilo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov;
– dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih dospelih
neporavnanih obveznosti.
Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti
tudi naslednje dokumente:
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež.
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.
Seznam pooblaščenih serviserjev za ponujena vozila po statističnih regijah Republike Slovenije.
Tehnična specifikacija ter prospektni material ali druga dokumentacija, iz katere so
razvidne tehnične karakteristike in opisi ponujenih vozil ter opreme.
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

Ponderiranje

1. Cena najema
2. Servisna pokritost po regijah
3. Garancijski rok
4. Cena porabe goriva

80
9,9
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-91/2007.
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:
27. 7. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15,00 EUR.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklic-
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na številka: 28 17116-2401002-43009107,
za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132,
SWIFT CODE BSLJSI2X. Od dneva objave
do zgoraj navedenega roka je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 15,00
EUR, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 2007 do 15. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.3): Vozila iz sklopa
1 morajo biti dobavljena dne 30. 11. 2007
ali največ 3 dni pred tem datumom, vozila iz ostalih sklopov (sklopi 2, 3 in 4) pa
najkasneje v roku 3 mesecev od sklenitve
pogodbe. Rok trajanja najema (s postopnim
odkupom) je 5 let oziroma 60 mesecev in
začne teči z dnem zapisniškega prevzema
vozil. Naročnik ima možnost predčasnega
odkupa vozil.
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
Tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se
v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži
zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana
pred pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri
ima ponudnik svoj sedež.
VI.4.1) 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.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljublja-
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na, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 49
Ob-17429/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, 1000
Slovenija, tel. +386/1/477-97-11, v roke: Ivan
Erklavec, e-pošta: jani.erklavec@snaga.si,
faks +386/1/477-97-13.
Internetni naslov naročnika: http://www.
snaga.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Snaga,
d.o.o. Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati
osebno ali telefonsko pri kontaktni osebi (g.
Erklavec; tel. 477-97-11), odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom
pa le pisno na naslov: Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki
ne bo. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletnih straneh na mestu, kjer so
objavljeni tudi ostali podatki o predmetnem
javnem naročilu. Na vprašanja, ki jih bodo
ponudniki oddajali na drug način, naročnik
ne bo odgovarjal. Vprašanja lahko ponudniki
naslavljajo najkasneje 10 dni pred potekom
roka za predložitev ponudb. Po tem roku
naročnik pojasnil v zvezi s ponudnikovimi
vprašanji ne daje več; tel. 01/477-97-11, v
roke: Erklavec Ivan.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Snaga, d.o.o. Povšetova
6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): razpisno dokumentacijo lahko
ponudniki dobijo na spletnih straneh, na
naslovu www.snaga.si v rubriki Javna naročila (JR). Ponudniki s tiskanjem elektronske
oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako
pisni obliki. Razpisna dokumentacija je izdelana v računalniški obliki PDF – Portable
Document Format. Odkupnine za razpisno
dokumentacijo ni.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
rok za dostavo ponudb je ne glede na način dostave 31. 7. 2007, in sicer do 12. ure
na naslov: Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana. Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti
(ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za dobavo
komunalnih vozil – JR B 4/07«. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni
bil odpiran; tel. +386/1/477-96-20, v roke:
tajništvo podjetja, soba 118, I. nadstropje,
faks +386/1/477-97-13, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava komunalnih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Snaga, d.o.o., Pov
šetova 6, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava komunalnih vozil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144512, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E029, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34144511, glavni besednjak,
dopolnilni besednjak: E056.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: JRB 4/07
1) Kratek opis: smetarsko vozilo za zbiranje, stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov na dvoosni šasiji – potisna plošča.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144512, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E029, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34144511, glavni besednjak,
dopolnilni besednjak E056.
3) Količina ali obseg: 3 kosi.
Sklop št. 2
Naslov: JRB 4/07
1) Kratek opis: smetarsko vozilo za zbiranje, stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov na dvoosni šasiji – potisna plošča.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144512, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E029, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34144511, glavni besednjak,
dopolnilni besednjak E056.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 3
Naslov: JRB 4/07
1) Kratek opis: smetarsko vozilo za zbiranje, stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov na dvoosni šasiji – potisna plošča
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144512, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E029, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34144511, glavni besednjak,
dopolnilni besednjak E056.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 4
Naslov JRB 4/07
1) Kratek opis: smetarsko vozilo za zbiranje, stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov na dvoosni šasiji – vrtljivi boben.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144512, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E029, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34144511, glavni besednjak,
dopolnilni besednjak E056.
3) Količina ali obseg: 3 kosi.
Sklop št. 5
Naslov: JRB 4/07
1) Kratek opis: pralno smetarsko vozilo
za zbiranje, stiskanje in prevoz komunalnih
odpadkov na triosni šasiji z zatečno krmiljeno osjo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144512, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E029, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 34144511, glavni besednjak,
dopolnilni besednjak E056.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
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Sklop št. 6
Naslov: JRB 4/07
1) Kratek opis: dvoosna šasija za samonakladalno vozilo za prevoz komunalnih
odpadkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144511, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E056.
3) Količina ali obseg: 3 kosi.
Sklop št. 7
Naslov: JRB 4/07
1) Kratek opis: dvoosna šasija za vozilo s
hidravličnim dvigalom za prevoz komunalnih
odpadkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144511, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E056.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 8
Naslov: JRB 4/07
1) Kratek opis: lahka tovorna šasija s kabino za vozilo z nakladalno stranico.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144511, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E056.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
Sklop št. 9
Naslov: JRB 4/07
1) Kratek opis: triosno vozilo z zatečno
dvižno osjo s hidravličnim dvigalom in kotalnim prekucnikom za prevoz komunalnih
odpadkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144511, glavni besednjak, dopolnilni besednjak: E056.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
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:
2.014.70100 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 60 dni ali
2,5% cassasconto za plačilo 15.dan.
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
ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede
osnovne sposobnosti (42. člen ZJN-2).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave
v skladu s predpisi, izjava ponudnika, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja,
– izjava ponudnika, da ima poravnane
vse davke, prispevke in druge dajatve.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– reference za ponujena komunalna vozila,

Št.

– izpolnjevanje zahtev iz predmeta naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. dobavni rok
3. servis v razdalji 10 km
od sedeža podjetja

Ponderiranje

60
10
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JRB4/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilo: 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:
30. 7. 2007 do 23. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 7. 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: 1. 8.
2007 ob 9. uri, Snaga, d.o.o., Povšetova 6,
Ljubljana, sejna soba št. 200, drugo nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; na odpiranju ponudb lahko
sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali komisiji pred odpiranjem ponudb.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Snaga, d.o.o.
Ob-17438/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javne naprave, javno podjetje d.o.o.,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Klavdija Lužar, epošta: klavdija.luzar@javne-naprave.si, faks
03/425-64-12.
I.) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javno podjetje d.o.o., javne naprave, Teharska cesta
49, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janez Karo, tel. 03/425-64-00.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo 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: dobava zabojnikov za zbiranje
odpadkov.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49, 3000
Celje
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava zabojnikov za zbiranje odpadkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28213700.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava posod za zbiranje odpadkov
1) Kratek opis: dobava posod za zbiranje
odpadkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28213700.
3) Količina ali obseg: dobava posod za
zbiranje odpadkov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava posod za zbiranje odpadkov
1) Kratek opis: dobava posod za zbiranje
odpadkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28213700.
3) Količina ali obseg: dobava posod za
zbiranje odpadkov.
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: dobava
zabojnikov za zbiranje odpadkov.
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:
– Garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti brez davka na
dodano vrednost in veljavnostjo za 3 mesece od oddaje ponudbe;
– Izjava garanta, da bo v primeru če bo
ponudnik izbran izdal garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z vključenim davkom
na dodano vrednost;
– Izjava garanta, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran izdal garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na
dodano vrednost.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ponudbena cena je fiksna,
račun je plačljiv najmanj 30 dni po dobavi
blaga in izstavitvi dokumenta, ki je podlaga
za izplačilo.
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:

Stran

4578 /

Št.

53 / 15. 6. 2007

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2,
– od ponudnika zahtevamo, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila. Kot dokazilo podpisana izjava.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti pravočasno in v
celoti plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti v zvezi z plačili davkov,
– podatki o boniteti poslovanja.
Kot dokazilo podpisana izjava, BON 1
in BON 2.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): posode morajo ustrezati
normam DIN EN 840 1 do 6.
Certifikat je potrebno priložiti ponudbi.
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

1. cena brez davka
2. dobavni rok
3. garancijska doba

Ponderiranje

70
20
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 5/JN-2007/B.
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:
24. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 7. 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: 3 mesece.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 11.30; sejna soba, Javne naprave,
javno podjetje d.o.o., Teharska cesta 49,
3000 Celje.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Javne naprave,
javno podjetje d.o.o.
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Ob-17539/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, v roke: Alenka Rome,
e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks
+386/1/475-21-86.
Internetni naslov naročnika: http://www.
rtvslo.si/razpisi.
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: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Vložišče RTV Slovenija.
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: nakup 16 FM oddajnikov in pripadajoče opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup 16 FM oddajnikov in pripadajoče
opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32233000.
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: 16
kompletov FM oddajnikov s pripadajočo
opremo.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0035.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0035.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0035.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila

– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0035.
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:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0035.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0035.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0035.
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. ekonomska cena
2. višina
3. garancija
4. izkoristek oddajnika

Ponderiranje

80
10
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-B0035.
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:
7. 8. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 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: do 30. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
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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: Javni zavod RTV Slovenija, Komercialna služba,
Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
internetni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-17542/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Primorska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): javna.narocila@elektroprimorska.si, tel. 00386/5/339-67-00, v
roke: komisija za javna naročila, e-pošta:
javna.narocila@elektro-primorska.si, faks
00386/5/339-67-31.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava motornih vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: posamezne distribucijske enote Elektro Primorske.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava motornih vozil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Osebno vozilo
1) Kratek opis: prostornina 1200-1300
ccm, ostale tehnične karakteristike navedene v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg: 4 kose.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: osebno vozilo 4x4
1) Kratek opis: 1200-1300 ccm, ostale
tehnične karakteristike navedene v razpisni
dokumentaciji.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg: 4 kose.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Naslov: Osebna vozila
1) Kratek opis: 1800-2000 ccm.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg: 6 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
Naslov: Osebno vozilo
1) Kratek opis: 1300-1400, ostale tehnične karakteristike navedene v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
Naslov: Osebno vozilo
1) Kratek opis: 1800-2000 ccm, ostale
tehnične karakteristike navedne v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
Naslov: Kombi
1) Kratek opis: 220-2500 ccm, ostale
tehnične karakteristike navedene v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34111000.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
Naslov: Kombi
1) Kratek opis: 2200-2500 ccm, ostale
tehnične karakteristike navedene v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34111000.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
Naslov: Terensko vozilo
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1) Kratek opis: 2200-2500 ccm, ostale
tehnične karakteristike navedene v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34113200.
3) Količina ali obseg: 2 kosa.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
Naslov: Terensko vozilo
1) Kratek opis: 2000-2300 ccm, ostale
tehnične karakteristike navedene v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34113200.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
Naslov: Osebno vozilo
1) Kratek opis: 1400-1600 ccm, ostale
tehnične karakteristike navedene v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000.
3) Količina ali obseg: 4 kose.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
Naslov: Tovorno vozilo z nadgradnjoplatforma
1) Kratek opis: vozilo z dvižno košaro.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34142100.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 130 dni od
oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: 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: osebni
avto 15 kosov; kombi 9 kosov; terensko 3
kose; tovorno vozilo z nadgradnjo 1 kos.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
130 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 60 dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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: ponu-
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dnik je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu; ponudnik ali njegov zakoniti
zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
hudodelskega združevanja, goljufije in pranja denarja, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku; ponudnik ni v postopku stečaja
ali likvidacije ali prisilne poravnave, niti ni
proti njemu uveden tak postopek; ponudnik
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih javnih
razpisih; izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: letno
povprečje prihodkov od prodaje za zadnja
tri leta (2004, 2005, 2006) mora biti najmanj v višini dvakratne ponudbene vrednosti; Najnižja raven standardov, ki se lahko
zahtevajo: BON1 in BON2 ter potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON1/P. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2006,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na TRR za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora biti pooblaščen prodajalec
in serviser za vsak ponujeni sklop; odzivni
čas servisa nadgradnje 24 ur od prvega
poziva.
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

1. cena
2. kakovost ISO

Ponderiranje

95
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 11/2007-B.
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:
7. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje Nova Gorica - sklic 11/2007B; IBAN:
SI56047500000510950; SVVIFT: KBMASI2XGOR. Dvig je možen v komercialnem
sektorju pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne
dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 8. 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. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 8.
2007 ob 11. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: dodatne informacije navedene v razpisni dokumentaciji.
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.
00386/1/234-28-00, faks 00386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mf@gov.si, tel. 00386/1/369-68-56,
faks 00386/1/369-68-55, internetni naslov:
www.gov.si/mf/slov/javnar/kontakt.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-17587/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Vrhnika, Poštna 1, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-73-77, v
roke: Elizabeta Žust, e-pošta: elizabeta.zust@guest.arnes.si, faks 01/750-73-74.
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,
– izobraževanje.
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: Vrhnika.
Šifra NUTS: SI00E.
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:
prehrambeno blago.
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: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 2
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.

Sklop št. 3
Naslov: ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15200000.
Sklop št. 4
Naslov: Kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 5
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 6
Naslov: pakiran olupljen krompir
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15310000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjena zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 8
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 9
Naslov: Dietna živila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
15882000.
Sklop št. 10
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: 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 v primeru, da skupna vrednost ponudbe presega 50.000 EUR.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila 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 zako-
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niku (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.
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, kije 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.
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 subjekta.
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. Daje 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 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.3.2) 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:
25. 7. 2007 do 14. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 7. 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: 1. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 12.30, Vrtec Vrhnika, Vrhnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopniki.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Vrtec Vrhnika
Št. 430-286/2007-2
Ob-17592/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, 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 192/2007-ODP – vojaška
oprema enote za specialno delovanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica 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: 18.13.30.00-0, dodatni predmeti:
18.13.33.00-3.

Stran

4582 /

Št.

53 / 15. 6. 2007

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1, 2, 3
Naslov: Vojaška oprema enote za specialno delovanje
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 18.13.30.00-0, dodatni predmeti:
18.13.33.00-3.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
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 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
(za posamezen sklop)
2. dobavni rok za blago
(za posamezen sklop)

Ponderiranje

80%
20%

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni
rok (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja naročnik v točki I.5. ter prilogi 9 razpisne dokumentacije) za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 192/2007ODP.
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:
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: 30. 7. 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 12.30; 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.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17595/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Preserje, Preserje 60,
1352 Preserje, Slovenija, tel. 01/360-12-60,
v roke: Andreja Tavčar, e-pošta: majazidar@hotmail.com, faks 01/360-12-70.
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;
– izobraževanje.
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: Preserje.
Šifra NUTS: SI00E.
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:
prehrambeno blago.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 3
Naslov: Ribe in konzervirane ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15200000.

Sklop št. 4
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 5
Naslov: Slaščičarski izdelki in keksi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 6
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 7
Naslov: Sadni in zelenjavni sokovi,
voda
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15320000,
dodatni predmet(-i): 15980000.
Sklop št. 8
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 9
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 10
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjena zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: 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 v primeru, da skupna vrednost ponudbe presega 50.000 EUR.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila 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.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 gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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.
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, kije 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.
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 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 (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.
17. Da zagotavlja dostavo živil tudi na
podružnično šolo Rakitna, Rakitna 54, 1352
Rakitna.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.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:
25. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 7. 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 1. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 7.
2007 ob 9.30; Osnovna šola Preserje, Preserje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopniki.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Osnovna šola Preserje
Ob-17600/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 00386/1/244-14-00, v roke: mag. StašaJavornik, e-pošta: stasa.javornik@ivz-rs.si,
faks: 00386/1/244-14-47.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.ivz.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetord.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Jana Habjan, e-pošta:
info@praetor.si, tel. 00386(0)590-75-601,
faks: 00386(0)590-75-609, 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): Praetord.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Jana Habjan, e-pošta: info@praetor.si, tel. 00386(0)590-75-601,
faks: 00386(0)590-75-609, 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: nakup zdravil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
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Šifra NUTS: SI00E.
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:
predmet javnega naročila je sukcesivna
nabava zdravil po okvirnem sporazumu,
ki bo sklenjen z usposobljenim kandidatom.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Oseltamivir – zaviralec nevraminidaz (kapsule)
1) Kratek opis: oseltamivir – zaviralec
nevraminidaz (kapsule).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 2
Naslov:
Oseltamivir
–
zaviralec
nevraminidaz(suspenzija)
1) Kratek opis: oseltamivir – zaviralec
nevraminidaz (suspenzija).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 3
Naslov: Botulinski antitoksin
1) Kratek opis: Botulinski antitoksin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 4
Naslov: Humani imunoglobulin proti tetanusu
1) Kratek opis: humani imunoglobulin
proti tetanusu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 5
Naslov Humani imunoglobulin proti hepatitisu tipa B
1) Kratek opis: Humani imunolobulin proti hepatitisu tipa B.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 6
Naslov: Humani imunoglobulin proti steklini.
1) Kratek opis: humani imunoglobulin
proti steklini.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 7
Naslov: Palivizumab – humana monoklonska protitelesa proti respiratornem sincicijskem virusu (RSV).
1) Kratek opis: palivizumab – humana
monoklonska protitelesa proti respiratornem
sincicijskem virusu (RSV)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 8
Naslov: cepivo proti vraničnemu prisadu
1) Kratek opis: cepivo proti vraničnemu
prisadu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 9
Naslov: Cepivo proti davici, adsorbirano
1) Kratek opis: cepivo proti davici, adsorbirano.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 10
Naslov: Cepivo proti hemofilusu influence tipa B, konjugirano
1) Kratek opis: cepivo proti hemofilusu
influence tipa B, konjugirano.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 11
Naslov: Štirivalentno cepivo proti meningokokom s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni (skupine A, C, W135 in Y)
1) Kratek opis: štirivalentno cepivo proti
meningokokom s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni (skupine A, C, W135 in Y).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 12
Naslov: Cepivo proti meningokokom tipa
C s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi
antigeni
1) Kratek opis: cepivo proti meningokokom tipa C s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi antigeni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 13
Naslov: Mešano cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (acelularno),
adsorbirano
1) Kratek opis: mešano cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (acelularno), adsorbirano.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 14
Naslov: Cepivo proti pnevmokokom s
prečiščenimi polisaharidnimi antigeni
1) Kratek opis: cepivo proti pnevmokokom s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 15
Naslov: cepivo proti pnevmokokom s
prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi
antigeni
1) Kratek opis: cepivo proti pnevmokokom s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi antigeni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 16
Naslov: Cepivo proti tetanusu, adsorbirano
1) Kratek opis: cepivo proti tetanusu, adsorbirano.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 17
Naslov: Mešano cepivo proti davici in
tetanusu, adsorbirano

1) Kratek opis: mešano cepivo proti davici in tetanusu, adsorbirano.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 18
Naslov: Cepivo proti tuberkulozi z oslabljenimi bakterijami
1) Kratek opis: cepivo proti tuberkulozi z
oslabljenimi bakterijami.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 19
Naslov: Cepivo proti tifusu s prečiščenimi
polisaharidnimi antigeni
1) Kratek opis: cepivo proti tifusu s prečiščenimi polisaharidnimi antigeni.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 20
Naslov: Cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi (za otroke)
1) Kratek opis: cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi(za
otroke).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 21
Naslov: Cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi (za odrasle)
1) Kratek opis: cepivo proti klopnemu
meningoencefalitisu z inaktiviranimi virusi
(za odrasle).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 22
Naslov: Cepivo proti gripi – prečiščen
antigen virusa influence(za otroke)
1) Kratek opis: cepivo proti gripi – prečiščen antigen virusa influence (za otroke).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 23
Naslov: Cepivo proti gripi – prečiščen
antigen virusa influence (za odrasle)
1) Kratek opis: cepivo proti gripi – prečiščen antigen virusa influence (za odrasle).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 24
Naslov: Cepivo proti hepatitisu tipa B,
rekombinantno (za otroke)
1) Kratek opis: cepivo proti hepatitisu tipa
B, rekombinantno (za otroke).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 25
Naslov: Cepivo proti hepatitisu tipa B,
rekombinantno (za odrasle)
1) Kratek opis: cepivo proti hepatitisu tipa
B, rekombinantno (za odrasle).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 26
Naslov: Cepivo proti hepatitisu tipa A z in
aktiviranimi virusi, adsorbirano(za otroke)
1) Kratek opis: cepivo proti hepatitisu
tipa A z in aktiviranimi virusi, adsorbirano
(za otroke).
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 27
Naslov: Cepivo proti hepatitisu tipa A z
inaktiviranimi virusi, adsorbirano (za odrasle)
1) Kratek opis: cepivo proti hepatitisu
tipa A z inaktiviranimi virusi, adsorbirano (za
odrasle).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 28
Naslov: Cepivo proti hepatitisu tipa A
(inaktivirano) in hepatitisu tipa B (rekombinantno), adsorbirano (za otroke)
1) Kratek opis: cepivo proti hepatitisu tipa
A (inaktivirano) in hepatitisu tipa B (rekombinantno), adsorbirano (za otroke).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 29
Naslov: Cepivo proti hepatitisu tipa A
(inaktivirano) in hepatitisu tipa B (rekombinantno), adsorbirano (za odrasle)
1) Kratek opis: cepivo proti hepatitisu tipa
A (inaktivirano) in hepatitisu tipa B (rekombinantno), adsorbirano (za odrasle).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 30
Naslov: Cepivo proti ošpicam z oslabljenimi virusi
1) Kratek opis: cepivo proti ošpicam z
oslabljenimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 31
Naslov Mešano cepivo proti ošpicam,
mumpsu in rdečkam z oslabljenimi virusi
1) Kratek opis: mešano cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam z oslabljenimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 32
Naslov: mešano cepivo proti ošpicam,
mumpsu, rdečkam in noricam z oslabelimi
virusi
1) Kratek opis: mešano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam z oslabelimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 33
Naslov: Cepivo proti mumpsu z oslabljenimi virusi
1) Kratek opis: cepivo proti mumpsu z
oslabljenimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 34
Naslov: Trovalentno cepivo proti otroški
ohromelosti z inaktiviranimi virusi
1) Kratek opis: trovalentno cepivo proti
otroški ohromelosti z inaktiviranimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 35
Naslov: Cepivo proti steklini z inaktiviranimi virusi (namnoženimi na odobrenih celičnih kulturah)

1) Kratek opis: cepivo proti steklini z
inaktiviranimi virusi (namnoženimi na odobrenih celičnih kulturah).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 36
Naslov: Cepivo proti steklini z inaktiviranimi virusi (namnoženimi na humanih diploidnih celicah)
1) Kratek opis: cepivo proti steklini z
inaktiviranimi virusi (namnoženimi na humanih diploidnih celicah).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 37
Naslov: Cepivo proti rotavirusom z oslabljenimi virusi
1) Kratek opis: cepivo proti rotavirusom
z oslabljenimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 38
Naslov: cepivo proti rdečkam z oslabljenimi virusi.
1) Kratek opis: cepivo proti rdečkam z
oslabljenimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 39
Naslov: Cepivo proti noricam z oslabljenimi virusi
1) Kratek opis: cepivo proti noricam z
oslabljenimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 40
Naslov: Cepivo proti herpesu zostru z
oslabelimi virusi
1) Kratek opis: cepivo proti herpesu zostru z oslabelimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 41
Naslov: Cepivo proti rumeni mrzlici z
oslabljenimi virusi
1) Kratek opis: cepivo proti rumeni mrzlici
z oslabljenimi virusi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 42
Naslov: Cepivo proti humanim papiloma
virusom
1) Kratek opis: cepivo proti humanim papiloma virusom.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 43
Naslov: Mešano cepivo proti davici, otroški ohromelosti in tetanusu, adsorbirano
1) Kratek opis: mešano cepivo proti davici, otroški ohromelosti in tetanusu, adsorbirano.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 44
Naslov: Mešano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (acelularno), otroški ohromelosti (inaktivirano) in hemofilusu
influence tipa B (konjugirano), adsorbirano
1) Kratek opis: mešano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (acelu-
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larno), otroški ohromelosti (inaktivirano) in
hemofilusu influence tipa B (konjugirano),
adsorbirano.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 45
Naslov: Mešano cepivo proti hemofilusu
influence tipa B, konjugirano in proti hepatitisu tipa B, rekombinantno.
1) Kratek opis: mešano cepivo proti hemofilusu influence tipa B, konjugirano in proti hepatitisu tipa B, rekombinantno.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 46
Naslov: mešano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (acelularno), otroški ohromelosti (inaktivirano), hepatitisu tipa
B (rekombinantno) in hemofilusu influence
tipa B (konjugirano), adsorbirano
1) Kratek opis: mešano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (acelularno),
otroški ohromelosti (inaktivirano), hepatitisu
tipa B (rekombinantno) in hemofilusu influence tipa B (konjugirano), adsorbirano.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 47
Naslov: Druga cepiva
1) Kratek opis: druga cepiva.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 48
Naslov: Klorokin
1) Kratek opis: lorokin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 49
Naslov: Progvanil
1) Kratek opis: progvanil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 50
Naslov: Progvanil, kombinacije
1) Kratek opis: progvanil, kombinacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 51
Naslov: Meflokin
1) Kratek opis: meflokin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 52
Naslov: Tuberkulin
1) Kratek opis: tuberkulin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
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: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje,
da bo naročil določeno količino blaga, saj
je količina zanj v trenutku sklenitve okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva.
Naročnik hkrati pošlje podatek po odprtem
povpraševanju vsem usposobljenim kandidatom za posamezni sklop. V povabilu k
oddaji ponudb naročnik opredeli predmet
naročila ter merila in pogoje za oddajo na-
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ročila. Naročnik ne bo oddal naročila po tem
okvirnem sporazumu, če bo v času nakupa
lahko kupil enako blago pod ugodnejšimi
pogoji na prostem trgu.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni pogoji bodo opredeljeni
v II. fazi okvirnega sporazuma.
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. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v 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: posebne listine
v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik
bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe
podal lastno izjavo, da kandidat (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. Kandidat 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
kandidat 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
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ima veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti izdelave zdravil ali
prometa z zdravili na debelo v skladu z zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji, za
katere ponudnik daje prijavo (pogoj mora
izpolnjevati vsak izmed sozavarovateljev):
dokazilo: fotokopija veljavnega dovoljenja. Če je ponudnik naročniku v okviru prejšnjih postopkov javnega naročanja izročil
predmetno dovoljenje in ta še vedno odraža
aktualno stanje, bo naročnik štel, da kandidat s podpisom izjave (obrazec A-4) jamči
za izpolnjevanje pogoja. (V primeru dvoma
si naročnik pridržuje pravico, da kandidata
pozove k ponovni predložitvi predmetnih listin.)
4. Naročnik bo za vsak posamezen sklop
sklenil okvirni sporazum s kandidati, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje in bodo ponujali
zdravila, ki ustrezajo zahtevam in predpisom
v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji,
dokazilo:
– za imunološka registrirana zdravila: veljavno odločbo – dovoljenje za promet v
Republiki Sloveniji, izdano s strani Agencije
RS za zdravila in medicinske pripomočke
oziroma dovoljenje za promet v EU, prido-
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bljeno po centraliziranem postopku (Uredba Sveta (EGS) št. 2309/93) - protokol o
izdelavi in testiranju- proizvajalčev analizni
certifikat - certifikat o sprostitvi na EU trgu
(EBR) oziroma certifikat nacionalnega pristojnega organa za sprostitev v promet v
državi proizvajalca,
– za imunološka neregistrirana zdravila: - protokol o izdelavi in testiranju- pro
izvajalčev analizni certifikat- certifikat o
sprostitvi na EU trgu (EBR) oziroma certifikat nacionalnega pristojnega organa za
sprostitev v promet v državi proizvajalca
– za registrirana zdravila: – veljavno odločbo – dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji izdano s strani Agencije RS za
zdravila in medicinske pripomočke oziroma
dovoljenje za promet v EU, pridobljeno po
centraliziranem postopku (Uredba Sveta
(EGS) št. 2309/93) – proizvajalčev analizni
certifikat
– za neregistrirana zdravila: – veljavno
potrdilo pristojnega državnega organa (certifikat), ki dokazuje, da je zdravilo v prometu
v državi izdelovalca (FSC - free sale ceretificate ali Certificate of a pharmaceutical
product), – veljavno potrdilo, da je zdravilo
izdelano po načelih dobre proizvodne prakse (GMP certifikat); – proizvajalčev analizni
certifikat.
(Če je ponudnik naročniku v okviru prejšnjih postopkov javnega naročanja izročil
predmetno dovoljenje in ta še vedno odraža
aktualno stanje, bo naročnik štel, da kandidat s podpisom izjave (obrazec A-4) jamči
za izpolnjevanje pogoja. (V primeru dvoma
si naročnik pridržuje pravico, da kandidata
pozove k ponovni predložitvi predmetnih listin).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 900-037-37/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 99 - 121710 z dne 25. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 7. 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, 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 10 dni od
prejema obvestila o priznanju sposobnosti.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor
za sistem javnega naročanja, Beethovno-

va ulica 11, 1502 Ljubljana, internetni naslov: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-17617/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna točka: Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, kontaktna točka: Marjeta
Turk, tel. 01/24-10-524, faks 01/24-10-510,
e-pošta: marjeta.turk@jskd.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni kontaktni točki.
Specifikacije in dokumentacijo je mogoče dobiti: enako kot pri zgoraj navedeni
kontaktni točki.
Ponudbe je potrebno poslati na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom 'Zbiranje ponudb za dobavo pisarniškega materiala'.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– kultura.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava pisarniškega
materiala.
II.1.2)Vrsta naročila in kraj dobave:
(b) Blago.
Nakup.
Kraj dobave: Območne izpostave JSKD
Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona,
Idrija, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Izola,
Jesenice, Kamnik, Koper, Kočevje, Kranj,
Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljutomer, Ljubljana, Logatec, Maribor, Metlika,
Mozirje, Murska Sobota, Novo mesto, Nova
Gorica, Ormož, Pesnica, Piran, Postojna,
Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne,
Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica,
Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja
Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje,
Trebnje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje ob
Savi, Žalec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število: 3 oziroma največje število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu.
Trajanje okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 65.000,00 €
brez DDV.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: pisarniški material
1) Kratek opis: papir, pisala, izdelki za
sprejem in pošiljanje pošte, izdelki za arhiviranje in organizacijo dokumentov, izdelki
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za fotokopiranje in vezavo dokumentov, računalniški mediji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
Sklop št. 2
Naslov: tonerji in kartuše
1) Kratek opis: tonerji in kartuše.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30125100.
Ponudbe je možno predložiti za 1 ali več
sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1.
sklop: pisarniški material, 2. sklop: tonerji
in kartuše.
Ocenjena vrednost brez DDV znaša
65.000,00 €.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira javno naročilo iz lastnih sredstev.
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: v skladu z ZJN-2 in razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z ZJN-2 in razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z ZJN-2 in razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: zbiranje ponudb
po predhodni objavi.
IV.2.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Cena
Rok dobave

Ponderiranje

0,8
0,2

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN00-22/11-2007.
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: 26. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacijo se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 5. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 8.
2007 ob 11. uri; Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; 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.3) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-17626/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza na Pirmorskem, Universita
del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nevija Žitko – Tringrad nova d.o.o., v roke: Nevija
Žitko, e-pošta: tringrad.nova@siol.net, tel.
05/625-00-25, faks 05/625-00-26.
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,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pohištvene in
druge splošne opreme za objekt Turistica
– Visoka šola za turizem Portorož.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Turistica – Visoka
šola za turizem Portorož, Občina Piran, Portorož, Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pohištvene in druge splošne opreme po načrtu opreme in
popisu del za objekt Turistica -Visoka
šola za turizem Portorož. Popis del je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000.
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 pohištvene in druge splošne
opreme po načrtu opreme in popisu del za
objekt Turistica Visoka šola za turizem Portorož.
Ocenjena vrednost brez DDV: 345.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1): Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 20.000,00 € z veljavnostjo do veljavnosti opcije ponudbe oziroma do 22. 10.
2007. Naročnik bo neizbranim gospodarskim subjektom takoj po izbiri najugodnejšega gospodarskega subjekta vrnil finančno
garancijo, izbranemu gospodarskemu sub
jektu pa šele ob vročitvi garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in izpolnitvi
drugih zahtev za veljavnost pogodbe o od-
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daji javnega naročila. Gospodarski subjekt
mora predložiti v ponudbi tudi ostale v pogodbi zahtevane izjave za zahtevane bančne garancije, in sicer:
– originalno izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
ki jo bo izbrani gospodarski subjekt ob podpisu pogodbe dostavil naročniku.
Originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani gospodarski subjekt dostavil naročniku ob primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika
v roku 60 dni od datuma izstavitve situacije,
v skladu z opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
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: podpisana in žigosana izjava gospodarskega
subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena
navodil za izdelavo ponudbe in sprejemu
pogojev razpisne dokumentacije (OBR-4), ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podpisana in žigosana izjava o plačilnih
pogojih gospodarskega subjekta (OBR-6), ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, da
nudi 60 dnevni plačilni rok.
Potrdilo poslovne banke gospodarskega
subjekta, iz katerega izhaja, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov. Dokument je
lahko star največ 15 dni od roka za oddajo
ponudb. Pogoj za priznanje sposobnosti je,
da je imel gospodarski subjekt v letu 2006
letno realizacijo vsaj 1.300.000,00 € in da
gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih ni
bil v blokadi.
Potrdilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih do dobaviteljev, kooperantov in podizvajalcev (v primeru, da
izvajalec nastopa v ponudbi s podizvajalci).
Dokument je lahko star največ 15 dni od
roka za oddajo ponudb.
Pogoj za priznanje sposobnosti je, da
ima gospodarski subjekt poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev, kooperantov in
podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Referenčna lista gospodarskega sub
jekta in potrjene reference pri dobavi in
montaži pohištva v zadnjih dveh letih.
Pogoj za priznanje usposobljenosti po tej
točki sta vsaj dve izvedeni dobavi in montaži
pohištva v vrednosti 300.000,00 € v zadnjih
dveh letih in vsaj dve priloženi, s strani naročnikov potrjeni, pozitivni referenci primerne vrednosti.

Stran

4588 /

Št.

53 / 15. 6. 2007

Podpisana in žigosana izjava gospodarskega subjekta o dobavi blaga (OBR-7), ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
Podpisana in žigosana izjava gospodarskega subjekta, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive
(OBR-8), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Podpisana in žigosana izjava o montaži
in servisu dobavljene opreme (OBR-9), ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo javnega naročila
z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih
izkušenj pri montaži opreme ter navedo
imena in priimka vodje del ter navedbo
pravnega razmerja med gospodarskim sub
jektom in to osebo (gospodarski subjekt
sam, zaposleni, pogodba o delu itd.) Pogoj
za priznavanje sposobnosti po tej točki je,
da je navedeni vodja del vodil vsaj ena
montažo pohištvene opreme z vrednostjo
147.000,00 € in vsaj ena priložena, s strani naročnika potrjena, pozitivna referenca
primerne vrednosti.
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: 1672-01/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 150,00 EUR.
Pogoji in način plačila: v ceno je vključen DDV.
Pogoji in način plačila:plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na transakcijski račun SI560110-0600-0001-866.
Prevzem razpisne dokumentacije na podlagi predložitve dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2007 do 11.30.
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. 22. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 12. uri, Univerza na Primorskem, v
rektoratu, Titov trg 4, Koper.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Gospodarski subjekti, s pooblastilom, ki
so pravočasno oddali ponudbo naročniku.
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: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mf@gov.si, faks 01/369-66-59,
intemetni naslov: http://www.mf.gov.si, tel.
01/369-52-00.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo lahko v skladu z zakonom o reviziji
postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
99/04 ZRPJN-UPB2, št. 61/05 ZRPJN-C in
št. 95/05 ZRPJN-UPB3) vloži vsaka oseba,
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ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da 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
ob vložitvi zahtevka vplačati takso na žiro
račun pri Ministrstvu za finance, št. SI56
0110-0100-0358-802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o
reviziji postopkov javnega naročanja v znesku ------EUR.
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. S kopijo zahtevka za
revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za
finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku
po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim
potrdilom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Univerza na Pirmorskem, Universita del
Litorale
Ob-17634/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, v roke: Bojana Razdevšek, e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si,
faks 02/449-23-79.
Internetni naslov naročnika: www.
posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: postavitev sistema za elektronsko
oglaševanje v poslovalnicah Pošte Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: poslovalnice Pošte
po Sloveniji, po seznamu.
Šifra NUTS: SI.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in postavitev ustrezne računalniške strojne opreme, programskega orodja, prikazovalnikov in storitev postavitev
za elektronsko oglaševanje v poslovalnicah Pošte Slovenije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30200000.
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: da.

II.2.1) Celotna količina ali obseg:
glede na varianto 1 in 2:
Varianta 1: Strojna oprema Delovne postaje, kos 155, Strojna oprema Strežnik(i),
kos X*, Prikazovalnik Plazma/LCD 40«–
42«, kos 240, Prikazovalnik Plazma/LCD
46«–50«, kos 2 Programska oprema Orodje
po teh. spec. kom 1, Storitev Postavitev, inštalacija, kom 242
Varianta 2: Prikazovalnik varianta 2a
Plazma / LCD 40« – 42«, kom 240, Prikazovalnik varianta 2b Plazma / LCD 46«–50«,
kom 2, Strojna oprema Strežnik(i) kom x*,
Programska oprema o teh. spec. kom 1,
Nosilci Stropni, stenski,..., kom 242, Storitve
Montaža, kom 242, X* glede na ponujeno
rešitev.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
20.000€, izbrani ponudnik predloži bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% 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: 30 dni.
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, v koliko
gre za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
ponudnik mora biti sposoben za opravljanje
poklicne dejavnosti, ponudnik ne sme biti
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ter ni opustil poslovne dejavnosti
ali je v kateremkoli podobnem položaju.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih svojega poslovanja ni smel imeti blokiranega kateregakoli
svojega računa.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
P 5 Ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja, ustrezen status na nivoju sistemskega
distributerja ali integratorja (status System
Reseller ali podobno).
P 6 Ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki jo ponuja,
ustrezen status na področju servisiranja,
(status pooblaščenega serviserja ali podobno).
P 7 Ponudnik bo predal opremo po preteku garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika.
Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec za vzdrževanje sprejemal
prijave napake s strani naročnika in po potrebi opremo predal v popravilo ponudniku.
P 8 Ponudnik mora za vsak kos (posamezni element: RAM, HD, CPU,...) opreme
nedvoumno navesti proizvajalca in »part
number« za vsako vrsto (kos) opreme posebej.
P 9 Ponudnik je pooblaščeni distributer,
partner ali ima kak drug pogodben odnos s
principalom programske rešitve.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
P 10 Ponudnik je v zadnjih treh letih
postavil podobno rešitev z vsaj tridesetimi
(30) prikazovalniki. Ponudnik predloži potrjen obrazec reference.
P 11 Ponudnik mora imeti pri principalu
– proizvajalcu prikazovalnikov ustrezen status ali drug pogodben odnos.
P 12 Ponudnik mora za prikazovalnike,
ki jih ponuja, zagotavljati servis v garancijskem in pogarancijskem času, z odzivnim
časom 4 ure.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnične in funkcionalne
lastnosti
3. ponudba z varianto 2x

Ponderiranje

60
10
30

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 48-2007/JNB.
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. 7. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 do 12. ure.
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.
VI.3) Dodatne informacije: javno odpiranje ponudb bo izvedeno v prostorih Pošte
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
dne 19. 7. 2007 ob 10. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-17721/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
v roke: Jure Ahačič, Miklošičeva cesta 24,
1517 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-503,
faks 01/30-77-409, elektronska pošta:
jure.ahacic@zzzs.si, internetni naslov: www.
zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja pisarniške galanterije,
papirja, tiskovin, listin in obrazcev za potrebe ZZZS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21000000, glavni besednjak, dodatni predmeti: 30192000, 30192700.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% skupne vrednosti ponudbe (brez DDV), ki mora veljati najmanj do
30. 11. 2007.
2. Izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
– ponudnik sprejema pogoje javnega
razpisa in v ponudbi ni posredoval zavajajočih podatkov,
– ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zpkor ne smejo poslovati naročniki.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
– ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev (pisna izjava ponudnika o sposobnosti),
– ponudnik bo izpolnil obveznosti iz prve,
druge in tretje alineje 5. člena Odredbe o
finančnem poslovanju (pisna izjava ponudnika),
– ponudnik pravočasno poravnava svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (poročilo pooblaščenega revizorja).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: ponudnik izkaže izpolnjevanje skladnosti ponujenih artiklov z
zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije (pisna izjava ponudnika in vzorci vseh
ali posameznih razpisanih artiklov).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 43000-DIREKCIJA-003/07-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 8. 2007.
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 8. 2007 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki morajo pred začetkom odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sode-
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lovanje na javnem odpiranju, podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 8. 2007 ob
11. uri, sedež naročnika, Miklošičeva cesta
24, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2007.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Gradnje
Ob-17584/07
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Občina Šempeter – Vrtojba,
Cesta Goriške fronte 11, 5290 ŠempeterVrtojba, je na podlagi 80. člena Zakona o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 ZJN-2), sprejel odločitev o zavrnitvi vseh
treh ponudb, prispelih za javno naročilo Izvedbe ureditve komunalne infrastrukture na
cesti Prekomorskih brigad v Šempetru pri
Gorici, po javnem razpisu, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 38/07 z dne 26. 4.
2007, Ob-12379/07.
Naročnik je ugotovil, da so vse tri prispele ponudbe nesprejemljive, ker presegajo
višino zagotovljenih sredstev, ki so za predmetno javno naročilo predvidena v investicijskem programu.
Občina Šempeter-Vrtojba
Ob-17541/07
Popravek
V javnem razpisu za gradnjo nadzorništva Dekani, objavljenem v Ur. l. RS, št. 48
z dne 1. 6. 2007, Ob-15388/07, se v točki
IV.3.2) popravi datum, do katerega je mogoče pridobiti razpisno dokumentacijo, in sicer:
do 20. 7. 2007.
Elektro Primorska, d.d.
Št. 43077-1603-2007/05
Ob-17181/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, Slovenija, tel.
+386/1/360-17-76, v roke: Peter Peršin ali
Stane Knap, e-pošta: peter@brezovica.si,
faks +386/1/360-17-71.
Internetni naslov naročnika: www.
brezovica.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo 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; lokalna samouprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava cevovoda na odseku
naselij Podpeč – Notranje Gorice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Podpeč-Notranje Gorice.
Šifra NUTS: SI00E.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava cevovoda na relaciji Podpeč
– Notranje Gorice.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231113.
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: 450.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora ponudbi predložiti:
– originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% ponujene vrednosti
(z DDV),
– izjavo, da bo v primeru izbora v roku 10
dni po podpisu pogodbe, naročniku predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti (z 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 15% 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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravni akt v pisni obliki
o skupni izvedbi naročila, na podlagi katerega skupni ponudniki neomejeno solidarno odgovarjajo za obveznosti iz prejetega
naročila. Akt mora vsebovati tudi natančno
opredelitev zadolžitev posameznih izvajalcev za izvedbo del. Podrobneje je vsebina
akta določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Ponudnik mora za izvedena dela nuditi
garancijo v trajanju najmanj 10 let od zaključka vseh del in uspešne primopredaje.
Izbrani ponudnik mora z deli začeti takoj
po podpisu pogodbe in mora dela zaključiti
najkasneje do 30. 11. 2007.
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 in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti v kolikor se tako dovoljenje zahteva po posebnem zakonu,
– podati izjavo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma da
zoper njega ni 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 obveznosti, ki so predpisani z veljavno zakonodajo,
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– podati izjavo, da ni storil strokovne
napake iz področja predmeta javnega naročila,
– podati izjavo, da so vsi podatki navedeni v ponudbi resnični,
– podati izjavo, da bo predmet javnega
naročila izvedel v skladu z drugim in tretjim delom razpisne dokumentacije in da bo
pri izvedbi spoštoval veljavne standarde in
predpise,
– podati izjavo, da ima poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev in predhodnih
postopkov javnega naročanja,
– podati izjavo o fiksnosti cen opredeljenih v ponudbi. Podrobneje so pogoji in dokazila opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora dokazati:
– da je v zadnjih dveh letih pred oddajo ponudbe njegov letni promet dosegel
dvakratnik ponujene vrednosti za izvedbo
javnega naročila,
– da njegov transakcijski račun v zadnjih
6 mesecih pred oddajo ponudbe ni bil blokiran (velja za vse transakcijske račune ponudnika).
Podrobneje so pogoji in dokazila opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora dokazati:
– da je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvedel najmanj 5 istovrstnih poslov
(polaganje ali zamenjava vodovodnih cevi
ali drugih cevi) primerljivih po vrednosti, zahtevnosti in obsegu del,
– da razpolaga z ustreznim strokovnim
osebjem, in sicer da razpolaga najmanj z eno
osebo, ki ima univerzitetno izobrazbo ustrezne tehnične smeri ter najmanj 3 leta delovnih izkušenj ter da razpolaga z najmanj eno
osebo, ki ima opravljen izpit za odgovornega
vodjo del. Podrobneje so pogoji in dokazila
opredeljeni 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:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. najnižja cena
80
2. podaljšanje garancijskega roka 10
3. krajši rok izvedbe del
10
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 43077-1603-2007/05.
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:
23. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100.00 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Brezovica številka SI56 0120
8010 0000 771, sklic 43077-1603-2007/05,
pred dvigom razpisne dokumentacije. Ob
prevzemu razpisne dokumentacije mora ponudnik predložiti dokazilo o plačilu.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 10. 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.3) Dodatne informacije:
Ponudnik mora predmet javnega naročila izvesti v skladu s popisom del in projektno
dokumentacijo (delno s podvrtavanjem in
delno s kopanjem).
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo
prevzamejo od 18. 6. 2007 dalje v Poslovni
stavbi Občine Brezovica vsak delovni dan
med 8.30 in 15. uro, ob petkih do 13. ure,
do vključno 23. 7. 2007 do 15. ure.
Vl.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,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: pritožbe so dovoljene v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
Občina Brezovica
Ob-17182/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija, tel.
386/5/389-92-00, v roke: Marko Lavrenčič,
e-pošta: marko.lavrencic@kobarid.si, faks
386/5/389-92-11.
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: sanacija vozišča na občinski cesti
Logje – Robedišče, na odseku most na Nadiži-Robidišče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Logje.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev ter sanacija vozišča, dolžine
0,85 km.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
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: preplastitev ter sanacija vozišča, dolžine 0,85
km.
Ocenjena vrednost brez DDV: 83.333,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 8. 2007, zaključek 15. 10.
2007.
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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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:
2. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 7. 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: 4. 7.
2007 ob 14. uri; Občina Kobarid – sejna
soba, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki 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
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, p.p. 704, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drkom@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: 10 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
Občina Kobarid
Ob-17183/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija, tel.
386/5/389-92-00, v roke: Marko Lavrenčič,
e-pošta: marko.lavrencic@kobarid.si, faks
386/5/389-92-11.
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.
Naročilo izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija vozišča na občinski cesti
Livek-Avsa, na odseku Plohi-Avsa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Avsa.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev ter sanacija vozišča, dolžine
1,4 km.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
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: preplastitev ter sanacija vozišča, dolžine 1,4 km.
Ocenjena vrednost brez DDV: 143.404,13
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 8. 2007, zaključek 15. 10.
2007.
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
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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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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:
2. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 7. 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: 4. 7.
2007 ob 12. uri; Občina Kobarid - sejna
soba, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki z 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
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, p.p. 704, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: drkom@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: 10 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
Občina Kobarid
Ob-17208/07
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.
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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: preplastitev Kozminci–Žetale: etapa III.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
6260 cesta R3-689 Kozminci–Žetale–Rogatec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev Kozminci–Žetale: etapa III.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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: preplastitev Kozminci-Žetale: etapa III.
Ocenjena vrednost brez DDV: 425.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 5. 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi 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.
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Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo 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:
– tehnične zmogljivosti (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).
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:
26. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
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:
5. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17210/07
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: gradbena dela – Poljanska obvoznica Škofje Loke: križišče 6 v Zmincu
na R1-210.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1110 cesta R1-210 Škofja Loka–Gorenja vas.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela – Poljanska obvoznica Škofje Loke: križišče 6 v Zmincu na
R1-210.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233122.
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 – Poljanska obvoznica Škofje Loke:
križišče 6 v Zmincu na R1-210.
Ocenjena vrednost brez DDV: 825.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
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– 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.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo 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:
– tehnične zmogljivosti (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).
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:
26. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
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:
5. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17212/07
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: preplastitev ceste R1-234/1476
Dramlje–Dole 1. odsek od km 0,300 do km
1,000.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1476 cesta R1-234 Dramlje–Dole.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev ceste R1-234/1476 Dramlje–
Dole 1. odsek od km 0,300 do km 1,000.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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: preplastitev ceste R1-234/1476 Dramlje–Dole 1.
odsek od km 0,300 do km 1,000.
Ocenjena vrednost brez DDV: 420.100,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in 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:
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Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi 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.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo 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:
– tehnične zmogljivosti (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).
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:
26. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 14. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
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:
5. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17213/07
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: gradnja nadomestnega mostu čez
Soro v Zgagi na R2 403/1074 v km 3,696
in gradnja nadomestnega mostu čez pritok
Sore v Zgagi v km 3,421.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1074 cesta R2-403 Petrovo Brdo–Podrošt
odsek.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez Soro
v Zgagi na R2 403/1074 v km 3,696 in
gradnja nadomestnega mostu čez pritok
Sore v Zgagi v km 3,421.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
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
nadomestnega mostu čez Soro v Zgagi na
R2 403/1074 v km 3,696 in gradnja nadomestnega mostu čez pritok Sore v Zgagi v
km 3,421.
Ocenjena vrednost brez DDV: 516.666,67
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 5. 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
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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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi 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.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo 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:
– tehnične zmogljivosti (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).
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:
26. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 7. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
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:
5. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17214/07
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 »Grahovo« na cesti
R2-403/1072 Kneža–Podbrdo v km 4,865.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1072 cesta R2-403 Kneža–Podbrdo.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija brežin »Grahovo« na cesti R2-403/1072 Kneža–Podbrdo v km
4,865.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
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 »Grahovo« na cesti R2-403/1072
Kneža–Podbrdo v km 4,865.
Ocenjena vrednost brez DDV: 573.333,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2008.
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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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi 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.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo 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:
– tehnične zmogljivosti (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).
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:
26. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 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: 27. 7.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
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:
5. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17288/07
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: preplastitev vozišča G1-3/320
Bratonci–Beltinci: ured kratkoročni ukrepi
na G1-3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0320 cesta G1-3 Bratonci–Beltinci.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev vozišča G1-3/320 Bratonci–Beltinci: ured kratkoročni ukrepi na
G1-3.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: preplastitev vozišča G1-3/320 Bratonci–Beltinci:
ured kratkoročni ukrepi na G1-3.
Ocenjena vrednost brez DDV: 333.333,33
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 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, 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.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v 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 (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji);
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji);
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji);
– solidnost (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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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:
27. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 7. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
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:
7. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17289/07
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: gradbena dela: R2-436/1329 prep.
Počehova–Kungota–Jurij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1329 cesta R2-436 Zgornja Kungota–Jurij.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela: R2-436/1329 prep. Počehova–Kungota–Jurij.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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: R2-436/1329 prep. Počehova–Kungota–Jurij.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,004.166,67 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, 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.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v 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 (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),

– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– solidnost (pogoji so navedeni 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:
27. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 7. 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: 30. 7.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
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:
7. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17290/07
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 plazu na cesti R3-665/1191
Vel.Reka–Radeče v km 16,0.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1191 cesta R3-665 Ljubež v Lazah–Radeče.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija plazu na cesti R3-665/1191 Vel.
Reka–Radeče v km 16,0.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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 plazu na cesti R3-665/1191 Vel. Reka–
Radeče v km 16,0.
Ocenjena vrednost brez DDV: 266.666,67
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
300 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, 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.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 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:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v 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 (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– solidnost (pogoji so navedeni 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:
27. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 7. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
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:
7. 6. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17292/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca Križ, tel.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mors.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika
Slovenija Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z
nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, Mojca Križ, faks +386/1/471-16-37, 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): Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-26-01, Mojca Križ,
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faks +386/1/471-16-37. 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: obnova in sanacija streh na objektih v vojašnicah 26. oktober Vrhnika, Vic
Vrhnika, Crngrob, Zaloška Gorica, Zgornja
Ložnica, LB Brnik, Pivka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrhnika, Crngrob, Zaloška Gorica, Zgornja Ložnica, LB Brnik in Pivka.
Šifra NUTS: SI100.
II.5) Kratek opis naročila ali nabave: obnova in sanacija streh na objektih v vojašnicah 26. oktober Vrhnika, Vic Vrhnika,
Crngrob, Zaloška Gorica, Zgornja Ložnica, LB Brnik in Pivka.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
II.1.8.) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop A
1) Kratek opis: obnova in sanacija streh
na objektu v vojašnici Ivan Cankar Vrhnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 60
koledarskih dni od uvedbe v delo.
Sklop B:
1) Kratek opis: obnova in sanacija streh
na objektu v vojašnici »26. oktober« Vrhnika
(skladiščni objekt).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 60
koledarskih dni od uvedbe v delo.
Sklop C
1) Kratek opis: obnova in sanacija streh
na objektu v vojašnici »26. oktober« Vrhnika
(upravni objekt).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 60
koledarskih dni od uvedbe v delo.
Sklop Č
1) Kratek opis: obnova in sanacija streh
na objektu v vojašnici Crngrob (strelišče).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 60
koledarskih dni od uvedbe v delo.
Sklop D
1) Kratek opis: obnova in sanacija streh
na objektu v vojašnici Zaloška Gorica (skladišče).
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 60
koledarskih dni od uvedbe v delo.
Sklop E
1) Kratek opis: obnova in sanacija streh
na objektu v vojašnici Zgornja Ložnica (skladišče).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 60
koledarskih dni od uvedbe v delo.
Sklop F
1) Kratek opis: obnova in sanacija streh
na objektu letalske baze Brnik.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 60
koledarskih dni od uvedbe v delo.
Sklop G
1) Kratek opis: obnova in sanacija streh
na objektu v vojašnici Pivka.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.62.00-6.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: 60
koledarskih dni od uvedbe v delo.
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.39 Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek v 60 koledarskih dneh od
uvedbe v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10 000 €,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti z DDV.
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 izpolnjeno:
– 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 - fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - pravna oseba.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poravnane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
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– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel neporavnanih obveznosti oziroma blokade TRR;
– zavarovanje odgovornosti za škodo po
33. členom ZGO-1 UPB1;
– izjave ponudnika.
Ponudnik mora priložiti še:
– ponudba – predračun;
– vzorec pogodbe.
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 je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS-105/2007ODP.
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 do 7. 8. 2007 do
10. ure.
Čas: vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 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 29. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 13. uri, MORS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61, Ljubljana, sejna
soba št. 327/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: 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: Zakon 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.
+386/1/471-26-01, faks +386/1/471-16-37.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 8. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 41101-18/2007 040525
Ob-17446/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315,
e-pošta:
ferdo.jehart@maribor.si,
faks
02/22-01-293.

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) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova sanitarij v vrtcih in v osnovnih
šolah v letu 2007 v Mestni občini Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo zajema obnovo sanitarij v
treh vrtcih in treh osnovnih šolah v letu
2007 v Mestni občini Maribor.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Vrtec Jožice Flander, enota
Vančka Šarha, Moše Pijade 30, Maribor.
1) Kratek opis obnova sanitarij.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del in sanitarne
opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 31.993
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Vrtec Tezno, enota Pedenjped,
Ulica heroja Nandeta 3, Maribor
1) Kratek opis: Obnova sanitarij
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter sanitarne
opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 34.774
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Vrtec Jožice Flander, enota
Vančka Šarha, Smoletova 7, Maribor
1) Kratek opis: obnova sanitarij.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter sanitarne
opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 31.993
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: OŠ Ludvika Pliberška, Lackova
4, Maribor
1) Kratek opis: obnova sanitarij
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter sanitarne
opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 113.752
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov OŠ Maksa Durjave, Ruška 15,
Maribor.
1) Kratek opis: obnova sanitarij.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter sanitarne
opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 70,378
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: OŠ Borcev za severno mejo,
Borcev za severno mejo 16, Maribor.
1) Kratek opis: obnova sanitarij.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter sanitarne
opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.304 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
sanitarij za vseh šest sklopov.
Ocenjena vrednost brez DDV: 288,194
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
in pravočasno izvedbo del (s pokritjem pogodbenih obveznosti do podizvajalcev, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obračunavanje z mesečnimi
obračunskimi situacijami, rok plačila je 60
dni od datuma uradnega prejema posamezne obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
mora skupina ponudnikov predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v katerem so
natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila in določen nosilec ponudbe.
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: predložitev izjave o registraciji dejavnosti, kije
predmet javnega naročila ter predložitev izjave o izpolnjevanju z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila.
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IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: predložitev izjave o poravnavi davkov, prispevkov
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Izjava ponudnika, da je ekonomskofinančno sposoben izvesti javno naročilo, ki
je predmet tega javnega razpisa, ter fotokopija poročila pooblaščenega revizorja o
ponudnikovi poravnavi zapadlih obveznosti
do podizvajalcev (če je vrednost ponudbe
večja od 208.646,30 evra brez DDV).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Predložitev opravljenih gradenj v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe, pisne
izjave naročnikov del o ponudnikovih predloženih referencah,
– izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstvih, izjava o zadostni
kadrovski zmogljivosti, seznam odgovornih
vodij del z navedbo njihovih referenc, izjava
o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: virman, na katerem mora biti naveden predmet javnega naročila (transakcijski račun: 01270 –
010000840).
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 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 (odprti postopek): 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 10. uri, Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, kletna sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osebe s predloženim pooblastilom za
zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po
zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pooblaščeni za zastopanje (npr. direktor, prokurist).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
Mestna občina Maribor
Št. 41101-19/2007 040525

Ob-17447/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, kontaktna(-e) točka(-e): Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315, e-pošta: ferdo.jehart@maribor.si, faks 02/22-01-293.
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:
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova prostorskih sklopov v
osnovnih šolah v letu 2007 v Mestni občini
Maribor.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo zajema obnovo prostorskih sklopov v petih osnovnih šolah v
letu 2007 v Mestni občini Maribor.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67, Maribor.
1) Kratek opis: obnova prostorskega
sklopa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.
Ocenjeni stroški brez DDV: 9.042 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: OŠ Angela Besednjaka, Celjska
ulica 11, Maribor.
1) Kratek opis: obnova prostorskih sklopov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.
Ocenjeni stroški brez DDV: 145.893
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: OŠ Maksa Durjave, Ruška cesta
15, Maribor
1) Kratek opis: ureditev in obnova prostorskih sklopov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.
Ocenjeni stroški brez DDV: 159.099
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: OŠ Gustava Šiliha, Majcigerjeva
31, Maribor
19 Kratek opis: ureditev prostorskega
sklopa.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del ter sanitarne
opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.250 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: OŠ Borcev za severno mejo,
Borcev za severno mejo 16, Maribor
1) Kratek opis: ureditev prostorskega
sklopa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Kličina ali obseg: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del in opreme.
Ocenjeni stroški brez DDV: 76.600
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
prostorskih sklopov v petih osnovnih šolah.
Ocenjena vrednost brez DDV: 394.884
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
in pravočasno izvedbo del (s pokritjem pogodbenih obveznosti do podizvajalcev), za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obračunavanje z mesečnimi
situacijami, rok plačila je 60 dni od datuma
uradnega prejema posamezne obračunske
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
mora skupina ponudnikov predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v katerem so
natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila in določen nosilec ponudbe.
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: predložitev izjave o registraciji dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ter predložitev
izjave o izpolnjevanju z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti, kije
predmet javnega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: predložitev izjave o poravnavi davkov, prispevkov
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Izjava ponudnika, da je ekonomskofinančno sposoben izvesti javno naročilo, ki
je predmet tega javnega razpisa ter fotokopija poročila pooblaščenega revizorja o ponudnikovi poravnavi zapadlih obveznosti do
podizvajalcev (če je vrednost ponudbe večja
od 208.646,30 evra brez DDV).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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– predložitev opravljenih gradenj (referenc) v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih predloženih referencah,
– izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstvih, izjava o zadostni
kadrovski zmogljivosti, seznam odgovornih
vodij del z navedbo njihovih referenc, izjava
o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev v prehodnih postopkih javnega
naročanja.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: virman, na katerem
mora biti naveden predmet javnega naročila
(transakcijski račun: 01270-010000840).
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 7. 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 (odprti postopek): 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 10. uri, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, kletna sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe predložijo pooblastilo za
zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po
zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pooblaščeni za zastopanje (npr. direktor, prokurist).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
Mestna občina Maribor
Ob-17536/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38, v roke:
Erika Kosi, e-pošta: erika.kosi@sentjur.si,
faks 03/574-34-46.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sentjur.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija lokalne ceste LC
034010 Bukovžlak–Proseniško.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Bukovžlak–Proseniško.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija lokalne ceste LC 034010
Bukovžlak–Proseniško.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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; rekonstrukcija lokalne ceste LC 034010 Bukovžlak–Proseniško.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 30. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije:
– za resnost ponudbe,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– za odpravo pomanjkljivosti in napak v
garancijskem roku.
Višina garancije je določena v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal z razpisom
oddana dela v skladu z razpisnimi pogoji.
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: skladno z Zakonom o javnem naročanju in razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z Zakonom o javnem naročanju in 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-45/2007-2520.
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. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o plačilu s pripisom »Rekonstrukcija
lokalne ceste LC 034010 Bukovžlak–Proseniško«.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 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. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 12.30; sejna soba II. nadstropje
Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šent
jur.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno. Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se morajo
izkazati 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; Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013.
VI.3) Dodatne informacije: projekt delno
financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Občina Šentjur
Ob-17537/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38, v roke:
Erika Kosi, e-pošta: erika.kosi@sentjur.si,
faks 03/574-34-46.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sentjur.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsko
cono Šentjur - jug.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šent
jur.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcije povezovalne ceste med
obrtno cono C-10-R in industrijsko cono
Šentjur - jug.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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: rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno
cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur
- jug.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 30. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančne garancije:
– za resnost ponudbe,
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– za odpravo pomanjkljivosti in napak v
garancijskem roku.
Višina garancije je določena v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal z razpisom
oddana dela v skladu z razpisnimi pogoji.
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: skladno z Zakonom o javnem naročanju in razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z Zakonom o javnem naročanju in 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-44/2007-2520.
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. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o plačilu s pripisom »Rekonstrukcija
povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R
in industrijsko cono Šentjur - jug«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 do
11.30.
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 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 12. uri; sejna soba II. nadstropje
Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šent
jur.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno. Poo-
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blaščeni predstavniki ponudnikov se morajo
izkazati 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; Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013.
VI.3) Dodatne informacije: projekt delno
financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Občina Šentjur
Št. 1.4.1.-1607/07
Ob-17540/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Področje za razvoj in investicije, tajništvo,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-6023, e-pošta:
marjan.hribar@slo-zeleznice.si,
faks
+386/1/29-14-822.
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): Holding Slovenske železnice, d.o.o., Področje za razvoj in investicije,
tajništvo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Helena Mlakar, tel. +386/1/29-14-203, e-pošta:
helena.mlakar@slo-zeleznice.si,
faks
+386/1/29-14-822.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za razvoj in investicije,
tajništvo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Helena Mlakar, tel. +386/1/29-14-203, e-pošta: helena.mlakar@slo-zeleznice.si, faks
+386/1/29-14-822.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– nacionalna ali zvezna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: progovno kabliranje in modernizacija
TK naprav na železniški progi Pivka–Ilirska
Bistrica–državna meja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: železniška proga Pivka–Ilirska Bistrica–državna
meja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
progovno kabliranje in modernizacija TK
naprav na železniški progi Pivka – Ilirska Bistrica – državna meja, ki zajema
izvedbo oziroma instalacijo (vgradnjo)
progovnega kabliranja z bakrenim in optičnim kablom, progovnih TK sistemov,
postajnih telekomunikacijskih sistemov,
sistem ŽAT in sistem video nadzora.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.

Stran

4602 /

Št.

53 / 15. 6. 2007

II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: progovno kabliranje in modernizacija TK naprav
na železniški progi Pivka–Ilirska Bistrica–državna meja.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije:
I. opcija – izvedba oziroma instalacijavgradnja postajnih telekomunikacijskih sistemov,
II. opcija – izvedba oziroma instalacijavgradnja sistema ŽAT in sistem video nadzora.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 25.000,00 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60. dan od uradnega prejetja
mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: samostojni izvajalec, izvajalec skupaj s podizvajalci ali skupni nastop.
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:
– Naročnik bo izločil ponudnika, če ugotovi, da obstajajo okoliščine in dejstva iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
– Naročnik bo prav tako izločil ponudbo
ponudnika, ki je v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma so takšni postopki
zoper njega uvedeni.
– Naročnik bo izločil ponudbo ponudnika,
ki ni vpisan v sodni register pri pristojnem
sodišču ali drugem organu. Naročnik bo izločil tudi ponudbo ponudnika, ki v svojem internem aktu (statut, družbena pogodba, akt
o ustanovitvi,...) nima vpisane dejavnosti, ki
je predmet tega javnega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– letni promet ponudnika v zadnjem letu
(za leto 2006) mora biti izkazan najmanj v
višini 1-kratne vrednosti njegove ponudbe.
(Dokazilo – obrazec BON 1/P, potrjen računovodski izkaz);
– ponudnik (partner v skupnem nastopu)
ima poravnane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (dokazilo: lastna izjava).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik navede vsaj 5 podobnih
objektov v zadnjih 3 letih. Naročnik bo priznal referenco, če je bil objekt, ki ga ponudnik navaja, zaključen ali prevzet v času do
predložitve ponudbe in katerega vrednost
je vsaj 70% (brez DDV) njegove ponudbene vrednosti (dokazilo: potrdila naročnikov,
daje dela po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih).
– Kadrovske zmogljivosti: ponudnik mora
imeti med ključnimi strokovnjaki najmanj 1
inž. el. z najmanj 10 let delovnih izkušenj
na podobnih montažnih objektih TK kabelski sistemi in najmanj 1 inž. el. z najmanj
10 let delovnih izkušenj na delih TK prenosni sistemi ter najmanj 1 inž. el. z najmanj
10 let delovnih izkušenj na podobnih mon-
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tažnih objektih TK funkcionalnih sistemov
zvez (dokazilo: izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije seznam kadrov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila).
– Izpolnjen vprašalnik za ponudnike. Ponudnik mora izpolniti zahteve označene s
KO kot pogoj in zagotoviti minimalne sprejemljive standarde za naročnika, sicer se
njegova ponudba izloči.
– Rok dokončanja fizične realizacije (za
osnovni sklop in opcijo 1 in 2 v primeru, če
se naročnik zanju odloči) je lahko največ
120 dni po pridobitvi sklepa za dela v javno
korist (dokazilo: lastna izjava).
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:
24. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. SI56 0292 3001 9346 887
odprt pri NLB d.d. sklic 352300.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 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 29. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 10. uri; v prostorih Holdinga Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, steklena dvorana.
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:
8. 6. 2007.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 0082/2007
Ob-17561/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kungota, kontaktna oseba: Borut Gomboši, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota,
Slovenija, tel. 655-05-05, faks 655-05-06,
elektronska pošta: obcina@kungota.si, internetni naslov: http://www.kungota.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. JN 432-01/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste JP 695 070 Haličev
drevored–Veliki Kozjak–Morski jarek in
obnova mostu čez reko Pesnico.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: Kozjak
nad Pesnico.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste JP 695 070 Haličev drevored–Veliki Kozjak–Morski jarek in obnova
mostu čez reko Pesnico, ki obsega zemeljska dela, gradbena dela, odvodnjavanje, asfalterska dela in sanacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo
napak v garancijski dobi.
III.2.1.1) Osnovna sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
– obvezna dokazila:
A) osnovna sposobnost
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor 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.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost ali je v kateremkoli 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 iz 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.
B) Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti:
5. 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.
6. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega za-
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kona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazila pod točko A): pod zaporedno
številko 1, 2, 3 in 4, ponudnik predloži izjavo in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence.
Dokazila pod točko B): pod zaporedno
številko 5 in 6, ponudnik predloži izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
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.
2. Da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik predloži seznam
strokovnega kadra.
2. Da je ponudnik v zadnjih treh letih že
izvajal podobna dela in ima priporočilo o
strokovni in kvalitetni izvedbi del.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
3. Da je ponudnik usposobljen vsaj 60%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 60% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
4. Da ima odgovorni vodja del ustrezne
reference (vodenje 5. objektov v zadnjih treh
letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
5. Da je ponudnik sposoben delo opraviti
v dogovorjenem roku.
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe.
6. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu
s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
7. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na
razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del.
8. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
9. Da ponudnik predloži seznam podizvajalcev, s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce
le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

1. cena 90%,
2. reference 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2007 ali na
spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
30. 7. 2007 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 7. 2007
ob 12. uri; Občina Kungota, Plintovec 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 6. 2007.
Občina Kungota
Št. 43/2007
Ob-17562/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prometna šola Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2
429-41-00, v roke: Irena Ovčar, e-pošta: tajnistvo@vpsmb.net, faks +386/2/429-41-10.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo 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,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija pritličnega aneksa
k Prometni šoli Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Prometna šola Maribor, Preradovičeva 33, 2000
Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija pritličnega aneksa.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000; dodatni predmet(-i): 45310000,
45350000, 45440000, 45450000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za odpravo napak v garancijskem času in bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo
Plačilna dinamika:
40% vrednosti investicije do 31. 10. 2007,
15% vrednosti investicije do 31. 12. 2007,
20% vrednosti investicije do 30. 6. 2008,
10% vrednosti investicije do 31. 10. 2008,
15% vrednosti investicije do 31. 12. 2008.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
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: kot
ponudnik lahko v razpisu konkurira vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima
za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja in izpolnjuje vse ostale, v razpisni
dokumentaciji pogoje.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpisek iz sodne in druge ustrezne evidence, s katerimi ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu.
Izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno. To
dovoljenje lahko ponudnik nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Podatki o finančnem stanju ponudnika:
ponudnik mora po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti zapadle do datuma revizorjevega
poročila za predmetno naročilo – Poročilo
pooblaščenega revizorja ter dokazila, da
nima neporavnanih obveznosti v zadnjih 6
mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu – obrazec BON -2 (pravne osebe) in
BON1/S (fizične osebe).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih 5
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
200.000,00 EUR Z DDV (upoštevana bodo
izključno zaključena dela po pogodbi).
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (fotokopija veljavne zavarovalne
police).
Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj
eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje
zakonske pogoje za odgovornega vodjo del
(potrdilo o vpisu v imenik pri pristojni zbornici in strokovni življenjepis).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. plačilni pogoji
3. rok izvedbe

Ponderiranje

80%
10%
10%
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/G/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. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 90 EUR.
Pogoji in način plačila: za dvig razpisne
dokumentacije
na
TRR
št.
01100-6030702560, odprt pri UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 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. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb. 30. 7.
2007 ob 12. uri; predavalnica na Prometni
šoli Maribor.
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: Prometna šola Maribor – komisija za odpiranje ponudb, Preradovičeva
33, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: tajnistvo@vpsmb.net, tel. 02/429-41-00, faks
02/429-41-10.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejetju obvestila o odločitvi o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Prometna šola Maribor – tajništvo, Preradovičeva
33, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: tajnistvo@vpsmb.net, tel. 02/429-41-00, faks
02/429-41-10.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Prometna šola Maribor
Ob-17566/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta
goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici,
Slovenija, tel. 05/335-16-29, v roke: Bogdan
Nemec, e-pošta: bogdan.nemec@sempetervrtojba.si, faks 05/335-10-07.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Edil
Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/333-03-50, v roke: Edi Melinc, epošta: em_edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Edil Inženiring d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/333-03-50, v roke: Edi Melinc,
e-pošta: em_edil.inzeniring@siol.net, faks
05/302-54-00.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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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: ureditev komunalne infrastrukture
na Cesti prekomorskih brigad v Šempetru
pri Gorici.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šempeter pri Gorici.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vodovod, kanalizacija, odvodnjavanje,
voziščna konstrukcija, električne instalacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
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: komunalna infrastruktura.
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 za resnost ponudbe, bančna
garancija za kvalitetno izvedbo posla, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami s plačilnim
rokom 60 dni od prejema oziroma potrditve
situacije s strani nadzora do višine 90%,
preostalih 10% pa v 60 dneh po uspešno
opravljeni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: gradbena 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: bo podano v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: bo podano v razpisni dokumentaciji.
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: 411-03-6/2007-2.
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:
2. 7. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Nova
KBM: 04750-0000515412.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 7. 2007 do 9.30.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 10. uri; Občina Šempeter-Vrtojba,
sejna soba.
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:
8. 6. 2007.
Občina Šempeter-Vrtojba
Št. 155/2007
Ob-17578/07
I.1)
Ime,
naslov
in
kontaktna(-e) točka(-e): Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana, Slovenija, v roke: Aleš Peršolja, tel.
+386/1/241-42-00,e-pošta:ales.persolja@gov.si,
faks +386/1/241-42-69.
Internetni naslov naročnika: http://www.
arhiv.gov.si – javni razpisi, natečaji in javna
naročila.
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 glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– drugo: arhiv.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: investicijsko vzdrževalna dela obnove fasade in stavbnega pohištva na objektu
Gruberjeva palača, Zvezdarska 1, v Ljubljani; šifra zadeve: JNMV-0014/2007-POG.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje,s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: ocenjena
vrednost brez DDV: 240.000,00 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova fasade in stavbnega pohištva na
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objektu Gruberjeva palača, Zvezdarska
1, v Ljubljani.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.41.00.00-4, dodatni predmet(-i):
45.42.00.00-7, 45.44.00.00-3.
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.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila so investicijsko vzdrževalna dela obnove fasade in
stavbnega pohištva na objektu Gruberjeva
palača, Zvezdarska 1, v Ljubljani.
Obseg in vsebina sta razvidna iz popisa
del-ponudbenega predračuna, načrtov in
vzorca pogodbe, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 240.000,00
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila; začetek avgust 2007, zaključek oktober 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5.000,00 EUR z veljavnostjo do vključno 9. 9. 2007 ter izjava banke, da bo ponudniku v primeru, če bo ponudnik izbran,
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po obrazcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: 60. dan od dneva uradnega
prejema s strani nadzora potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi 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:
Osnovni pogoji oziroma sposobnost ponudnika
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 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, 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, da ponudnik ni uvrščen
na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 20/06;
ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati
(priložen obrazec).
III.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 tem naročilu;
Dokazilo:
2. 1 za pravne osebe (gospodarske družbe)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
neporavnanih obveznosti.
ali
2.2 za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
neporavnanih obveznosti.
Kolikor bo ponudnik, po ocenjevanju ponudb, najugodnejši, bo naročnik, pred izdajo
odločitve o oddaji javnega naročila, od letega zahteval predložitev obrazca BON-2
oziroma BON-1/SP.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: izjava ponudnika, 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:
1. Ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni GOI deli-obnova fasad in stavbnega
pohištva, zaključeni v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe, v posamični vrednosti posla nad 200.000, EUR brez DDV.
Dokazilo: seznam GOI del in potrdilo
končnega/ih naročnika/ov GOI del-obnova
fasad in stavbnega pohištva v zadnjih treh
letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila, z
zneskom, datumom in nazivi končnega/ih
naročnika/ikov ter kraj opravljenih gradenj z
navedbo, da so bile opravljene po predpisih
stroke in ustrezno zaključene in z navedbo
podatkov naročnika (priložen obrazec).
Opomba: pri navedbi opravljenega dela
mora ponudnik obrazec, ki izkazuje opravljen posel, izpolniti v celoti. Seštevanje pogodbenih zneskov za različne posle pogodbe ni dovoljeno.
Nepravilno navedeno naročilo, ki ne bo
potrjeno z dokazilom v obliki potrdila na
priloženem obrazcu, ki bo potrjevalo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbene obveznosti, se ne bo upoštevalo
pri ugotavljanju usposobljenosti ponudnika.
Naročnik bo upošteval izključno zaključena dela po pogodbi.
Kot istovrsten objekt razpisanemu objektu ustrezajo nestanovanjski objekti – kulturni
spomeniki v prilogi 1 Uredbe o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in
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določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
2. Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOl 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. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost
ponudnika
1. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del, skladno s 77. členom ZG0-1UPB2 (Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05).
Dokazili:
Izjava ponudnika, da ima zaposleno
najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki
izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del, skladno z zgoraj navedenim
členom
in
Strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebe.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: oznaka javnega
naročila: JNMV-0014/2007-POG.
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:
4. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 7. 2007 do 10.
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 9. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 12. uri; Arhiv Republike Slovenije,
Zvezdarska 1, 1127 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.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, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: ales.persolja@gov.si, tel.
+386/1/241-42-00, faks +386/1/241-42-69.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 5. 2007.
Arhiv Republike Slovenije
Ob-17581/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari
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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: ureditev pločnika in ceste med
naselji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
a) gradnja.
Glavna kraj izvedbe: Stari trg pri Ložu.
II.1.3. Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5.) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja pešpoti, javne razsvetljave in
ceste med naseljema Stari trg in Pudob
ob regionalni cesti.
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: 125.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 30. 9. 2007.
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; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 14/05).
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: 351-1/2007-6.
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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 7. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da; plačilo
40 EUR na TRR Občine Loška dolina št.
01265-0100002634.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 7. 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 30. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 7.
2007 ob 12. 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:
8. 6. 2007.
Občina Loška dolina
Ob-17583/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212
Dobrovo, Slovenija, tel. 05/335-10-30, v
roke: Simčič Antonija, e-pošta: info@obcinabrda.si, faks 05/335-10-39.
Internetni naslov naročnika: www.
brda.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija lokalne ceste LC
020140 Vrhovlje–Sabotin vrh.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: lokalna cesta LC 020140 Vrhovlje–Sabotin vrh.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev odvodnje cestišča, ustrezne
podlage in utrditve obstoječe ceste in
asfaltiranje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, dodatni predmet(-i): 45233120.
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: rekonstrukcija lokalne ceste.
Ocenjena vrednost brez DDV: 550.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 5. 9. 2007.
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: skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
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:
– izjava pooblaščene osebe ponudnika in izjave zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2,
– izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– izjava, da ima ponudnik 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava, 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,
– izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake
s področja predmeta javnega naročila,
– izjave, da 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,
– izjave, da ima ponudnik plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa (obrazec BON 1/P
oziroma BON 1/SP in BON 2).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
Izpolnjena referenčna lista ponudnika
skupaj z referenčnimi izjavami:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– seznam opreme, potrebne pri realizaciji predmeta javnega naročila.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
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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: 430-40/2007.
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:
11. 7. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na TRR 01207-0100014109 s sklicem
za javni razpis – rekonstrukcija lC Vrhovlje
– Sabotin vrh predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma
s pisno zahtevo, s tem da takrat naročniku
posreduje tudi podatke o polnem in točnem
naslovu firme in identifikacijsko številko za
DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 7. 2007 do 13.
ure.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 13. uri; Občina Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo – sejna soba.
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:
8. 6. 2007.
Občina Brda
Ob-17601/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Samo Mlinar, tel. 01/709-06-10, v roke: Samo
Mlinar, e-pošta: samo.mlinar@cerknica.si,
faks 01/709-06-33.
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: »Rekonstrukcija LC št. 041013
Unec–Rakov Škocjan in rekonstrukcija LC
št. 041100 Selšček–Cajnarje, II. faza«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Cerknica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
»Rekonstrukcija lokalne ceste št. 041013
Unec–Rakov Škocjan in rekonstrukcija
lokalne ceste št. 041100 Selšček–Cajnarje, II. faza«.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45454000.
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: »Rekonstrukcija lokalne ceste št. 041013 Unec–
Rakov Škocjan in rekonstrukcija lokalne ceste št. 041100 Selšček–Cajnarje, II. faza«.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 14.000,00 € z veljavnostjo do veljavnosti opcije ponudbe oziroma do 8. 10.
2007. Naročnik bo neizbranim gospodarskim subjektom takoj po izbiri najugodnejšega gospodarskega subjekta vrnil finančno
garancijo, izbranemu gospodarskemu sub
jektu pa šele ob vročitvi garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in izpolnitvi drugih zahtev za veljavnost pogodbe o
oddaji javnega naročila. Gospodarski sub
jekt mora predložiti v ponudbi tudi ostale
v pogodbi zahtevane izjave za zahtevane
garancije:
– Originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
ki jo bo izbrani gospodarski subjekt ob podpisu pogodbe dostavil naročniku.
– Originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani gospodarski subjekt dostavil naročniku ob primopredaji objekta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo mesečnih situacij, potrjenih s strani pooblaščene osebe naročnika
v roku 60 dni od datuma izstavitve situacije,
v skladu z opravljenimi deli.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
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: podpisana in žigosana izjava gospodarskega
subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena
navodil za izdelavo ponudbe in sprejemu
pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR-4),
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih
več računov, mora predložiti toliko potrdil,
kot ima računov.
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– Dokazilo: podpisana in žigosana izjava
o plačilnih pogojih gospodarskega subjekta
(OBR-6), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, da nudi 60-dnevni plačilni rok.
IIIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila z navedbo njihove izobrazbe, strokovnih
kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih
izkušenj pri gradnjah ter navedbo imena in
priimka odgovornega vodje del, za katerega
je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici ter
potrdilo, da je pri tej zbornici vpisan v ustrezen imenik z navedbo delovnih izkušenj te
osebe pri gradnjah ter navedbo pravnega
razmerja med ponudnikom in to osebo (gospodarski subjekt sam, zaposleni, pogodba
o delu itd.).
– Referenčna lista gospodarskega sub
jekta in potrjene reference (kot posebna priloga) pri izvedbi objektov komunalne infrastrukture v zadnjih dveh letih.
– Podpisana in žigosana izjava o garanciji za vsa izvedena dela in odpravi napak v
garancijski dobi (OBR-9), ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
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: 430-1-5/2007-8.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila:
Cena razpisne dokumentacije je 50,00 €
brez DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na transakcijski račun SI560121-3010-0002-563.
Prevzem dokumentacije na podlagi predložitve dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 8. 2007 do 11.30.
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 8. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 12. uri, Občina Cerknica – sejna
soba, Cesta 4. maja 53, Cerknica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; gospodarski subjekti, s pooblastilom, ki so pravočasno oddali ponudbo
naročniku.
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:
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Po
21. členu Zakona o financiranju občin.
Dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljeva-
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nje skupnih potreb in interesov prebivalcev
občine.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.mf@gov.si, tel. 01/369-52-00, faks
01/369-66-59.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z
zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 99/04 ZRPJNUPB2, št. 61/05 ZRPJN-C in št. 95/05 ZRPJN-UPB3) vloži vsaka oseba, ki ima ali
je imela interes za dodelitev naročila in ki
verjetno izkaže, da 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 ob vložitvi zahtevka
vplačati takso na žiro račun pri Ministrstvu
za finance, št. SI56 0110-0100-0358-802
– izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22.
členom Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja v znesku EUR.
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. S kopijo zahtevka za
revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za
finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku
po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim
potrdilom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Občina Cerknica
Ob-17642/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel.
07/384-51-95, v roke: Daniel Krivec, e-pošta:
daniel.krivec@siol.net, faks 07/384-51-90.
Internetni naslov naročnika: www.
dolenjske-toplice.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,
– javna uprava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja vodovoda Občice Stare
Žage.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občice, Stare Žage - Občina Dolenjske Toplice.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javni vodovodni sistem Občice – Stare
Žage.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45231300.
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 javnega vodovodnega sistema Občice
-Stare Žage.
Ocenjena vrednost brez DDV: 880,000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 5. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 20.000 EUR,
– izjava banke ali zavarovalnice o izdaji
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 60.000 EUR,
– izjava banke ali zavarovalnice o izdaji
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku za dobo 36 mesecev od prevzema pogodbenih del v višini 60.000 EUR,
– izjavo zavarovalnice, da bo v primeru sklenitve pogodbe zavarovala izvajalčevo odgovornost za neposredno škodo, ki
bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegovega dela
in njegovih pogodbenih obveznosti v višini
najmanj 60.000 EUR skladno s 33. členom
ZGO-1-UPB1.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obračun se dela mesečno z
izstavitvijo mesečnih situacij na podlagi potrjenega finančnega plana oziroma na osnovi
dejansko izvršenih del, kontroliranih in potrjenih s strani nadzornega organa naročnika
do največ 90% pogodbene vrednosti del.
Začasne mesečne situacije oziroma njihov
nesporni znesek bodo v skladu s pogodbo
o oddaji javnega naročila plačane v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije, pod pogojem, da jo je izvajalec izstavil do določenega
dneva v mesecu (do 8. v naslednjem mesecu) in da je potrjena s strani nadzornega
organa naročnika. Po končanju in predaji
del ter odpravi vseh napak se izstavi končna
situacija, ki bo plačana v rokih in pod pogoji,
navedenimi v pogodbi o oddaji javnega naročila. Podrobnejši način plačevanja je določen v pogodbi o oddaji javnega naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopanju iz katere je razvidno kakšna so medsebojna razmerja med
ponudniki in kdo je pooblaščen za podpis
pogodbe.
III.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: nekaznovanost za kazniva dejanja iz 42. člena
ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– s strani AJPES potrjene oddane računovodske izkaze za leto 2006 iz katerih

mora biti razvidno doseganje naslednjih kriterijev: a.) skupni prihodki>2 kratnik vrednosti javnega naročila, b.) sredstva>1,2 kratnik vrednosti javnega naročila, c.) gibljiva
sredstva>kratkoročne obveznosti;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja v skladu z Odredbo o poslovanju
proračunskih porabnikov).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo javnega naročila in nadzor kakovosti;
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s podatki o že sklenjenih pogodbah iz
katerih je razvidna zasedenost kapacitet v
letu 2007;
– vsaj tri potrjene reference o izvedenih
objektih in napravah komunalne infrastrukture v zadnjih petih letih v vrednosti nad
600.000 EUR;
– ima zaposlenega odgovornega vodjo
del skladno s 76. in 77. členom ZGO-1UPB1.
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: 430-0034/2007-01/07.
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:
31. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80,00 EUR.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije vsak delovni dan od 8. do
12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 17. ure,
s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska
80,00 EUR na transakcijski račun Občine
Dolenjske Toplice št. 01357-0100015780,
namen nakazila-razpisna dokumentacija za
vodovod Občice – Stare Žage.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 8. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 8.
2007 ob 10.30; sejna soba Občine Dolenjske Toplice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki ponudnika
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: da; projekt delno financira
Evropska unija. Evropski sklad za regionalni razvoj. Prvi javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni program«
v okviru operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne priorotete »razvoj
regij«.
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VI.3) Dodatne informacije: Daniel Krivec,
tel. 07/384-51-84.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-17845/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Nafta – Geoterm d.o.o., Mlinska
ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nafta – Geoterm
d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, tel.
02/577-22-40, v roke: Lovro Pratnekar, epošta: lovro.pratnekar@nafta-geoterm.si,
faks 02/577-23-88.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba;
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: »Program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje
ogljikovodikov v RS, Letni načrt za leto
2007, sklop aktivnosti B« (gradbena in zemeljska dela).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: 17
delovišč v SV Sloveniji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za pridobivanje
ogljikovodikov v RS po Letnem načrtu
za leto 2007 vključuje gradbena in zemeljska dela (izdelava jaškov, izkopi in
zasipi, sejanje trave, odvoz odpadnega
materiala).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
11000000.
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: program ekološke sanacije rudarskih objektov
in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v
RS, Letni načrt za leto 2007, sklop aktivnosti B (gradbena in zemeljska dela: izdelava
jaškov, izkopi in zasipi, sejanje trave, odvoz
odpadnega materiala).
Ocenjena vrednost brez DDV: 60.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti javnega razpisa,
2. izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene

vrednosti in jo bo predložil ob podpisu pogodbe,
3. izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil ob prevzemu del,
veljavnost garancije mora biti še en dan po
izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo po mesečnih situacijah
v roku 60 dni od uradnega prejema ter potrditve situacije s strani nadzora.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti vse morebitne podizvajalce v ponudbi
in za njih priložiti vse dokumente, zahtevane
v razpisni dokumentaciji. Izbrani izvajalec
mora sam izvesti minimalno 75% vseh del
(eventualni podizvajalec do 25% del).
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 je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. daje ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež, ali daje ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
(ekonomsko finančni pogoji):
1. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben,
(tehnično kadrovski pogoji)
1. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
Pravni status-obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki sme biti izdan ali notarsko overjen
največ 30 dni pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki sme biti izdan največ 30 dni
pred dnevom javnega odpiranja ponudb,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki sme biti izdano največ 30 dni pred
dnevom javnega odpiranja ponudb,
5. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. revidirana bilanca stanja ali izvlečki iz
bilance stanja, kadar je potrebno po ponudnikovem nacionalnem pravu take podatke objaviti, ali izkaze ponudnikovih celotnih
prihodkov od prodaje in prihodkov izdelkov,
gradenj ali storitev, na katere se nanaša pogodba za zadnja tri poslovna leta, ter BON
1 in BON 2 ali BON 3 obrazec in potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v bonitetni razred
ter potrdilo, da ponudnikov transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
2. povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let znaša najmanj v
višini trikratne vrednosti njegove ponudbe
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. seznam opravljenih istovrstnih del v
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu,
2. popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
3. izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
4. izjava o razpolaganju z deponijo za
gradbene in posebne odpadke.
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

1. Cena
2. Tehnične prednosti
3. Terminski plan

Ponderiranje

70
20
10

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:
11. 7. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR št.:
02342-0253149721, odprt pri NLB d.d. Ljubljana, z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 7. 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 12. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 7.
2007 ob 12. uri; Nafta – Geoterm d.o.o.,
Mlinska ulica 5, 9220 Lendava.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščene osebe 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:
1. 6. 2007.
Nafta – Geoterm d.o.o.
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Storitve
Ob-17176/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Mislinja, Šolska
cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): http://www.mislinja.si/, tel.
02/885-73-42, v roke: Bogdan Slemenik,
e-pošta: bogdan.slemenik@mislinja.si, faks
02/885-73-40.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Vorančev
trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/883-92-20, v roke: Hinko Andrejc,
e-pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si, faks
02/883-92-36.
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 gozdove Slovenije, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
Slovenija, tel. 02/883-92-20, v roke: Hinko
Andrejc, e-pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si,
faks 02/883-92-36.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, Slovenija.
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: vzdrževanje gozdnih cest v Občini Mislinja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Mislinja.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest
v Občini Mislinja, v obdobju od leta 2007
do leta 2010.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Zimsko vzdrževanje gozdnih
cest
1) Kratek opis: pluženje snega in posipanje cest proti poledici.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
3) Količina ali obseg: 157 km gozdnih
cest na območju Občine Mislinja.
Ocenjeni stroški brez DDV: 120.000,00
EUR.
Sklop št. 2
Naslov: Letno vzdrževanje gozdnih cest
1) Kratek opis: redno letno vzdrževanje
gozdnih cest, objektov za odvodnjavanje in
ostalih cestnih objektov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
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3) Količina ali obseg: 219 km gozdnih
cest.
Ocenjeni stroški brez DDV: 250.000,00
EUR.
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: zimsko
in letno vzdrževanje cest v Občini Mislinja.
Ocenjena vrednost brez DDV: 370.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
11.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti, brez
davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 120 dni od oddaje ponudbe,
– garancijo za dobro izvedbo storitev v
višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), veljavna od 15. 8. 2007 do 31. 7. 2010, ki
jo izbrani ponudnik predloži pred podpisom
pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov, ki pa mora predložiti konzorcijski
sporazum z naslednjimi določbami:
– opredelitev nosilca posla in pooblastilo
vodilnemu partnerju,
– določiti je potrebno neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev do naročnika,
– način plačila preko vodilnega partnerja,
– rok trajanja sporazuma.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Ponudnik mora predložiti izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo
– da je proučil razpisno dokumentacijo,
– da je seznanjen s terenskimi pogoji na
katerih se bodo izvajala dela,
– da razpolaga s prostimi kapacitetami
za izvedbo posla,
– da bo storitve izvajal pravočasno in
kvalitetno,
– da bo v sklopu letnega vzdrževanja
cest zagotavljal proste kapacitete in storitve
v primeru naravnih nesreč,
– da bo pri izvajanju del zagotavljal maksimalno prometno varnost,
– da se bo pri izvajanju del ravnal skladno s predpisi o varnosti v cestnem prometu
in po navodilih pristojnih organov,
– da bo dela opravljal z brezhibno opremo in strokovno usposobljenimi kadri.
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 pod materialno kazensko odgovornostjo, da ni bil ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen 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,
v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):
hudodelsko združevanje, sprejemanje pod-

kupnine 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 prvega
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja;
– da je registriran pri pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da je ekonomsko in finančno sposoben.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava, da ima ponudnik, vsak partner
v primeru skupne ponudbe, plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
– Izjava, da bo ponudnik, vsak partner
v primeru skupne ponudbe kot prevzemnik
javnega naročila odstopil svoje terjatve do
naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in
potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– Izjava, da bo ponudnik, vsak partner
v primeru skupne ponudbe kot prevzemnik
javnega naročila plačal obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem
v enakih rokih, kot bo določeno v pogodbi z
naročnikom;
– Izjava, da bo ponudnik, vsak partner
v primeru skupne ponudbe kot prevzemnik
javnega naročila priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite
zamudne obresti za vsakdan zamude pri
plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po
izstavljenih računih za opravljene storitve
dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov;
– Bilanca uspeha in bilanca stanja za
leto 2005 in 2006 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če je samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po
zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj
kot 2 leti, naj predloži zahtevno dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– Potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora predložiti naslednjo dokumentacijo in izpolnjene priloge:
– Seznam razpoložljive mehanizacije;
– Odzivni čas v primeru naravnih nesreč;
– Izjava (sklop letnega vzdrževanja
cest);
– Reference ključne odgovorne osebe, ki
bo vodila in nadzorovala izvedbo vzdrževalnih del, za preteklo obdobje do 5 let s podpisanimi in žigosanimi referenčnimi potrdili;
– Seznam izvajanja vzdrževalnih del v
preteklosti, za preteklo obdobje do 5 let s
podpisanimi in žigosanimi referenčnimi potrdili;
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– Seznam podizvajalcev ter zahtevane
izjave podizvajalcev;
– Izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik mora izkazati, da je v preteklosti izvajal storitve na področju letnega in
zimskega vzdrževanja najmanj v obdobju
dveh let in da razpolaga z obvezno osnovno opremo in stroje, navedeno v razpisni
dokumentaciji, ter s kadri za vodenje in nadzor izvajanja del z delovnimi izkušnjami iz
preteklosti na področju storitev letnega in
zimskega vzdrževanja cest, za obdobje najmanj dveh let.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
111.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 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 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 9.30; sejna soba Občine Mislinja.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pri odpiranju ponudb so lahko
navzoči predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
Občina Mislinja
Ob-17179/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Katarina Požar, 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: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ODPODDS-7/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
podpora delovni skupini za projektno koordinacijo E-uprave in pomoč pri izvajanju EU projektov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.30.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: operativna in svetovalna podpora izvajanju Akcijskega načrta e-uprave v sklopu delovne
skupine za projektno koordinacijo e-uprave, Pomoč pri izvajanju EU projektov (OSG
in ostali), Administracija aplikacij Projektne
pisarne in pomoč pri uporabi aplikacij Pro
jektne pisarne, vse v letih 2007 (6 mesecev),
2008 (12 mesecev) in 2009 (12 mesecev).
Podrobnejša 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:
30 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Izbrani ponudnik bo moral hkrati z vsemi
podpisanimi izvodi pogodbe, najkasneje pa
v 3 delovnih dneh po podpisu pogodbe, kot
pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po vzorcu iz razpisne
dokumentacije, v višini 5% od predvidene
vrednosti posla, ki jo bo naročnik unovčil v
naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami
razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
drugih razlogov, predvidenih v tej pogodbi.
Naročnik bo unovčil navedeno bančno
garancijo tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev
tudi delno ne bo zadostila pogodbenim zahtevam.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo morala veljati še
15 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe,
ki bo sklenjena z izbranim ponudnikom za
predmetno naročilo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
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
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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;
2. ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
Dokazilo: 2. 1: za pravne osebe (gospodarske družbe) – izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila
o tem naročilu ni imel neporavnanih obvez
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nosti ali 2.2: za fizične osebe (samostojni
podjetnik, posameznik) – izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik
v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih
obveznosti.
Kolikor bo ponudnik, po ocenjevanju ponudb, najugodnejši, bo naročnik, pred izdajo
odločitve o oddaji javnega naročila, od letega zahteval predložitev obrazca BON-2
oziroma BON 1/SP.
V primeru skupne ponudbe mora navedene pogoje izpolnjevati vsak izmed ponudnikov posebej.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik je v zadnji petih letih od objave obvestila o tem naročilu izvedel vsaj
dva projekta s področja javnega naročila
v vrednosti posamezne pogodbe, ki je bila
višja od 300.000 EUR;
Dokazilo: kopija sklenjene pogodbe ali
podpisana izjava odgovorne osebe naročnika iz katere so jasno razvidni predmet
naročila, obdobje izvajanje naročila, njegova
vrednost in ime ter priimek kontaktne osebe
pri naročniku ter njeni kontaktni podatki (tel.
št., naslov elektronske pošte in podobno);
2. ponudnik je v zadnjih petih letih od
objave obvestila o tem naročilu na ozemlju
držav članic EU sodeloval pri vsaj enem
mednarodnem projektu s področja tega javnega naročila;
Dokazilo: kopija sklenjene pogodbe ali
podpisana izjava odgovorne osebe naročnika iz katere so jasno razvidni predmet
naročila, obdobje izvajanje naročila, njegova
vrednost in ime ter priimek kontaktne osebe
pri naročniku ter njeni kontaktni podatki (tel.
št., naslov elektronske pošte in podobno);
3. ponudnik ima v rednem delovnem razmerju ali v pogodbenem razmerju vsaj tri
osebe, ki so v zadnjih petih letih od dneva
objave obvestila o tem naročilu vsaj eno
leto opravljale naloge v projektni pisarni, v
organih državne uprave;
Dokazilo: podpisana izjava odgovorne
osebe naročnika iz katere so jasno razvidni
predmet naročila, ime in priimek izvajalca
nalog, trajanje izvajanja nalog s strani navedene osebe/oseb in ime ter priimek kontaktne osebe pri naročniku ter njeni kontaktni
podatki (tel. št., naslov elektronske pošte
in podobno).
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Skupna ponudbena cena
(leto 2007 +2008+2009)
2. Dodatne reference

Ponderiranje

80%
20%
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-92/2007.
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:
30. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 7. 2007 do 10.
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. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 11. 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/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 ODPODDS-7/2007. 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. +386/1/478-86-89,
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:
5. 6. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-115/2007
Ob-17275/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod
za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-222, v roke: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., e-pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si, faks 02/88-39-236.
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 Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/881-21-43, v roke: Zvonko Kuhelnik, e-pošta: zvonko.kuhelnik@slovenj-gradec.si, faks 02/881-21-18.
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: izvedba letnega in zimskega vzdrževanja gozdnih cest 2007–2010 na območju
Mestne občine Slovenj Gradec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: območje Mestne občine Slovenj Gradec.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba letnega in zimskega vzdrževanja gozdnih cest na območju Mestne občine Slovenj Gradec, letno vzdrževanje
304 km, zimsko vzdrževanje 226 km.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Letno vzdrževanje gozdnih cest
1) Kratek opis: 304 km.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
3) Količina ali obseg: 304 km.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Zimsko vzdrževanje gozdnih
cest
1) Kratek opis: 226 km.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
3) Količina ali obseg: 226 km.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: 304
km letno vzdrževanje, 226 km zimsko vzdrževanje.
Ocenjena vrednost brez DDV: 612.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije:
1. letno vzdrževanje,
2. zimsko vzdrževanje.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% od ponudbene cene brez DDV,
– garancija banke za dobro izvedbo del
in dokončanje v pogodbenem roku,
– garancija banke za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni od prejema mesečnega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev mora predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik mora predložiti izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo:
– da je proučil razpisno dokumentacijo,
– da je seznanjen s terenskimi pogoji na
katerih se bodo dela izvajala,
– da razpolaga s prostimi kapacitetami
za izvedbo pola,
– da bo storitve izvajal pravočasno in
kvalitetno,
– da bo v sklopu letnega vzdrževanja
cest zagotavljal proste kapacitete in storitve
v primeru naravnih nesreč,
– da bo pri izvajanju del zagotavljal maksimalno prometno varnost, da se bo pri
izvajanju del ravnal skladno s predpisi o
varnosti v cestnem prometu in po navodilih
pristojnih organov,
– da bo dela opravljal z brezhibno opremo in strokovno usposabljenimi kadri.
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 ni v kazenskem postopku,
– da je registriran pri pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila,
– ostalo glej razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– bilanca stanja zadnjih dveh let,
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– ostalo glej razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– seznam zaposlenih in seznam njihovih
pod izvajalcev,
– reference iz zadnjih pet let,
– ostalo glej razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.

III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-115/2007.
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:
26. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30,00 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: Zavod
za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec,
Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 7. 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: 4 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 11. uri; sejna soba Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pri odpiranju ponudb so lahko
navzoči 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.
VI.3)
Dodatne
informacije:
hinko.andrejc@zgs.gov.si, tel. 02/883-92-22.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+38601/234-28-00, faks 01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-17285/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Metod Florjanc, tel. 01/47-58-439,
e-pošta: metod.florjanc@mail.ir-rs.si, faks
01/43-72-070.
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).
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1.2) 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: 50-336-339/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: 27.
Glavni kraj izvedbe: Linhartova 51, Ljubljana.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve dobave blaga iz drugih držav.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.00.00.00-8.
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: 70.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007, zaključek 30. 9. 2008.
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.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: 50-336-339/07.
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:
14. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,00 EUR, negotovinsko na SI56
0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije s
predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2007 do
11.30.
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: 30. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 8.
2007 ob 12. uri, Linhartova 51, Ljubljana.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo
Št. 438-2/2007
Ob-17424/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Urad Republike Slovenije za kemikalije, Mali
trg 6, 1000 Ljubljana.
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;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: opredelitev izpostavljenosti kemikalijam z ugotavljanjem virov in trendov po
geografskih območjih in opredelitev referenčnih vrednosti 2007 do 2009 v Republiki
Sloveniji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 08.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
opredelitev izpostavljenosti kemikalijam
z ugotavljanjem virov in trendov po geografskih območjih in opredelitev referenčnih vrednosti 2007 do 2009 v Republiki Sloveniji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
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: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredelitev izpostavljenosti kemikalijam z ugotavljanjem virov in trendov po geografskih območjih in opredelitev referenčnih vrednosti
2007 do 2009 v Republiki Sloveniji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 162,00
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
26 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: odobrena proračunska
sredstva v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna za leto 2006 in 2007.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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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 vpisu v sodni register.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacija o boniteti poslovanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpolnjevanje Pravilnika o pogojih glede
strokovnotehnične usposobljenosti javnih
zavodov za izvajanje monitoringa kemikalij
in njihovih razgradnih produktov (Uradni list
RS, št. 91/06).
Seznam storitev.
Opis tehnične opreme in ukrepe za zagotovitev kakovosti, z navedbo akreditiranih,
validiranih ali mednarodno priznanih analiznih metod.
Zagotovitev ponudnika, da podizvajalci
izpolnjujejo pogoje zgoraj navedenega pravilnika.
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:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Cena predloga načrta
raziskave
2. Načrt pridobivanja
preiskovancev
in njihovega vključevanja
v raziskavo
vsebuje najmanj informacijo
iz prve in druge
alinee, 1. točke 4.2 poglavja
3. Anketiranje preiskovancev

60

30
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 438-2/2007-UK.
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: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 7. 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 27. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 13. uri; Mali trg 6, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 15 dni po prejemu odločitve o izbiri ponudnika.

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Ministrstvo za zdravje
Ob-17425/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj
Gradec, tel. 02/88-39-222, v roke: Hinko
Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., e-pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si, faks 02/88-39-236.
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: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, Slovenija, tel. 02/87-23-572,
v roke: Dominika Knez, e-pošta: dominika.knez@dravograd.si, faks 02/87-23-574.
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: letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest 2007–2009 na območju Občine
Dravograd.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Dravograd.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba letnega in zimskega vzdrževanja
na gozdnih cestah na območju Občine
Dravograd. Letno vzdrževanje se izvaja
na 228 km, zimsko pa na 166 km gozdnih cest.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
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:
– letno vzdrževanje 228 km in
– zimsko vzdrževanje 166 km gozdnih
cest.
Ocenjena vrednost brez DDV: 278.000,00
EUR.
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:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% od ponudbene cene brez DDV,
– garancija banke v višini 10% za dobro
izvedbo del v času trajanja pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni od prejema mesečnega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
izvajalcev, morajo biti k ponudbi predložen
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
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III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik mora predložiti izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo:
– da je proučil razpisno dokumentacijo,
– da je seznanjen s terenskimi pogoji na
katerih se bodo dela izvajala,
– da razpolaga s prostimi kapacitetami
za izvedbo del,
– da bo storitve izvajal pravočasno in
kvalitetno,
– da bo v sklopu letnega vzdrževanja
gozdnih cest zagotavljal proste kapacitete in
storitve v primeru elementarnih nesreč,
– da bo pri izvajanju del zagotavljal ustrezno prometno varnost, skladno s predpisi o
varnosti v cestnem prometu,
– da bo dela opravljal z brezhibno opremo in strokovno usposobljenimi kadri.
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 ni v kazenskem po
stopku,
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila,
– ostalo – glej razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– bilanca stanja zadnjih dveh let,
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– ostalo – glej razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– seznam zaposlenih in seznam njihovih
podizvajalcev, če jih imajo,
– reference v zadnjih petih letih,
– ostalo – glej razpisno dokumentacijo.
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: 430-0003/2007.
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:
27. 7. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 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: 4 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 9. uri; sejna soba Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnimi 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: Hinko
Andrejc, tel. 02/88-39-222 e-mail: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si tel. +386/1/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Občina Dravograd
Ob-17439/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod
za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, tel. 02/88-39-222, v roke: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., e-pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si, faks 02/88-39-236.
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: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel. 02/887-96-31, v roke: Judita
Gačnik, e-pošta: judita.gacnik@radlje.si,
faks 02/887-96-40.
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: letno in zimsko vzdrževanje gozdnih
cest za obdobje 2007–2009 na območju Občine Radlje ob Dravi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Radlje ob Dravi.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zimsko in letno vzdrževanje gozdnih cest
na območju Občine Radlje ob Dravi; letno vzdrževanje 152 km in zimsko vzdrževanje 101 km.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
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: 152
km letno vzdrževanje; 101 km zimsko vzdrževanje.
Ocenjena vrednost brez DDV: 174.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije:
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1. letno vzdrževanje,
2. zimsko vzdrževanje.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% od ponudbene cene brez DDV,
– garancija banke za dobro izvedbo del
in dokončanje v pogodbenem roku garancija
banke za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik mora predložiti izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo:
– da je proučil razpisno dokumentacijo,
– da je seznanjen s terenskimi pogoji na
katerih se bodo dela izvajala,
– da razpolaga s prostimi kapacitetami
za izvedbo pola,
– da bo storitve izvajal pravočasno in
kvalitetno,
– da bo v sklopu letnega vzdrževanja
cest zagotavljal proste kapacitete in storitve
v primeru naravnih nesreč,
– da bo pri izvajanju del zagotavljal maksimalno prometno varnost; da se bo pri
izvajanju del ravnal skladno s predpisi o
varnosti v cestnem prometu in po navodilih
pristojnih organov,
– da bo dela opravljal z brezhibno opremo in strokovno usposobljenimi kadri.
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 ni v kazenskem postopku,
– da je registriran pri pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila,
– ostalo glej razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– bilanca stanja zadnjih dveh let,
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti,
– ostalo glej razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev,
– reference zadnjih pet let,
– ostalo glej razpisno dokumentacijo.
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.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100,00 EUR.
Pogoji in način plačila: ponudniki plačajo
razpisno dokumentacijo na TRR naročnika:
01301-0100010958 – dvig razpisne dokumentacije; razpisno dokumentacijo pa ob
predložitvi dokazila o plačilu dvignejo na naslovu: Zavod za gozdove, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 2007 do 9.
ure.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 4 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob
Dravi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki oziroma njihovi predstavniki 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.
VI.3)
Dodatne
informacije:
hinko.andrejc@zgs.gov.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu s predpisi, ki urejajo revizijo postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2007.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 212/07
Ob-17440/07
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.
03/78-00-106, e-pošta: albin.apotekar@pbvojnik.si, faks 03/78-00-200.
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. 03/78-00-182, faks 03/78-00-200,
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: gradbena, obrtniška in inštalaterska
vzdrževalna dela (JN S 1/07).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna enota Ravne, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba storitev gradbenih, obrtniških in
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inštalaterskih vzdrževalnih del iz naslednjih sklopov:
1. sklop: zidarstvo – keramičarstvo,
2. sklop: elektroinštalaterstvo,
3. sklop: talne obloge – tapetništvo,
4. sklop: steklarstvo,
5. sklop: inštalaterstvo – ključavničarstvo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 162.000
EUR za tri leta.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 93.00.00.00-8, dodatni predmet(-i):
93.94.00.00-9,
93.95.00.00-2,
45.44.10.00-0, 45.31.00.00-3.
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:
36 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
II.4) Vrsta postopka: postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 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 okvirnega sporazuma s strani
naročnika. Okvirni sporazum se sklepa z
odložnim pogojem in postane veljaven 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
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) Tehnična in kadrovska sposobnost:
11. Da zagotavlja vse razpisane količine
storitev iz posameznega sklopa, na katerega se prijavlja.
12. Da je pravilno in pravočasno izpolnjeval obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo tega
razpisa oziroma, da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti in nespoštovanja drugih določil pogodbe.
13. Da ima redno zaposlene delavce
(vsaj enega) s primerno izobrazbeno strukturo in strokovnim znanjem, ki bodo opravljali razpisane storitve.
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14. Da zagotavlja fiksne cene storitev za
posamezno obdobje druge faze postopka.
15. Da bo odzivni čas največ dve uri (velja za 2., 4. in 5. sklop).
16. Da bo izvajal storitve po potrebi 24
ur na dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji
(velja za 2., 4. in 5. sklop).
17. Da je usposobljen izvajati dela na
področju inštalacij šibkega in jakega toka
(velja za 2. sklop).
18. Da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, eno leto opravljal storitve
iz sklopa, na katerega se prijavlja za vsaj
en javni zavod.
Dokazila pod točko D): pod zaporedno
številko 11, 12, 13, 14, 15, 16 in 17 gospodarski subjekt predloži izjavo (OBR-7,
OBR-8, OBR-9, OBR-10, OBR-11, OBR-12
in OBR-13); pod zaporedno številko 18
predloži izpolnjen obrazec za reference
(OBR-14) z dokazili.
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: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
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:
18. 7. 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 03/78-00-200. 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 vzdrževalna dela«.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 7. 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.
03/78-00-182, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 7.
2007 ob 9. 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
Št. 41101-22/2007 040525
Ob-17448/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Maribor, Oddelek za

družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Ferdo Jehart, tel. 02/22-01-315,
e-pošta:
ferdo.jehart@maribor.si,
faks
02/22-01 293.
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: izdelava investicijske in projektne
dokumentacije za obnovo posameznih prostorskih sklopov v štirih osnovnih šolah v
Mestni občini Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj dobave: Maribor.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava investicijske in projektne dokumentacije za štiri sklope storitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: OŠ Slave Klavore Maribor
1) Kratek opis: izdelava investicijske in
projektne dokumentacije za preureditev nekaterih prostorskih sklopov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
3) Količina ali obseg: izdelava investicijske in projektne dokumentacije.
Ocenjeni stroški brez DDV: 18.400 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: OŠ Maksa Durjave Maribor
1) Kratek opis: izdelava investicijske in
projektne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
3) Količina ali obseg: izdelava investicijske in projektne dokumentacije za preureditev nekaterih prostorskih sklopov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 8.700 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: OŠ Tabor I Maribor
1) Kratek opis: projektna dokumenta
cija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
3) Količina ali obseg: izdelava projektne
dokumentacije za ureditev dvigala za gibalno ovirane učence.
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Ocenjeni stroški brez DDV: 4.600 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Zveza prijateljev mladine Maribor
1) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
3) Količina ali obseg: izdelava projektne
dokumentacije za obnovo sanitarij.
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.100 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava investicijske in projektne dokumentacije
za štiri sklope.
Ocenjena vrednost brez DDV: 34.800
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, za dobro
in pravočasno izvedbo del, izjava ponudnika
o predložitvi zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti po 33. členu ZGO-1.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obračunavanje z mesečnimi
obračunskimi situacijami, rok plačila je 60
dni od datuma uradnega prejema posamezne obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
mora skupina ponudnikov predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v katerem so
natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila in določen nosilec ponudbe.
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: predložitev izjave o registraciji dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila ter predložitev
izjave o izpolnjevanju z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti, kije
predmet javnega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: predložitev izjave o poravnavi davkov, prispevkov
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Izjava ponudnika, da je ekonomskofinančno sposoben izvesti javno naročilo, ki
je predmet tega javnega razpisa ter fotokopija poročila pooblaščenega revizorja o ponudnikovi poravnavi zapadlih obveznosti do
podizvajalcev (če je vrednost ponudbe večja
od 208.646,30 evra brez DDV).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: predložitev opravljenih storitev (referenc) v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe, pisne izjave
naročnikov storitev o ponudnikovih predloženih referencah, izjava o zadostni kadrovski
zmogljivosti, seznam strokovnega kadra, ki
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bo sodeloval pri opravljanju razpisanih del in
njihove reference, izjava o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov.
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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 7. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: virman, na katerem
mora biti naveden predmet javnega naročila
(transakcijski račun: 01270-010000840).
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 2007do 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: 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 8.
2007 ob 10. uri, Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, kletna sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osebe s predloženim pooblastilom za
zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po
zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pooblaščeni za zastopanje (direktor, prokurist).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2007.
Mestna občina Maribor
Št. 032/07
Ob-17538/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, SI-3310 Žalec, Slovenija, v roke: Roman Kramer, tel. +386/3/42-77-651, e-pošta: roman.kramer@vo-ka-celje.si, faks
+386/3/42-77-652.
Internetni naslov naročnika: www.
zalec.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: ursa.pavcic@sl-consult.si, tel.
+386/1/56-00-390, faks +386/1/56-00-392.
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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Žalec, Braslovče,
Prebold, Polzela, Šentjur, Laško, Celje, Vojnik, Štore, Mozirje, Šmartno ob Paki, Savinjska regija, Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je izdelava strategije in orodij komuniciranja z javnostjo
za potrebe projekta »Celostno urejanje
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na
povodju Savinje«. Dela morajo biti izvedena v skladu s projektno nalogo, ki je definirana v razpisni dokumentaciji in vsebujejo
pripravo komunikacijskega načrta; izdajo
in distribucijo zloženk; izdajo in distribucijo brošur; oglaševanje; odnose z javnostjo;
obvestilne table (jumbo); in spominske table. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh
razpisanih storitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8, 74.14.16.20-1.
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:
Predmet javnega razpisa je izdelava
strategije in orodij komuniciranja z javnostjo za potrebe projekta »Celostno urejanje
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje«. Dela morajo biti izvedena v
skladu s projektno nalogo, ki je definirana
v razpisni dokumentaciji in vsebujejo pripravo komunikacijskega načrta; izdajo in
distribucijo zloženk; izdajo in distribucijo
brošur; oglaševanje; odnose z javnostjo;
obvestilne table (jumbo); in spominske table. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh
razpisanih storitev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 220.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
29 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 3.600,00 EUR in veljavnostjo 150 dni od datuma odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje
v 10 dneh od sklenitve pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV). Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še 960
dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe storitve 29 mesecev – 870 dni in dodatni rok 3
mesecev – 90 dni).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 30 dni od
prejema računov in poročil, potrjenih s strani
predstavnika naročnika.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane
skupine ponudnikov pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o
skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe
o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje
določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku;
neomejena solidarna odgovornost vseh
ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila prek vodilnega ponudnika, rok trajanja
sporazuma ter določila v primeru izstopa
ponudnika.
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:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za
pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta
91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za
pranje denarja;
– da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l.
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;
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali da
ni v katerem koli podobnem položaju;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
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Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– izjava 1: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika;
– izjava 2: izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
osnovne sposobnosti (če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, bo naročnik namesto pisnega
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima
ponudnik svoj sedež);
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo
naročnik namesto pisnega dokazila sprejel
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih sub
jektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da so povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali ponudba skupina
ponudnikov) v letih 2003, 2004 in 2005 enaki najmanj protivrednosti 340.000,00 EUR;
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– da ima ponudnik pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
– priloga E.6: finančni podatki,
– izjava 3: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja,
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji:
– priloga E.6: finančni podatki,
– dokazila o višini povprečnih letnih
prihodkov ponudnika v letih 2003, 2004 in
2005. Če posluje manj kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za
obdobje poslovanja,
– izjava 3: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podi-

zvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja,
– dokazila, ki potrjujejo, da ima ponudnik
za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
dokazil, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik (samostojno podjetje ali ponudba skupine ponudnikov) izvaja ali je končal oziroma zaključil vsaj 2 uspešni storitvi
s področja načrtovanja in izvedbe celostnih
komunikacijskih strategij v obdobju zadnjih 3
let, šteto od roka za oddajo ponudb;
– ponudnik (samostojno podjetje ali ponudba skupine ponudnikov) izvaja ali je končal oziroma zaključil vsaj 2 uspešni storitvi
s področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 3 let, šteto od roka za oddajo
ponudb. Področje okoljskega komuniciranja
zajema projekte komunikacijske podpore
ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov
na okolje, kot so: izgradnja čistilnih naprav
in kanalizacij ali ločeno zbiranje odpadkov
ali predelava odpadkov ali sanacije divjih
odlagališč ali sanacije starih bremen ali izgradnja centrov za ravnanje z odpadki ali
zmanjšanje onesnaževanja zraka ali okolju
prijazne energije ali okolju prijazni izdelki
(papir, embalaža, material);
– vodja projekta ima vsaj 5 let delovnih
izkušenj na področju načrtovanja in izvedbe
celostnih komunikacijskih strategij;
– vodja projekta kot vodja projekta izvaja
ali je končal oziroma zaključil vsaj 2 storitvi
načrtovanja in izvedbe celostnih komunikacijskih strategij v obdobju zadnjih 3 let, šteto
od roka za oddajo ponudb;
– vodja projekta kot vodja projekta izvaja
ali je končal oziroma zaključil vsaj 1 storitev
s področja okoljskega komuniciranja v obdobju zadnjih 3 let, šteto od roka za oddajo
ponudb. Področje okoljskega komuniciranja
zajema projekte komunikacijske podpore
ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov
na okolje, kot so: izgradnja čistilnih naprav
in kanalizacij ali ločeno zbiranje odpadkov
ali predelava odpadkov ali sanacije divjih
odlagališč ali sanacije starih bremen ali izgradnja centrov za ravnanje z odpadki ali
zmanjšanje onesnaževanja zraka ali okolju
prijazne energije ali okolju prijazni izdelki
(papir, embalaža, material);
– idejna zasnova komunikacijskega načrta je skladna z zahtevami naročnika v projektni nalogi (po vsebini in obsegu).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– priloga E.7: reference ponudnika;
– referenčna potrdila, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, ki je razvidna iz
priloge E.8: referenčna potrdila ponudnika;
– priloga E.10: življenjepis vodje projekta;
– priloga E.11: reference vodje projekta;
– referenčna potrdila, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, ki je razvidna
iz priloge E.12: referenčna potrdila vodje
projekta.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Ur. l.
RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007, Ob-11507/07;
2007/S75-091918 z dne 18. 4. 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:
1. 8. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Dunajska cesta 122, SI-1000 Ljubljana,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
za razpisno dokumentacijo v višini 125,00
EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000– 6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
HAABSI22, s pripisom “Komuniciranje Savinja”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 8. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 8.
2007 ob 10. uri; Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, SI-3310 Žalec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt delno financira Evropska
unija, in sicer iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za
revizijo postopka javnega naročila se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje
naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo
javnih naročil, in Zakon o reviziji postopkov
javnega naročanja ne določata drugače. Po
odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema
odločitve o dodelitvi naročila.
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VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Občina Žalec
Ob-17558/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vuzenica, kontaktna oseba: Sašo
Verdnik, tajnik Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, Slovenija, tel.
02/87-91-220, faks 02/87-91-221, elektronska pošta: obcina.vuzenica@vuzenica.si,
internetni naslov: www.vuzenica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba:
Hinko Andrejc, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 041/657-675,
faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-220,
faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-430-6/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje gozdnih cest na območju
Občine Vuzenica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Vuzenica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
4S233141.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 92.000
EUR brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ocenjene vrednosti in veljavnost 120
dni od oddaje ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe oziroma
dogovora o skupnem nastopu, iz katerega
so razvidna medsebojna razmerja in kdo je
podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Osnovna sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti– obvezna dokazila:
A) osnovna sposobnost

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor 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.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost ali je v kateremkoli 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 iz 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.
B) Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti:
6. 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.
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 A): pod zaporedno
številko 1, 2, 3 in 4, ponudnik predloži izjavo in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence.
Dokazila pod točko B): pod zaporedno
številko 5, 6 in 7, ponudnik predloži izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
C) Ekonomska in finančna sposobnost:
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

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.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
D) Tehnični in kadrovska sposobnost:
10. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik predloži seznam
strokovnega kadra.
11. Da je ponudnik v zadnjih petih letih
sam ali s partnerji že izvajal primerljiva vzdrževalna dela na najmanj treh sklopih primerljivih cest in predloži priporočilo o strokovni
in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih
mora znašati najmanj 100.000 EUR za posamezno leto.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
12. Da je ponudnik sposoben vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik sposoben vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
13. Da ima odgovorni vodja del ustrezne
reference (vodenje 3. primerljivih del v zadnjih treh letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
14. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu
s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
15. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da razpolaga
z vsemi stroji, navedenimi v ceniku vzdrževalnih del iz razpisne dokumentacije.
16. Da ponudnik predloži seznam podizvajalcev, s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce
le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2007.
Razpisna dokumentacija se ne plačuje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
27. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 11. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 7. 2007
ob 13. uri; na sedežu naročnika.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 6. 2007.
Občina Vuzenica
Ob-17559/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črna na Koroškem, kontaktna oseba:
Mojca Dimnik, vodja režijskega obrata, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/870-48-10, faks 02/870-48-21, elek
tronska pošta: obcina@crna.si, internetni
naslov: http://www.crna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba:
Hinko Andrejc, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 041/657-675,
faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije,
OE Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Metka Pohovnikar, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-220,
faks 02/88-39-236, elektronska pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-430-0003/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje gozdnih cest na območju
Občine Črna na Koroškem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Črna na Koroškem.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
4S233141.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
61.000,00 EUR brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ocenjene vrednosti in veljavnost 120
dni od oddaje ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe oziroma
dogovora o skupnem nastopu, iz katerega
so razvidna medsebojna razmerja in kdo je
podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Osnovna sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
– obvezna dokazila:
A) osnovna sposobnost
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor 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): hu-

dodelsko 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.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne
dejavnosti ali je v kateremkoli 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 iz 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.
B) Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti:
6. 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.
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 A): pod zaporedno
številko1, 2, 3 in 4, ponudnik predloži izjavo
in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.
Dokazila pod točko B): pod zaporedno
številko 5, 6 in 7, ponudnik predloži izjavo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
C) Ekonomska in finančna sposobnost:
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
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.
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9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
D) Tehnična in kadrovska sposobnost:
10. Da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik predloži seznam
strokovnega kadra.
11. Da je ponudnik v zadnjih petih letih
sam ali s partnerji že izvajal primerljiva vzdrževalna dela na najmanj treh sklopih primerljivih cest in predloži priporočilo o strokovni
in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih
mora znašati najmanj 100.000 EUR za posamezno leto.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
12. Da je ponudnik sposoben vsaj 30%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik sposoben vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
13. Da ima odgovorni vodja del ustrezne
reference (vodenje 3. primerljivih del v zadnjih treh letih).
Dokazilo: izjava, da ima odgovorni vodja
del ustrezne reference.
14. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu
s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
15. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da razpolaga
z vsemi stroji, navedenimi v ceniku vzdrževalnih del iz razpisne dokumentacije.
16. Da ponudnik predloži seznam podizvajalcev, s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko zamenjal podizvajalce
le v soglasju z naročnikom.
Dokazilo: seznam podizvajalcev.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 7. 2007 ali na
spletni strani naročnika.
Razpisna dokumentacija se ne plačuje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
27. 7. 2007 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 11. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 7. 2007
ob 11. uri; na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 6. 2007.
Občina Črna na Koroškem
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Ob-17579/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/600-13-31, faks +386/1/600-13-32.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vesna
Paljk, tel. +386/1/421-90-40, e-pošta: altus.con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): ALTUS consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Suzana
Miletič, tel. +386/1/421-90-40, e-pošta: altus.con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Suzana Miletič, tel. +386/1/421-90-40, e-pošta: altus.con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje prostorov knjižnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Centralna knjižnica,
Kersnikova 2, Ljubljana, Enota Kolodvor, Trg
OF 10, Ljubljana, Enota Poljane, Zarnikova
3, Ljubljana, Enota Nove Poljane, Povšetova 37, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je redno dnevno čiščenje prostorov Knjižnice Otona
Župančiča, in sicer na lokaciji Centralne
knjižnice, Enoti Kolodvor, Enoti Poljane
in Enoti Nove Poljane.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000.
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: čiščenje prostorov Knjižnice Otona Župančiča
na lokaciji Centralne Knjižnice (čiščenje
4.200 m2 talnih površin, 280 m2 ogledal in
1.360 m2 steklenih površin), Enote Kolodvor
(91,64 m2), Enote Nove Poljane (113,81 m2),
Enoti Poljane (89,85 m2).
Ocenjena vrednost brez DDV: 150.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila najmanj 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: dogovor 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:
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
nista bila pravnomočno obsojena 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
prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. Ponudnik
ni v postopku stečaja, likvidacije, prisilne
poravnave. Ponudnik ima poravnane davke
in prispevke za socialno varnost.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran.
Ponudnik ne posluje z izgubo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da ponudnik lahko zagotovi redno dnevno čiščenje vseh prostorov knjižnice, na vseh
lokacijah, skladno z zahtevami naročnika.
Da ima ponudnik reference s področja
primerljivih dejavnosti, ki jo izvaja naročnik.
Da ponudnik lahko zagotovi tehnologijo
čiščenja in da razpolaga z vso potrebno
opremo za čiščenje.
Da ponudnik zagotavlja kontrolo čiščenja.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. certifikat kakovosti
3. plačilni rok

Ponderiranje

85
10
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 4/07.
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. 7. 2007 do 13. ure.

Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10,00 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157,
sklic na številko 4-2007, po modelu 00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 7. 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. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 10. uri; Knjižnica Otona Župančiča,
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; naročnik, ponudniki, ostali.
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.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 6. 2007.
Knjižnica Otona Župančiča
Ob-17580/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija, tel.
+386/1/564-70-67, faks +386/1/564-73-07.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS
consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vesna Paljk, tel. +386/1/421-90-40, e-pošta:
altus.con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): ALTUS consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Suzana
Miletič, tel. +386/1/421-90-40, e-pošta: altus.con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Suzana Miletič, tel. +386/1/421-90-40, e-pošta: altus.con@siol.net, faks +386/1/421-90-45.
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: prevozi šolskih otrok.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
redni dnevni prevozi šolskih otrok in občasni prevozi šolskih otrok.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Redni prevozi šolskih otrok
1) Kratek opis: redni dnevni prevozi šolskih otrok v šolo in nazaj domov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Občasni prevozi šolskih otrok
1) Kratek opis: občasni prevozi šolskih
otrok glede na potrebe naročnika in šolski
koledar.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg: 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: redni
dnevni prevozi šolskih otrok v šolo in nazaj
domov v šolskem okolišu Osnovne šole Dol
pri Ljubljani in občasni prevozi šolskih otrok
na različnih relacijah po Sloveniji (lahko tudi
v tujino) glede na šolski koledar.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 3. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 30 dni po
izdaji zbirnega mesečnega računa oziroma
pri občasnih prevozih 30 dni po izdaji računa
po opravljenem prevozu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: dogovor o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; Zakon o prevozih
v cestnem prometu, Pravilnik o licencah za
opravljanje prevozov v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
III.2.1) 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
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 zaščiti finančnih interesov
Evropske skupnosti,
– pranje denarja.

Št.

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, kije predmet naročila.
Ponudnik ima veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (licenca za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu).
Ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije, prisilne poravnave.
Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: transakcijski račun (ali katerikoli od računov) ponudnika v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran. Ponudnik ne posluje z izgubo. Ostalo
v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik lahko zagotovi redne dnevne
prevoze šolskih otrok in/ali občasne prevoze šolskih otrok, skladno z zahtevami naročnika.
Ponudnik za prevoz šolskih otrok lahko
zagotovi vozni park v skladu z veljavnimi
predpisi.
Ponudnik razpolaga z zadostnim številom vozil za prevoz šolskih otrok.
Ponudnik ima ustrezno usposobljene voznike, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz otrok
v cestnem prometu.
Ponudnik ima izkušnje s področja prevoza šolskih otrok (reference).
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
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:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. stalni popust
3. dodatne ugodnosti
4. celovitost ponudbe

Ponderiranje

85
5
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN736.
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:
31. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15,00 EUR.
Pogoji in način plačila: vplačilo razpisne
dokumentacije na poslovni račun ALTUS consulting d.o.o., številka 02083-0053787157,
sklic na številko 736, po modelu 00.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 8. 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 30. 9. 2007.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 8.
2007 ob 14. uri; OŠ Dol pri Ljubljani, Videm
17, 1262 Dol pri Ljubljani.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; naročnik, ponudniki, ostali.
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.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Št. 430-763/2006-5
Ob-17594/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, 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 472/2006-ODP – Selitve vojaško diplomatskih predstavnikov v tujino.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. A2, A3.
Glavni kraj izvedbe: tujina (različne relacije) – skladno z določili razpisne dokumentacije.
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:
60.10.00.00-9.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
Naslov: Selitve vojaško diplomatskih
predstavnikov
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
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: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 472/2006ODP.
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:
6. 8. 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: 6. 8. 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. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 8.
2007 ob 10.30; 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 skup
nosti: ne.
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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:
8. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17644/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/369-52-09,
v roke: Barbara Zgonc, e-pošta: barbara.zgonc@gov.si, faks +386(0)1/369-57-83.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mp.gov.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v roke:
Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.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) 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;
– drugo: izvajanje poštnih in kurirskih
storitev.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje poštnih in kurirskih storitev
za potrebe pravosodnih organov in organov
državne uprave.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje poštnih in kurirskih storitev za
potrebe pravosodnih organov in organov
državne uprave.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Rezervirane poštne storitve
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 2
Naslov: Univerzalne poštne storitve razen rezerviranih poštnih storitev
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 3
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.

Sklop št. 4
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 5
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 6
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 7
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 8
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 9
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 10
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 11
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 12
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 13
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 14
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 15
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 16
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
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Sklop št. 17
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 18
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 19
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 20
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 21
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 22
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 23
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 24
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 25
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 26
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 27
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 28
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 29
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.

Sklop št. 30
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 31
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 32
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 33
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 34
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 35
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 36
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 37
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 38
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 39
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 40
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 41
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 42
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
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Sklop št. 43
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 44
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 45
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 46
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 47
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 48
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 49
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 50
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 51
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 52
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 53
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 54
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 55
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
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Sklop št. 56
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 57
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 58
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 59
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 60
Naslov: Osebna vročanja v skladu s posebnimi predpisi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 61
Naslov: Ostale pošiljke
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 62
Naslov: Ostale pošiljke
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 63
Naslov: Ostale pošiljke
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 64
Naslov: Ostale pošiljke
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 65
Naslov: Ostale pošiljke
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 66
Naslov: Ostale pošiljke
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 67
Naslov: Ostale pošiljke
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 68
Naslov: Ostale pošiljke
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
Sklop št. 69
Naslov: Mednarodne pošiljke
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64100000.
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.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Sklop 1: bančna garancija za resnost
ponudbe se ne zahteva.
Sklop 2: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR, z veljavnostjo 90 dni
od roka za oddajo ponudbe.
Sklop 3–60: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje za resnost
ponudbe v višini 5.000 EUR, z veljavnostjo
90 dni od roka za oddajo ponudbe.
Sklopi 61-68: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje za resnost
ponudbe v višini 10.000 EUR, z veljavnostjo
90 dni od roka za oddajo ponudbe.
Sklop 69: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10.000 EUR, z veljavnostjo 90 dni
od roka za oddajo ponudbe.
Izbrani ponudnik bo moral predložiti še
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, na podlagi podpisane dobavnice. Način obračunavanja: mesečno za sklope 1, 2, 61–68, za
ostale sklope pa po opravljenih storitvah.
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. Pogoj velja za vsakega partnerja v
primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 1: lastna izjava, 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 (soglasje bo ponudnik na zahtevo naročnika predložil naknadno po oddaji
ponudbe);
3. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 3: kopija izpiska iz sodne ali
druge ustrezne evidence;
Dodatni pogoji za sklop 1:
5. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
Zakona o poštnih storitvah ter imeti soglasje
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS za opravljanje tovrstnih storitev za
ves čas trajanja pogodbe.
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 5: kopija izpiska iz registra poštnih storitev Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS;
6. Ponudnik ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije ter zoper njega ni bila izdana sodna ali upravna odločba iz katere bi izhajalo,
da je zagrešil težjo napako v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Ponudnik v preteklosti

ni huje kršil svojih pogodbenih obveznosti
ali sicer izkazoval nesolidnega poslovanja,
v smislu pravil Obligacijskega zakonika. Ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih informacij
v ponudbi.
Ponudnik izkazuje kakovost poslovanja
na razpisanem področju;
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 6: podatki iz obrazca A-4 in
vseh ostalih obrazcev ponudbene dokumentacije ter certifikat kakovosti ali notranja
pravila iz katerih je razvidno, da obvladuje
proces vročanja pošiljk;
Izjava ponudnika, da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije ter zoper njega ni bila
izdana sodna ali upravna odločba iz katere
bi izhajalo, da je zagrešil težjo napako v
zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Dodatni pogoji za sklop 2:
5. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
Zakona o poštnih storitvah ter imeti soglasje
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS za opravljanje tovrstnih storitev za
ves čas trajanja pogodbe.
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 5: kopija izpiska iz registra poštnih storitev Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS;
6. Ponudnik ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije ter zoper njega ni bila izdana sodna ali upravna odločba iz katere bi izhajalo,
da je zagrešil težjo napako v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Ponudnik v preteklosti
ni huje kršil svojih pogodbenih obveznosti
ali sicer izkazoval nesolidnega poslovanja,
v smislu pravil Obligacijskega zakonika. Ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih informacij
v ponudbi.
Ponudnik izkazuje kakovost poslovanja
na razpisanem področju.
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 6: podatki iz obrazca A-4 in
vseh ostalih obrazcev ponudbene dokumentacije ter certifikat kakovosti ali notranja
pravila iz katerih je razvidno, da obvladuje
proces vročanja pošiljk;
Izjava ponudnika, da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije ter zoper njega ni bila
izdana sodna ali upravna odločba iz katere
bi izhajalo, da je zagrešil težjo napako v
zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Dodatni pogoji za sklop 3–60:
5. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje
v skladu s Pravilnikom o vročanju pisanj
po posebnih zakonih Ministrstva za pravo
sodje;
Za pisanja za katera to zahteva zakon,
mora imeti dovoljenje za vročanje Ministra
za pravosodje;
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 5: posebne listine v tej točki
ni potrebno predložiti. Vpogled v ustrezne
evidence.
6. Ponudnik ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije ter zoper njega ni bila izdana sodna ali upravna odločba iz katere bi izhajalo,
da je zagrešil težjo napako v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Ponudnik v preteklosti
ni huje kršil svojih pogodbenih obveznosti
ali sicer izkazoval nesolidnega poslovanja,
v smislu pravil Obligacijskega zakonika. Po-
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nudnik ni dal lažnih ali zavajajočih informacij
v ponudbi.
Ponudnik izkazuje kakovost poslovanja
na razpisanem področju;
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 6: podatki iz obrazca A-4 in vseh
ostalih obrazcev ponudbene dokumentacije
ter certifikat kakovosti ali notranja pravila
iz katerih je razvidno, da obvladuje proces
vročanja pošiljk ali pa je uspešno opravljal
osebne vročitve najmanj 1 leto pred objavo
tega razpisa;
Ponudniku, ki je fizična oseba, ni potrebno vpisovati finančnih podatkov v obrazec
A-4, ampak lahko namesto njega predloži kopijo računovodskega izkaza za leto
2006.
Izjava ponudnika, da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije ter zoper njega ni bila
izdana sodna ali upravna odločba iz katere
bi izhajalo, da je zagrešil težjo napako v
zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Dodatni pogoji za sklop 61–68:
5. Ponudnik ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije ter zoper njega ni bila izdana sodna ali upravna odločba iz katere bi izhajalo,
da je zagrešil težjo napako v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Ponudnik v preteklosti
ni huje kršil svojih pogodbenih obveznosti
ali sicer izkazoval nesolidnega poslovanja,
v smislu pravil Obligacijskega zakonika. Ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih informacij
v ponudbi.
Ponudnik izkazuje kakovost poslovanja
na razpisanem področju.
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 5: podatki iz obrazca A-4 in
vseh ostalih obrazcev ponudbene dokumentacije.
Izjava ponudnika, da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije ter zoper njega ni bila
izdana sodna ali upravna odločba iz katere
bi izhajalo, da je zagrešil težjo napako v
zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Ponudnik ima certifikat kakovosti ali notranja pravila, iz katerih je razvidno, da obvladuje proces vračanja pošiljk;
Dodatni pogoj za sklop 69:
5. Ponudnik ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije ter zoper njega ni bila izdana sodna ali upravna odločba iz katere bi izhajalo,
da je zagrešil težjo napako v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Ponudnik v preteklosti
ni huje kršil svojih pogodbenih obveznosti
ali sicer izkazoval nesolidnega poslovanja,
v smislu pravil Obligacijskega zakonika. Ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih informacij
v ponudbi.
Ponudnik izkazuje kakovost poslovanja
na razpisanem področju.
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 5: podatki iz obrazca A-4 in
vseh ostalih obrazcev ponudbene dokumentacije.
Izjava ponudnika, da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v
postopku likvidacije ter zoper njega ni bila
izdana sodna ali upravna odločba iz katere
bi izhajalo, da je zagrešil težjo napako v
zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Ponudnik ima certifikat kakovosti ali notranja pravila, iz katerih je razvidno, da obvladuje proces vračanja pošiljk.

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.
V primeru, da vrednost sklopov po predračunu na katere se ponudnik prijavlja preseže znesek 208.646 €, mora ponudnik predložiti tudi poročilo pooblaščenega revizorja,
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do datuma
izdaje revizorskega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev ponudb.
Pogoj velja za vsakega partnerja v primeru skupne (partnerske) ponudbe;
Dokazilo 2: posebne listine za prvi odstavek te točke 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;
Ponudnik predloži revizorsko poročilo,
kolikor izpolnjuje zahtevani pogoj.
4. Ponudnik mora dokazati, da je finančno sposoben za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti;
Dokazilo 4: Podatki iz obrazca A-4.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dodatni pogoji za sklop 1:
7. Ponudnik ima distribucijsko mrežo za
prevzem in raznos pošiljk po celi Sloveniji;
Dokazilo 7: izjava ponudnika da ima zadostno distribucijsko mrežo za prevzem in
raznos pošiljk po celi Sloveniji;
8. Ponudnik mora imeti dovolj zaposlenih za distribucijo pošiljk po celi Sloveniji v
predpisanih rokih;
Dokazilo 8: izjava ponudnika, da ima dovolj zaposlenih za distribucijo pošiljk po celi
Sloveniji v predpisanih rokih;
9. Ponudnik mora imeti primerno količino
in vrsto prevoznih sredstev za distribucijo
pošiljk po Sloveniji.
Dokazilo 9: izjava ponudnika, da ima primerno količino in vrsto prevoznih sredstev
za distribucijo pošiljk po Sloveniji.
Dodatni pogoji za sklop 2:
7. Ponudnik ima distribucijsko mrežo za
prevzem in raznos pošiljk po celi Sloveniji.
Dokazilo 7: izjava ponudnika da ima zadostno distribucijsko mrežo za prevzem in
raznos pošiljk po celi Sloveniji.
8. Ponudnik mora imeti dovolj zaposlenih za distribucijo pošiljk po celi Sloveniji v
predpisanih rokih.
Dokazilo 8: izjava ponudnika, da ima dovolj zaposlenih za distribucijo pošiljk po celi
Sloveniji v predpisanih rokih.
9. Ponudnik mora imeti primerno količino
in vrsto prevoznih sredstev za distribucijo
pošiljk po Sloveniji.
Dokazilo 9: izjava ponudnika, da ima primerno količino in vrsto prevoznih sredstev
za distribucijo pošiljk po Sloveniji.
Dodatni pogoji za sklop 3–60:
7. Ponudnik mora imeti izhodiščno lokacijo za opravljanje dejavnosti na območju
upravne enote v sklopu katere se prijavlja
ali eno od sosednjih upravnih enot.
Dokazilo 7: kopija dokaza o posesti
ustreznega prostora na zahtevani lokaciji.

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

4627

8. Ponudnik mora imeti zagotovljeno minimalno število vročevalcev ter enako minimalno število primernih vozil za dostavo,
kakor je razvidno iz razpredelnice v obrazcu
A-10 (Specifikacije), za posamezen sklop na
katerega se prijavlja;
Dokazilo 8: podatki iz obrazca A-10.
Dodatni pogoji za sklop 61–68:
6. Ponudnik mora imeti zagotovljen distribucijski center, minimalno število vročevalcev ter enako minimalno število primernih
vozil za dostavo, kakor je razvidno iz razpredelnice v obrazcu A-10 (specifikacije) za
posamezen sklop na katerega se prijavlja,
in sicer na območju distribucijskega centra,
kot je navedeno v specifikacijah.
Dokazilo 6: podatki iz obrazca A-10.
7. Ponudnik mora poslovati na razpisanem področju za ta sklop neprekinjeno najmanj 3 leta pred letom objave tega razpisa.
Dokazilo 7: referenčno potrdilo najmanj
dveh strank iz katerega je razvidno, da je
ponudnik kakovostno izvajal storitve iz tega
sklopa v vsem zahtevanem obdobju.
Dodatni pogoji za sklop 69:
6. Ponudnik mora imeti zagotovljen distribucijski center, minimalno število vročevalcev ter enako minimalno število primernih
vozil za dostavo kot je navedeno v specifikacijah;
Dokazilo 6: podatki iz obrazca A-10;
7. Ponudnik ima vzpostavljeno distribucijsko mrežo, ki mu omogoča zadovoljivo
dostavo pošiljk po celem svetu.
Dokazilo 7: seznam in opis distribucijskih
zmogljivosti po državah;
8. Ponudnik ima zagotovljeno lastno
špedicijo ali stalno pogodbeno razmerje s
špediterjem v letih od 2005-2007 s poslovno
enoto ali podružnico v Ljubljani in možnost
rentgenskega pregleda vhodnih pošiljk.
Dokazilo 8: podatki iz obrazca A-10,
(A-4, kopija pogodbe ali drugo ustrezno dokazilo.
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:
Sklop 1 in sklop 2: ustrezna registracija
pri APEK.
Sklopi 3–60: ustrezna registracija pri Ministrstvu za pravosodje.
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: 430-8/2007.
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:
30. 7. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 7. 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
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ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 7.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana – mala sejna
soba, II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje 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 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.sigov.si/dkom.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance – Sektor za sistem javnega naročanja,
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.gov.si/mf/slov/
javnar/javnar.htm.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-17712/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/229-38-48, v roke: Mladen
Kraljič, e-pošta: mladen.kraljic@uni-mb.si,
faks 02/229-36-25.
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,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje poslovnih prostorov, steklenih površin, zimsko in letno vzdrževanje
okolice ter vzdrževanje in upravljanje kotlovnice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Pedagoška fakulteta, Koroška 160, Maribor, Filozofska fakulteta, Koroška 160, Maribor, Fakulteta za
naravoslovje in matematiko, Koroška 160,
Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje poslovnih prostorov, steklenih
površin, zimsko in letno vzdrževanje
okolice ter vzdrževanje in upravljanje
kotlovnice za potrebe fakultet.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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74700000; dodatni predmet(-i): 77300000,
50530000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Čiščenje poslovnih prostorov,
steklenih površin, zimsko in letno vzdrževanje okolice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000, dodatni predmet(-i): 77300000.
Sklop št. 2
Naslov: Vzdrževanje in upravljanje kotlovnice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50530000.
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:
60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti:
1. Garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici) v višini 5.000 €.
2. Original izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznost v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo
izbran kot izvajalec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila 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.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 ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor 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.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso

storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost 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 ponudnika.
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 iz področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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 ponudnika.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. 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.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije 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 ponudnika.
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
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 datuma
določenega za oddajo ponudbe.
9. Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev, da upošteva predpise o delovnih razmerjih in izplačuje plače
v skladu s kolektivno pogodbo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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11. Da je ponudnik sposoben zagotoviti
izvedbo vseh razpisanih vrst storitev in dobave blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika.
12. Da ponudnik, ki se prijavlja na razpisan sklop 2, prevzame v delovno razmerje
dva delavca, ki sedaj opravljata dela v kotlovnici.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) 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:
23. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 7. 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 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 11.30; Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta, Koroška 160, Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopniki.
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,
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Ob-17713/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: gp.mg@gov.si.
Internetni naslov naročnika: www.
mg.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: 430-50/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 11.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ocenjevanje projektov prispelih na javne
razpise Ministrstva za gospodarstvo v
okviru izvajanja operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, za obdobje 2007 in 2008.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: ocenjevanje investicijskih
projektov s področja turizma
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 47.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 8.
2007, zaključek 10. 11. 2008.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: ocenjevanje projektov širokopasovnih omrežij.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 35.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 8.
2007, zaključek 10. 11. 2008.
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:
1. sklop: ocenjevanje investicijskih projektov s področja turizma in
2. sklop: ocenjevanje projektov širokopasovnih omrežij.
Ocenjena vrednost brez DDV: 82.000,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 10. 11. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2007
in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, v nadaljevanju: ZIPRS0708).
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 predložiti pisno izjavo, da
ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
Ponudnik mora predložiti izjavo, 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) naročniki ne smejo sodelovati.
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Ponudnik mora priložiti izjavo, da:
a) ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drugem postopku, katerega namen ali posledica je prenehanje
poslovanja;
b) ni v položaju, ko z njegovimi posli iz
drugih razlogov upravlja sodišče;
c) proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
d) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem;
e) ni storil velike strokovne napake iz
področja predmeta javnega naročila, ki mu
je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Splošno:
Ponudnik mora izkazovati:
1. da je v zadnjih treh letih izvedel vsaj tri
istovrstne ali sorodne storitve, ki so predmet
tega naročila in
2. poznavanje nacionalnih sektorskih razvojnih dokumentov in predvsem nacionalnih dokumentov, predloženih Evropski komisiji za sofinanciranje s sredstvi kohezijske
politike EU 2007-2013, t.j. Nacionalni strateški referenčni okvir (2007–2013) (NSRO),
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (sektorski OP)
ter dodatno:
Prvi sklop:
– ponudnik mora zagotoviti izvedbo
ocenjevanja do 140 investicijskih projektov. Predvideni datumi odpiranj bodo 18. 7.
2007, 14. 11. 2007, 6. 2. 2008, 4. 6. 2008,
s tem, da se bo ocenjevanje investicijskih
projektov pričelo predvidoma deseti dan od
odpiranja in se mora zaključiti v roku 30 dni
od začetka ocenjevanja,
– sodelujoči strokovnjaki, kijih ponudnik
določi za izvedbo projekta, morajo z referencami dokazati, da so sodelovali pri izvajanju
najmanj petih istovrstnih projektih v zadnjih
treh letih. Za istovrstni projekt se štejejo
projekti, ki vključujejo oceno ali pripravo investicijskih programov,
– vsi ocenjevalci, predvideni za ocenjevanje investicijskih projektov tega javnega
naročila morajo izpolnjevati sledeče zahtevane pogoje in imeti sledeča znanja, izkušnje in usposobljenost,
– poznavanje zakonodaje Republike Slovenije na področju sofinanciranja s sredstvi
javnih financ, t.j. Proračuna Republike Slovenije,
– poznavanje zakonodaje in smernic
Evropske komisije na področju sofinanciranja s sredstvi programov Evropske komisije
(ESRR),
– poznavanje Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06),
– izkušnje pri ocenjevanju ali pripravi investicijskih programov,
– ne sme se prijaviti ponudnik, ki je sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije
ali investicijskega projekta kateregakoli prijavitelja na razpis,
– vsi ocenjevalci morajo imeti najmanj
visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju priprave ali ocenjevanja
investicijskih programov,
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– minimalno število ocenjevalcev v času
posameznega ocenjevanja je 2.
Drugi sklop:
– ponudnik mora zagotoviti izvedbo ocenjevanja do 40 projektov. Predvideni datumi
odpiranj bodo 9. 7. 2007, 10. 9. 2007 in 4. 2.
2008, s tem, da se bo ocenjevanje projektov
pričelo predvidoma naslednji dan po odpiranju in se mora zaključiti v roku 14 dni od
začetka ocenjevanja;
– sodelujoči strokovnjaki, kijih ponudnik
določi za izvedbo projekta, morajo z referencami dokazati, da imajo vsaj pet let izkušenj
pri projektiranju telekomunikacijskih omrežij,
še posebej pri projektiranju optičnih omrežij.
Ponudnik mora izkazati, da ima na voljo vsaj
dve osebi, z univerzitetno izobrazbo elektrotehnične smeri, ki imata opravljen izpit
za pooblaščenega projektanta, izpolnjujeta
prej navedeni pogoj in bosta sodelovali pri
vsakokratnem ocenjevanju;
– sodelujoči strokovnjaki, kijih ponudnik
določi za izvedbo projekta, morajo z referencami dokazati, da imajo znanja in izkušnje
na področju izdelave finančno – ekonomskih
analiz, skladno z nacionalno zakonodajo in
EU zakonodajo s poudarkom na izdelavi
cost-benefit analiz na osnovi Smernic costbenefit analiz EU; izkazati morajo, da so že
izdelovali cost-benefit analize za projekte
na osnovi Smernic cost-benefit analiz EU
za vsaj dva projekta, ki sta že pridobila sredstva sofinanciranja. Ponudnik mora izkazati,
da ima na voljo vsaj dve osebi z univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri, ki bosta
sodelovali pri vsakokratnem ocenjevanju.
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.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: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 7. 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: 93 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 10. uri; Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim
pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki
ponudnika.
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:
11. 6. 2007.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-17717/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
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Mojca Zorčič, tel. 02/741-53-08, v roke: Mojca Zorčič, e-pošta: mojca.zorcic@ormoz.si,
faks 02/741-53-31.
Internetni naslov naročnika: www.
ormoz.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: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marinka Vajda, tel.
02/741-53-12, v roke: Marinka Vajda,
e-pošta: marinka.vajda@ormoz.si, faks
02/741-53-31, internetni naslov: www.
ormoz.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Mateja Petek, tel. 02/741-53-21, v roke:
Mateja Petek, e-pošta: matejap@ormoz.si,
faks 02/741-53-31, internetni naslov: www.
ormoz.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: izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ormož v šol. letu 2007/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 2.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine Ormož.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje šolskih prevozov na območju
Občine Ormož v šol. letu 2007/2008.
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: Osnovna šola Ormož
1) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov po relacijah v razpisni dokumentaciji za
Osnovno šolo Ormož.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 51.700,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Osnovna šola Ormož - Pavlov
ski vrh
1) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov po relacijah v razpisni dokumentaciji za
OŠ Ormož – Pavlovski vrh.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6.300,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2008.

Sklop št. 3
Naslov: Osnovna šola Miklavž pri Ormožu
1) Kratek opis: izvajanja šolskih prevozov po relacijah v razpisni dokumentaciji za
OŠ Miklavž pri Ormožu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 52.800,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 4
Naslov: Osnovna šola Ivanjkovci
1) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov po relacijah v razpisni dokumentaciji za
OŠ Ivanjkovci.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 38.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 5
Naslov: Osnovna šola Ivanjkovci – del
Pavlovski vrh.
1) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov po relacijah v razpisni dokumentaciji za
OŠ Ivanjkovci – del Pavlovski vrh.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.000,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 6
Naslov: Osnovna šola Velika Nedelja 1. del
1) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov po relacijah v razpisni dokumentaciji za
OŠ Velika Nedelja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 36.100,00
EUR
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 7
Naslov: Osnovna šola Velika Nedelja
– 2. del
1) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov po relacijah v razpisni dokumentaciji za
OŠ Velika Nedelja.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 9.400,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 8
Naslov: Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
1) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov po razpisni dokumentaciji za OŠ Stanka
Vraza Ormož.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 16.100,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 9
Naslov: Gimnazija Ormož
1) Kratek opis: izvajanje šolskih prevozov po relacijah v razpisni dokumentaciji za
Gimnazijo Ormož.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.500,00
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 9.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
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: 243.900,00
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, sestavljena v skladu s priloženim vzorcem (Obr 12 A) razpisne dokumentacije v višini 5% pogodbene vrednosti izbrani ponudnik jo predloži najkasneje v 10
dneh od sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila kot je 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:
– da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register predpisov ali trgovski center,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije 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 licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu,
– da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljene
v kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94 s spremembami): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine,
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,
– 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 opravlja
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 drugi 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 v kateri ima sedež,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazila:
– izjava
gospodarskega
subjekta
(OBR 4),
– izjava
gospodarskega
subjekta
(OBR 5),
– poročilo pooblaščenega revizorja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa,
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni
rok.
Dokazila:
– 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,
– izjava
gospodarskega
subjekta
(OBR 7).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je gospodarski subjekt v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe že izvajal
storitev, kije predmet javnega razpisa, kije
po naravi in obsegu enakovredna razpisani
storitvi,
– da gospodarski subjekt razpolaga s
strokovnim kadrom in z vozili za izvedbo
javnega naročila.
Dokazila:
– izjava gospodarskega subjekta in potrdilo naročnika (OBR 8 in 9),
– izjava gospodarskega subjekta (OBR
10).
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: Zakon o osnovni šoli, Zakon o varnosti cestnega prometa.
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.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-00030/2007
10 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:
10. 8. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 8. 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 31. 12. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 8.
2007 ob 10. uri; Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož, sejna soba št. 15.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščene osebe 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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož, Slovenija, e-pošta: obcina.urad@ormoz.si, tel. 02/741-53-00, faks
02/741-53-31, internetni naslov: www.
ormoz.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/741-53-00, e-pošta: obcina.urad@ormoz.si, faks 02/741-53-31, internetni naslov: www.ormoz.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Občina Ormož

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-17189/07
Popravek
V obvestilu o oddaji javnega naročila za
programsko opremo VIZIS – uvedba biometrije v VIZIS, naročnika Ministrstva za
zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 14 z dne 16. 2. 2007, Ob-3842/07 je bilo
v točki VI.6 navedeno, da se javno naročilo
ne nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU. Točka VI.6) se spremeni
tako, da se popravljena glasi:
»Javno naročilo (skupaj z DDV) se financira iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o
pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003): vzpostavi-
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tev evropskega vizumskega informacijskega
sistema – nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).«
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 2/2007
Ob-17174/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/300-39-25, e-pošta: barbara.delak@zd-lj.si, faks +386/1/300-39-12.
Internetni naslov naročnika: www.zdlj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: laboratorijski material in reagenti
z analizatorji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: diagnostični laboratoriji na lokacijah naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
laboratorijski material in reagenti z analizatorji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000, dodatni predmet(-i): 24496200,
33253400, 24100000, 26100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 892.661,40 EUR z DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-2/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 028-033697 z dne 9. 2. 2007.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 034-041395
z dne 17. 2. 2007.
Št. naročila: 1
Naslov: Laboratorijski potrošni material
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-31,
e-pošta: ingrid.padovan@sanolabor.si, faks
+386/1/585-42-98, internetni naslov: www.
sanolabor.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
76.326,82 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Potrošni material za vakuumski
odvzem krvi
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medias international d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-23-00, e-pošta: info@mediasint.si, faks +386/1/520-24-95.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
120.658,03 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Laboratorijski testi – testi pod
zap. št.: 3, 6, 11, 12, 13, 18
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Dr. Gorkič
d.o.o., Obrtniška 11, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. +386/1/759-02-52, e-pošta: dr.gorkic@drgorkic.si, faks +386/1/759-02-56, internetni
naslov: www.dr-gorkic.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
43.208,31 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Laboratorijski testi – testi pod
zap. št.: 9, 10
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Interexport d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/530-73-56, e-pošta:
inf@interexport.si, faks +386/1/530-73-55,
internetni naslov: http://www.interexport.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
31.294,96 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Laboratorijski testi – testi pod
zap. št.: 1, 4, 8, 14
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IRIS Mednarodna trgovina d.o.o.,
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/200-66-88, e-pošta: mateja.bas@iris.si, faks +386/1/200-66-60, internetni naslov: www.iris.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
32.079,20 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Laboratorijski testi – testi pod
zap. št.: 5
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofar-

macija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, e-pošta:
info@kemofarmacija.si, faks +386/1/470-99-73,
internetni naslov: www.kemofarmacija.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
410,75 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Laboratorijski testi – testi pod
zap. št.: 2, 7, 15, 19
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00, e-pošta:
info@mikro-polo.si, faks +386/2/614-33-20,
internetni naslov: www.mikro-polo.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2.628,65 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Originalni Coulterjevi hematološki reagenti
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hermes analitica d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/581-81-81,
e-pošta: inof@hermes-analitica.si, faks
+386/1/581-81-89.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
86.100,68 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Kontrolni material vezan na aparate Beckman Coulter
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hermes analitica d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/581-81-81,
e-pošta: info@hermes-analitica.si, faks
+386/1/581-81-89.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
19.736,05 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Originalni reagenti za hematološke preiskave vezane na aparate ABX
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mollier
d.o.o., Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
Slovenija, tel. +386/3/428-84-00, e-pošta:
info@mollier.si, faks +386/3/428-84-02.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4.974,59 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Kemikalije
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kefo
d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče,
Slovenija, tel. +386/1/563-41-18, e-pošta: karmen.cokl@kefo.si, faks +386/1/563-41-29.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3.097,61 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Steklovina
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00, e-pošta:
info@mikro-polo.si, faks +386/2/614-33-29,
internetni naslov: www.mikro-polo.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.189,85 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Originalni reagenti in material za
Beckmanov analizator glukoze
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hermes analitica d.o.o., Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/581-81-81,
e-pošta: info@hermes-analitica.si, faks
+386/1/581-81-89.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4.407,36 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Originalni reagenti za analizator
glukoze Hemocue
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-31,
e-pošta: ingrid.padovan@sanolabor.si, faks
+386/1/585-42-98, internetni naslov: www.
sanolabor.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
6.145,00 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.

V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Originalni biokemični reagenti in
material vezan na aparate Dade Behring
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3)
Ime
in
naslov
gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo
oddano:
Kemofarmacija
d.d.,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@kemofarmacija.si, tel.
+386/1/470-98-00, faks +386/1/470-99-73,
internetni naslov: www.kemofarmacija.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
232.419,49 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 8 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Biokemični reagenti z 2 analizatorjema
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, e-pošta:
info@kemofarmacija.si, faks +386/1/470-99-73,
internetni naslov: www.kemofarmacija.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
156.374,46 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 76 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Imunološki reagenti z 1 analizatorjem
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Roche Farmacevtska družba d.o.o.,
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/568-02-86, e-pošta: lucija.bozic@roche.com, faks +386/1/568-02-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
71.609,59 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 7 let.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: naročnik je
javno naročilo oddal po sklopih oziroma pri
3. sklopu za celoten obseg posameznega
testa (celo vsebino posamezne zaporedne
številke).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 66305-8/2007/7
Ob-17287/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tomo Brezovar,
tel. 01/369-75-36, faks 01/369-75-64.
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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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za potrebe Zavoda dr. Mihe Pintarja, Dobrna.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenija, Dobrna.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za potrebe
Zavoda dr. Mihe Pintarja, Dobrna.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(a):
450.000,00 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. 66305-8/2007.
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema, d.d., Samova 12a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 543.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
450.000,00 EUR brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema obvestila
o izbiri.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-75-36, faks 01/369-75-64.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 471/07
Ob-17397/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c.
58, 1516 Ljubljana, Slovenija.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava transformatorja 110/21/10,5 kV,
YNyn6 (d5), 31,5 MVA za RTP Polje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Polje.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
– 1 trifazni regulacijski oljni transformator, moči 31,5 MVA, 110/21/10,5 kV,
YNyn6 (d5), z ločenimi navitji in terciarom ter regulacijskim stikalom (po specifikacijah v TRP v RD),
– transport na objekt na RTP Polje,
transportno zavarovanje in postavitev
na temelj,
– montaža na objekt RTP Polje in priprava za postavitev v obratovanje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31170000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 461.650,00 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. skupna ponudbena
vrednost
2. garancijski rok
3. certifikat kakovosti ISO
ponudnika in proizvajalca

Ponderiranje

89
6
5

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 01/07.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 025-030418
z dne 6. 2. 2007.
Št. naročila: JN 01/07
Naslov: Dobava
transformatorja
110/21/10,5 KV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA za
RTP Polje
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ETRA
33 Energetski transformatorji, d.d., Šlandrova ul. 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 520.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba: 461.650,00 EUR brez DDV,
najvišja ponudba: 468.600,00 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.
VI.2) Dodatne informacije: predmetno
javno naročilo je bilo objavljeno v UL RS št.
11/07 z dne 9. 2. 2007, Ob-3349/07.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
internetni naslov: www.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Elektro Ljubljana d.d.
Ob-17399/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kontaktna(-e) točka(-e): Milan Bidovec, tel.
386/1/280-97-08, v roke: Milan Bidovec,
e-pošta: milan.bidovec@geo-zs.si, faks
386/1/280-97-53.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: nacionalni pomen, geološke
raziskave.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup elektronskega mikroskopa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
elektronski mikroskop.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33210000; dodatni predmet(-i): 33212200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Elektronski mikroskop
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Scan
d.o.o., Breg ob Kokri 7, 4205 Preddvor.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
276.000,00 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2007.
Geološki zavod Slovenije
Št. 462/07
Ob-17442/07
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.l) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup materiala za peritonealno dializo.
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 materiala za peritonealno dializo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.15.00-0.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.140.199,42 EUR z 8,5% DDV.

IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 8
Naslov: Nakup materiala za peritonealno
dializo
V.l) Datum oddaje naročila: 16. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Salus,
d.d., M. Spasiča 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila
Skupna končna vrednost naročila:
1.140.199,42 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 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.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Klinični center Ljubljana

Gradnje
Št. 4300-0003/2007-120
Ob-17283/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/757-33-72, v roke: Branko Sovič, e-pošta: brankosovic@slovenskekonjice.si, faks
03/575-43-28.
Internetni naslov naročnika: http://www.
slovenskekonjice.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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: izgradnja komunalne ureditve novega naselja Preloge.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: zahodni del mesta Slov. Konjice.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja komunalnega omrežja in naprav.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.080.085,39 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: 4300-0003/2007-120.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 6143/S z dne 9. 3.
2007.
Št. naročila: 3
Naslov: Izgradnja komunalne ureditve
novega naselja Preloge
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 5. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: CM
Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.080.085,39 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2007.
Občina Slovenske Konjice
Ob-17377/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pralnica – nadomestna gradnja z
rekonstrukcijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
pralnica – nadomestna gradnja z rekonstrukcijo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe
3. reference
4. plačilni rok
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IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Pralnica - nadomestna gradnja
z rekonstrukcijo
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gradnje
Lamut d.o.o., Ilichova 21, 2000 Maribor.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
526.311,47 EUR z 20% DDV.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Ob-17419/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Matija Kikel, v roke:
Matija Kikel, tel. 02/577-34-80, e-pošta: obcina.odranci@siol.net, faks 02/577-34-86.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

Št.

II.1) Opis: izgradnja obrtne cone Odranci – Izgradnja in sanacija cest.

»Naložba v vašo prihodnost«
Projekt delno financira Evropska unija
– Evropski sklad za regionalni razvoj.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja obrtne cone Odranci
– Izgradnja in sanacija cest.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odranci.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
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 potrditvi
situacije s strani nadzornega organa.
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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno 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:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. rok
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 7. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 13. uri; sejna soba Občine Odranci, Panonska ulica 33, Odranci.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pooblastili.
Občina Odranci

Storitve
Ob-17172/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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+386/1/300-99-59, v roke: Metka Celestina, e-pošta: metka.celestina@dars.si, faks
+386/1/300-99-37.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava PGD, PZI in PZR projektne
dokumentacije poslovne stavbe DARS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije poslovne stavbe DARS.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74222000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 202.560,00 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje

70
30

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 000057/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 0014/S 200 z dne
16. 2. 2007.
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ELEA lc
d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 185.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
202.560,00 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.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 6. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-17178/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Knafelc Strle, tel.
05/72-10-100, e-pošta: jana.strle@pivka.si,
faks 05/72-10-102.
Internetni naslov naročnika: www.
pivka.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
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– regionalni ali lokalni organ,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: avtobusni prevozi šoloobveznih otrok
v Občini Pivka za šolska leta 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Občina Pivka.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje avtobusnih prevozov šoloobveznih otrok iz območja Občine Pivka
v OŠ Košana in OŠ Pivka za šolska leta
2007/08, 2008/09 in 2009/2010.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60113100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 414.453,00 EUR z 8,5% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. reference
3. druge ugodnosti

Ponderiranje

90
5
5

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 01/2007 JNVV-S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: Občina Pivka, Jana Knafelc Strle in Maja Kušlan, tel.
05/72-10-100.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 6. 2007.
Občina Pivka
Ob-17186/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-28-23, v
roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si,
faks +386/1/478-27-55.
Internetni naslov naročnika: http://www.
durs.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 gaje določil naročnik: JN 03/2007 - VRDZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je vzdrževanje
in nadgradnja informacijskega sistema
»Register davčnih zavezancev« Davčne
uprave RS za obdobje 24 mesecev.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72250000; dodatni predmet(-i): 72230000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1.115.873,28 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Cena
2. Certifikat ISO 9001:2000
Ticklt

Ponderiranje

90
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-14/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 011-012587 z dne 17. 1. 2007.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 054-066792
z dne 17. 3. 2007.
Št. naročila: 03/2007
Naslov: JN 03/2007 – VRDZ
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ixtlan
Team d.o.o., Ravbarjeva 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 850.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1.115.873,28 EUR z 20% 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.
VI.2) Dodatne informacije: predhodna
objava v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 26. 1.
2007, Ob-1462/07, objava v Uradnem listu
RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7685/07.
Vl.3.1) 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: http:www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 6. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-17187/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni naslov naročnika: http://www.
durs.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: JN 02/2007 ICR.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Celje.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzpostavitev rešitve in opravljanje storitev optičnega zajema podatkov iz obrazcev na lokaciji zunanjega izvajalca za
potrebe Davčne uprave Republike Slovenije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72312200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 67.944,00 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: 430-4/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 236-252478 z dne 12. 12. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 033-040078
z dne 16. 2. 2007.
Št. naročila: 02/07
Naslov: JN 02/2007 ICR
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 4.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Cetis
d.d., Čopova 24, 3000 Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 375.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
67.944,00 EUR z 20% 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.
VI.2) Dodatne informacije: predobjava
v Uradnem listu RS, št. 132 z dne 15. 12.
2006, Ob-35124/06, objava v Uradnem listu
RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007, Ob-4392/07,
popravek objave v Uradnem listu RS, št. 19
z dne 2. 3. 2007, Ob-5545/07.
Vl.3.1) 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: http://www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 6. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-17417/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Urad vlade za komuniciranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-26-32, v roke: Branko Vidrih, e-pošta: branko.vidrih@gov.si,
faks +386/1/251-23-12.
Internetni naslov naročnika: http://www.
ukom.gov.si/slo/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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: Kliping 2007-2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitve spremljanja domačih
in tujih medijev in izdelava klipinga za
potrebe naročnika.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72310000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 226.272,00 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: SODJ 02/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom. da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 207-220696 z dne 28. 10. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 010-011364
z dne 16. 1. 2007.
Št. naročila: A
Naslov: Domači mediji
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kliping d.o.o., Trubarjeva cesta
79, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@kliping.si, tel. 00 386/1/239-13-70,
faks 00 386/1/239-13-66,internetni naslov:
http://www.kliping.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 292.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 95.616,00 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: B
Naslov: Tuji mediji
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 5.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kliping d.o.o., Trubarjeva cesta
79, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@kliping.si, tel. 00386/1/239-13-70,
faks 00 386/1/239-13-66, internetni naslov:
http://www.kliping.si/.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 292.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 130.656,00 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.
Vl.3.1) 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.3.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
vložitev zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema obvestila o oddaji javnega naročila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor
za sistem javnega naročanja, 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.mf.gov.si/slov/javnar/javnar.htm.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Urad vlade za komuniciranje
Št. 430-116/2007-9
Ob-17543/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, 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.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_86/2007-PSPb; nadgradnja
in vzdrževanje SKEV.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. A7.
Glavni kraj izvedbe: MORS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v povabilni dokumentaciji
– nadgradnja in vzdrževanje programskega produkta SKEV – skladiščna evidenca
– za leto 2007.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 52.050,60 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
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: MORS_86/2007-PSPb.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: MORS 86/2007-PSPb
Naslov: nadgradnja in vzdrževanje
SKEV
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 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: ISA.IT
d.o.o., Železna cesta 41, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: rajko.kolar@isa.si, tel.
+386/1/439-66-00, faks +386/1/439-66-25.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
52.050,60 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 4300-20/2007/7
Ob-17221/07
Popravek
V objavi za oddajo javnega naročila po
postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za »Dobavo in montažo notranje opreme na MMP Bistrica ob Sotli«, z oznako:
ZPOPRBOS-3/2007, ki je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 48 z dne 1. 6. 2007,
Ob-15302/07, se zadnji odstavek zgoraj
navedene objave dopolni tako, da se po
novem glasi:
Del razpisne dokumentacije pri predmetnem javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu http://www.mju.gov.si, predračun/popis
opreme in tlorisa opreme na CD 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.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 106/07
Ob-17195/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13,
1234 Mengeš, Slovenija, v roke: Irena Gričar, tel. 01/723-73-39, e-pošta: golob@dompocitka-menges.si, faks 01/723-73-47.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oprema za povečano kuhinjo (v
štirih sklopih):
A) oprema za izvedbo tablet sistema in
delitev hrane,
B) tračni pomivalni stroj kapacitete od
1400 do 2500 krožnikov,
C) posoda za tabletni sistem za ca. 200
obrokov,
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D) kuhinjski inventar.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Dom počitka Mengeš.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opisano v točki II.1.1).
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. 8. 2007, zaključek 29. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dobijo vsak delovni dan od 9. do 12. ure na
naslovu LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2,
1000 Ljubljana.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
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: izjava
ponudnika, da z izpiski iz sodnih in drugih
ustreznih evidenc izhaja, da je ponudnik
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve razpisnega dejanja v zvezi
z opravljanjem dejavnosti, da ponudnik ni
v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji, da
ima poravnane davke, prispevke.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno 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: 12. 7. 2007 do 10. ure;
v tajništvu Doma počitka Mengeš, Glavni trg
13, 1234 Mengeš.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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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: 12. 7.
2007 ob 11. uri; Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pisnimi pooblastili.
Dom počitka Mengeš
Št. 430-295/2007-2
Ob-17253/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, 01/471-23-43, e-pošta:
javna_narocila@mors.si, faks 01/471-17-30,
01/431-90-35.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni 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 204/2007-PZPs, viličarji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: fco centralno skladišče MORS, Miheličeva ul. b. št., ŠentvidLjubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
1. sklop: viličar s pogonom motorja
na plin,
2. sklop: viličar z dizel motorjem –
5.000 kg,
3. sklop: viličar z dizel motorjem –
3.000 kg.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.22.15.11-9.
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:
zaključek 30. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna
na internetni strani naročnika: http://www.
mors.si.
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: skladno z navedbami 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: 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: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena vrednost
2. dobavni rok
3. garancijski rok

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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 7. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 7.
2007 ob 10. uri; MORS, DLO, Vojkova cesta
59, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb s pooblastilom: da.
Ministrstvo za obrambo
Št. 200-5/07-4
Ob-17378/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Ul. padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za
javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, e-pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni naslov(-i): www.bolnisnicago.si.
Udeleženci lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu www.
bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN« ali
na podlagi pisnega zahtevka, ki se naslovi
na zgoraj navedeni naslov.
Specifikacija artiklov je dostopna prek
internetnega naslova: www.bolnisnica-go.si
(javna naročila – spletna aplikacija). Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani
zahtevajo dostop do sistema javnih naročil
tako, da prek gumba “zahtevajte dostop”
posreduje naročniku elektronsko sporočilo,
v katerem navede podatke o ponudniku, in
sicer ime firme, naslov, matično številko,
ID številko za DDV, zakonitega zastopnika,
šifro razpisa, za katerega želi imeti dostop
do podatkov ter imena in priimke oseb, ki
bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v
naročnikovo spletno aplikacijo za to javno
naročilo. Zainteresirani ponudniki, ki so v
preteklosti že sodelovali z naročnikom in
torej že imajo uporabniško ime in geslo,
pošljejo naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje v tem javnem razpisu, in sicer tako,
da v aplikaciji prek ikone “kontakt” pošljejo
sporočilo, v katerem navedejo podatke o
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šifri razpisa, za katerega želijo imeti dostop
ter podatke o morebitnih dodatnih osebah,
ki jih pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo.
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 »infuzijski in transfuzijski sistemi (ANL08)«.
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, Ul.
padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – lekarna.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo medicinskih pripomočkov – infuzijski in transfuzijski sistemi (ANL08) za naročnika po
specifikacijah predmeta JN, kot se nahaja v programu Go-Soft pod šifro razpisa
0509/8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 2. 12. 2007, zaključek 31. 12.
2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
II.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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2.
1.b. Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3.a. Udeleženec zagotavlja:
– da medicinski pripomočki, na katere
se prijavlja, ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikaciji medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh
navodilih in v programu GO-soft (spletna
aplikacija);
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov;
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– zahtevane letne količine medicinskih
pripomočkov, ki jih je prijavil v prijavi;
– odzivni čas za dobavo medicinskega
pripomočka največ 24 ur od potrditve naročila;

– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu);
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih medicinskih pripomočkov.
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: 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: 16. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 200-6/07-4
Ob-17380/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Ul. padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za
javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, e-pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni naslov(-i): www.bolnisnicago.si.
Udeleženci lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu www.
bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN« ali
na podlagi pisnega zahtevka, ki se naslovi
na zgoraj navedeni naslov.
Specifikacija artiklov je dostopna prek
internetnega naslova: www.bolnisnica-go.si
(javna naročila – spletna aplikacija). Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani
zahtevajo dostop do sistema javnih naročil
tako, da prek gumba “zahtevajte dostop”
posreduje naročniku elektronsko sporočilo,
v katerem navede podatke o ponudniku, in
sicer ime firme, naslov, matično, številko,
ID številko za DDV, zakonitega zastopnika,
šifro razpisa, za katerega želi imeti dostop
do podatkov ter imena in priimke oseb, ki
bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v
naročnikovo spletno aplikacijo za to javno
naročilo. Zainteresirani ponudniki, ki so v
preteklosti že sodelovali z naročnikom in
torej že imajo uporabniško ime in geslo,
pošljejo naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje v tem javnem razpisu, in sicer tako,
da v aplikaciji prek ikone “kontakt” pošljejo
sporočilo, v katerem navedejo podatke o
šifri razpisa, za katerega želijo imeti dostop
ter podatke o morebitnih dodatnih osebah,
ki jih pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN »RTG filmi in kemikalije (ANL09ANL09A)«.
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, Ul.
padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – lekarna.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo medicinskih pripomočkov – RTG filmi in kemikalije (ANL09-ANL09A) za naročnika
po specifikacijah predmeta JN, kot se
nahaja v programu Go-Soft pod šifro razpisa 0509/9.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.42.10.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 13. 10. 2007, zaključek 31. 12.
2008.
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: 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2.
1.b. Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3.a. Udeleženec zagotavlja:
– da medicinski pripomočki, na katere
se prijavlja, ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikaciji medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh
navodilih in v programu GO-soft (spletna
aplikacija);
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov;
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– zahtevane letne količine medicinskih
pripomočkov, ki jih je prijavil v prijavi;
– odzivni čas za dobavo medicinskega
pripomočka največ 24 ur od potrditve naročila;
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu);
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– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih medicinskih pripomočkov.
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: 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: 16. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 200-6/07-4
Ob-17381/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Ul. padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za
javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, e-pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni naslov(-i): www.bolnisnicago.si.
Udeleženci lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu www.
bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN« ali
na podlagi pisnega zahtevka, ki se naslovi
na zgoraj navedeni naslov.
Specifikacija artiklov je dostopna prek
internetnega naslova: www.bolnisnica-go.si
(javna naročila – spletna aplikacija). Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani
zahtevajo dostop do sistema javnih naročil
tako, da prek gumba “zahtevajte dostop”
posreduje naročniku elektronsko sporočilo,
v katerem navede podatke o ponudniku, in
sicer ime firme, naslov, matično številko,
ID številko za DDV, zakonitega zastopnika,
šifro razpisa, za katerega želi imeti dostop
do podatkov ter imena in priimke oseb, ki
bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v
naročnikovo spletno aplikacijo za to javno
naročilo. Zainteresirani ponudniki, ki so v
preteklosti že sodelovali z naročnikom in
torej že imajo uporabniško ime in geslo,
pošljejo naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje v tem javnem razpisu, in sicer tako,
da v aplikaciji prek ikone “kontakt” pošljejo
sporočilo, v katerem navedejo podatke o
šifri razpisa, za katerega želijo imeti dostop
ter podatke o morebitnih dodatnih osebah,
ki jih pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo.
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 »zdravila hrana, zdravila nega
(ANLZH, ANLZN)«.
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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, Ul.
padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – lekarna.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo medicinskih pripomočkov zdravila hrana, zdravila nega (ANLZH, ANLZN) za naročnika
po specifikacijah predmeta JN, kot se
nahaja v programu Go-Soft pod šifro razpisa 0510/0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 1. 2008, zaključek 31. 12. 2008.
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: 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2.
1.b. Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3.a. Udeleženec zagotavlja:
– da medicinski pripomočki, na katere
se prijavlja, ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikaciji medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh
navodilih in v programu GO-soft (spletna
aplikacija);
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov;
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– zahtevane letne količine medicinskih
pripomočkov, ki jih je prijavil v prijavi;
– odzivni čas za dobavo medicinskega
pripomočka največ 24 ur od potrditve naročila;
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu);
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih medicinskih pripomočkov.
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: 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: 16. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 200-10/07-4
Ob-17383/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Ul. padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za
javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, e-pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni naslov(-i): www.bolnisnicago.si.
Udeleženci lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu www.
bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN« ali
na podlagi pisnega zahtevka, ki se naslovi
na zgoraj navedeni naslov.
Specifikacija artiklov je dostopna prek
internetnega naslova: www.bolnisnica-go.si
(javna naročila – spletna aplikacija). Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani
zahtevajo dostop do sistema javnih naročil
tako, da prek gumba “zahtevajte dostop”
posreduje naročniku elektronsko sporočilo,
v katerem navede podatke o ponudniku, in
sicer ime firme, naslov, matično številko,
ID številko za DDV, zakonitega zastopnika,
šifro razpisa, za katerega želi imeti dostop
do podatkov ter imena in priimke oseb, ki
bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v
naročnikovo spletno aplikacijo za to javno
naročilo. Zainteresirani ponudniki, ki so v
preteklosti že sodelovali z naročnikom in
torej že imajo uporabniško ime in geslo,
pošljejo naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje v tem javnem razpisu, in sicer tako,
da v aplikaciji prek ikone “kontakt” pošljejo
sporočilo, v katerem navedejo podatke o šifri razpisa za katerega želijo imeti dostop ter
podatke o morebitnih dodatnih osebah, ki jih
pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo
spletno aplikacijo.
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 »material za CAPD, PD
(ANL10C01)«.
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, Ul.
padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – lekarna.
Šifra NUTS: SI00B.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo medicinskih pripomočkov material za CAPD, PD
(ANL10C01) za naročnika po specifikacijah predmeta JN, kot se nahaja v programu Go-Soft pod šifro razpisa 0511/9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007, zaključek 30. 9. 2008.
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: 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2.
1.b. Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3.a. Udeleženec zagotavlja:
– da medicinski pripomočki, na katere
se prijavlja, ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikaciji medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh
navodilih in v programu GO-soft (spletna
aplikacija);
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov;
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– zahtevane letne količine medicinskih
pripomočkov, ki jih je prijavil v prijavi;
– odzivni čas za dobavo medicinskega
pripomočka največ 24 ur od potrditve naročila;
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu);
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih medicinskih pripomočkov.
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: 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: 16. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 200-2/07-4
Ob-17385/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Ul. padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za
javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, e-pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni naslov(-i): www.bolnisnicago.si.
Udeleženci lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu www.
bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN« ali
na podlagi pisnega zahtevka, ki se naslovi
na zgoraj navedeni naslov.
Specifikacija artiklov je dostopna prek
internetnega naslova: www.bolnisnica-go.si
(javna naročila – spletna aplikacija). Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani
zahtevajo dostop do sistema javnih naročil
tako, da prek gumba “zahtevajte dostop”
posreduje naročniku elektronsko sporočilo,
v katerem navede podatke o ponudniku in
sicer ime firme, naslov, matično številko,
ID številko za DDV, zakonitega zastopnika,
šifro razpisa, za katerega želi imeti dostop
do podatkov ter imena in priimke oseb, ki
bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v
naročnikovo spletno aplikacijo za to javno
naročilo. Zainteresirani ponudniki, ki so v
preteklosti že sodelovali z naročnikom in
torej že imajo uporabniško ime in geslo,
pošljejo naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje v tem javnem razpisu, in sicer tako,
da v aplikaciji prek ikone “kontakt” pošljejo
sporočilo, v katerem navedejo podatke o
šifri razpisa, za katerega želijo imeti dostop
ter podatke o morebitnih dodatnih osebah,
ki jih pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo.
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 »medicinski pripomočki za koronarografijo (ANL06E)«.
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, Ul.
padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – lekarna.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo medicinskih pripomočkov – medicinski pripomočki za koronarografijo za naročnika po specifikacijah predmeta JN, kot
se nahaja v programu Go-Soft pod šifro
razpisa 0512/0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007, zaključek 31. 3. 2008.
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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: odlog plačila 60 dni, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2.
1.b. Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3.a. Udeleženec zagotavlja:
– da medicinski pripomočki, na katere
se prijavlja, ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikaciji medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh
navodilih in v programu GO-soft (spletna
aplikacija);
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov;
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– zahtevane letne količine medicinskih
pripomočkov, ki jih je prijavil v prijavi;
– odzivni čas za dobavo medicinskega
pripomočka največ 24 ur od potrditve naročila;
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu);
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih medicinskih pripomočkov.
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: 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: 16. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-17386/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-67-00,
e-pošta: jnvv.virtstreznik@kapitalska-druzba.si, faks 01/474-67-47.
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Internetni
naslov(-i):
http://www.
kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– Drugo: delniška družba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava strežnika virtualnih okolij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava strežnika virtualnih okolij.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 28. 5. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: 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 gospodarski subjekt, ki je
pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo
gradenj, storitev in/ali blaga in odda ponudbo;
– Pri naročilu je dovoljena skupna ponudba več ponudbenih partnerjev ter ponudba s podizvajalci.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ne glede na druge določbe ZJN-2, skladno z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, ponudniku
ni potrebno predložiti nobenega dokazila o
podatku, o katerem državni organ, organ
lokalne skupnosti ali nosilec pooblastila vodi
uradno evidenco; namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati ponudba.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– Ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila;
– Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom;
– Proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ter ne sme prenehati
delovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi pogoji, ter mora imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmogljivosti, finančne
vire in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo
sposobni izvesti predmet naročila;
– Ponudnik mora izkazati, da so kadri,
s katerimi razpolaga in ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila primerno strokovno
usposobljeni, tako da bodo sposobni izvesti
predmet 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.
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IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena opreme in predvideni
stroški pogarancijskega
vzdrževanja
2. tehnična kvaliteta rešitve
3. reference ponudnika
in vezi s principalom
4. način in pogoji garancije
oziroma vzdrževanja
in tehnične podpore
5. ponujeni sistem
izobraževanja kadrov

Ponderiranje
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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: 16. 7. 2007 do 11. 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. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 7.
2007 ob 11. uri; na sedežu naročnika, III.
nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Kapitalska družba d.d.
Št. 4/11/07
Ob-17412/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., tel. 02/22-86-294,
e-pošta: javna.narocila@zd-mb.si, faks
02/22-86-589.
Internetni naslov(-i): www.zd-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: sredstva za higieno in dezinfekcijo, razdeljena v pet sklopov.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik:
Sredstva za higieno in dezinfekcijo, razdeljena v pet sklopov:
I. tekoča sredstva za higieno in nego rok
ter dezinfekcijo,
II. sredstva za dezinfekcijo pacientove
kože in za hitro razkuževanje površin,
III. sredstva za dezinfekcijo odtisov in
odsesovalnih naprav,
IV. sredstva za dezinfekcijo spirocepterja
in gumijastega adapterja za spirocepter,
V. tekoče dezinfekcijsko sredstvo za termodezinfektorje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
oskrba s sredstvi za higieno in dezinfekcijo za potrebe naročnika in mora

ustrezati vzdrževanju optimalne higiene
v zdravstvenem zavodu.
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.
Zahteva po razpisni dokumentaciji mora
biti pisna po faksu ali e-pošti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 1.250 €,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti v višini 10% od
pogodbene vrednosti.
Kolikor pogodbena vrednost ne bo presegala zneska določenega z zakonom, ki ureja
izvrševanje proračuna RS, naročnik ne bo
zahteval bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, temveč menico.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v izjavi navedeni rok plačila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba – okvirni sporazum.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
naročnik bo sklenil okvirni sporazum. Količina za naročnika ni obvezujoča. Naročnik
bo naročal le takšno količino blaga, kot jo
bo potreboval.
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. Pisna izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ponudnik ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika).
2. Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizična oseba), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
da zakoniti zastopnik ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike).
3. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) ali katerekoli druge evidence
za pridobitev podatkov, ki so navedeni pod
prilogo 7/4.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Lastna izjava ponudnika:
– da ima potrebno registracijo in dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije in proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali katerikoli 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
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navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,
– da je ekonomsko – finančno sposoben
izvesti naročilo, ki je predmet tega javnega
naročila (za pravne osebe: originalno potrdilo
ali fotokopija Agencije Republike Slovenije
oziroma pristojne banke za plačilni promet
– BON-1, ki ni starejši od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb ter za ponudnike, ki ne predložijo BON-ov: podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudba.
2. Podatki o ponudniku.
3. Izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji.
4. Izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov.
5. Izjava ponudnika o nepovezanosti.
6. Izjavo ponudnika o omejitvi poslovanja.
7. Obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika.
8. Pogodba.
9. Predračun z navodili za izpolnitev.
10. Strokovna priporočila (reference).
11. Izjava ponudnika o plačilnih pogojih.
12. Izjava ponudnika o kvaliteti blaga.
13. Izjava ponudnika o dobavi blaga.
14. Izjava ponudnika o fiksnosti cen.
15. Izjava ponudnika o drugih pogojih.
16. Posebna priloga ponudbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Cena
2. Plačilni pogoji

Ponderiranje
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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: 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: 24. 7. 2007 do 9. 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: 24. 12. 2007, ali 5 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 10. uri, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor,
Služba za javna naročila in nabavo, pritličje,
soba 102.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-17413/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
cesta 002, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Marinka Zadel Vidmar, tel. 01/58-79-126,
e-pošta: sjn@onko-i.si, faks 01/58-79-406.
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: JNVV/B1-SJN 013/07 nabava reagentov modular E-170 in elecsys 2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava reagentov modular E-170 in elecsys 2010.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24-49-65-00-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti 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:
Rok za plačilo mora biti: 60 dni od pravilne izstavitve računa po posamezni dobavi.
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 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. Za tovrstna dejanja niso
bile obsojene tudi osebe, pooblaščene za
zastopanje.
2. Ponudnik 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:
3. Ponudnik ima poravnane vse davke
in prispevke.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 1. 8. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 8.
2007 ob 11. uri. Onkološki inštitut Ljubljana,
Velika sejna soba, Stavba C, Zaloška cesta
2, Ljubljana.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-17432/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova
2, 4000 Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Elizabeta Orešnik, v roke: Elizabeta
Orešnik, tel. 04/27-11-214, e-pošta: elizabeta.oresnik@sodisce.si, faks 04/27-11-203.
Internetni naslov(-i): www.sodisce.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) Opis: nakup pisarniškega materiala.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup pisarniškega materiala, št.
Su 040802-2/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Okrožno sodišče v
Kranju, Zoisova 2, Kranj, Okrajno sodišče v
Kranju, Zoisova 2 in Bleiweisova 20, Kranj,
Okrajno sodišče na Jesenicah, Titova 37,
Jesenice, Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, Radovljica, Okrajno sodišče v Škofji Loki, Partizanska c. 1/a, Škofja
Loka.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava pisarniškega materiala.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.19.27.00, dodatni predmet(-i):
30.12.51.00, 22.82.00.00.
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 od oddaje naročila oziroma do
pravnomočnosti sklepa o dobavi pisarniškega materiala za potrebe državnih organov
RS in javne uprave.
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II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in izjava
banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo se izvrši 30. dan po uradnem prejemu računa v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna za leti 2007 in 2008.
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
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: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi (30. člen
ZJN-2).
IV.1.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.3) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.4) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.5) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.6) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.7) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 2007 do 11. 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.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 12. uri; Okrožno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, Kranj, soba 309/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Okrožno sodišče v Kranju
Ob-17529/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/338-32-60, e-pošta: info@zd-go.si, faks 05/338-33-57.
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: transportno reševalno vozilo (2
kosa).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(b) Blago.
Nakup.
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.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne; za razpisno dokumentacijo v elektronski obliki lahko zaprosite na elektronskem naslovu: info@zd-go.si.
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. veljavna registracija: izpisek iz sodne
ali druge evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti:
izpis iz sodne, upravne ali druge evidence,
3. potrdilo, da naročnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2,
4. potrdilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
je proti njemu ni uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s
predpisi: izpis iz sodne evidence.
II.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. potrdilo, da ima poravnane vse davke
in prispevke: potrdilo DURS,
2. potrdilo, da je ekonomsko finančno
sposoben - potrjen obrazec BON1/P, BON-1
in BON-2 oziroma potrjeno davčno napoved
za preteklo leto in potrdilo banke, da račun v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
3. izjava, 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:
Lastna izjava ponudnika o:
1. kvaliteti blaga,
2. dobavi blaga,
3. zagotavljanju servisnih storitev,
4. izjava o drugih pogojih,
5. predložitev referenc,
6. izjava o plačilnih pogojih.
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: 4. 7. 2007 do 14. ure.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 7.
2007 ob 10. uri; na sedežu zavoda, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, III. nadstropje,
sejna soba.
Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova Gorica
Ob-17531/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialna služba, v roke: Alenka Rome, tel. 01/475-21-89, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.

Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
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: nakup mini DV kamkorderjev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup mini DV
kamkorderjev s priborom.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.33.32.00-8.
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.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0044.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0044.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0044.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0044.
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:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0044.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0044.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0044.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0044.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0044.
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: 3. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski, angleški.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-17546/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialna služba, v roke: Alenka Rome, tel. 01/475-21-89, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
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: nakup sistema za obdelavo vsebin
na mobilnih telefonih (“CMS”).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup sistema
za obdelavo vsebin na mobilnih telefonih
(“CMS”).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.90.00-9.
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.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0050.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0050.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0050.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0050.
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:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0050.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0050.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0050.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno
na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo JN-B0050.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0050.
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.
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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: 10. 7. 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 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-17547/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomaž Kučič, tel. 01/234-20-00, e-pošta: tomaz@gb.ljubljana.si, faks 01/234-20-40.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
gasilskabrigadaljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javni red in mir ter varnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup zaščitnih oblek za gasilce.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup zaščitnih oblek za gasilce.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.10.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje v višini 2.000,00 EUR z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju, če ponudnik nastopa s partnerji.
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. Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. (Opomba: v primeru partnerske ponudbe mora vsak od partnerjev izpolnjevati
zahtevan pogoj.) Dokazilo: posebne listine
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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).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (Opomba: v
primeru partnerske ponudbe mora vsak od
partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj). 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.
2. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
rokom oddaje ponudbe ni imel blokiranih
poslovnih računov (Opomba: v primeru partnerske ponudbe mora vsak od partnerjev
izpolnjevati zahtevan pogoj). Dokazilo: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom
ponudbe podal lastno izjavo, da v zadnjih 6
mesecih pred rokom oddaje ponudbe ni imel
blokiranih poslovnih računov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik izkaže, da je opravil dobave
blaga, ki je predmet tega razpisa, najmanj v
skupni vrednosti 100.000,00 EUR, v obdobju zadnjih treh let (2004, 2005, 2006) in v
letu 2007. Za izpolnjevanja pogoja se štejejo
vse uspešne dobave komulativno ne glede
na vrednost posamezne dobave. Predmet
dobave morajo biti izključno gasilske zaščitne obleke, ki ustrezajo standardu EN
469. Dokazilo: izpolnjevanje pogoja mora
biti razvidno iz navedbe referenc v obrazcu
A-4 Prijava. Opomba: v primeru, da naročnik
podvomi o resničnosti ponudnikovih navedb
glede referenc, lahko od ponudnika zahteva,
da mu predloži vso poslovno dokumentacijo, iz katere bo razvidno izpolnjevanje tega
pogoja.
2. Ponudnik zagotavlja najmanj 2-letni
garancijski rok za ponujene artikle, ki morajo biti skladni z zahtevanimi specifikacijami.
Dokazilo: Izpolnjevanje pogoja je razvidno
iz obrazcev A-7 Predračun in A-10 Specifikacije.
3. Ponudnik mora predložiti vzorec zaščitne obleke velikosti L, ki jo ponuja. Predložen vzorec mora biti po tehničnih, oblikovnih
in funkcionalnih lastnostih enak z vzorcem,
ki bo predstavljen na ogledu. Vzorec mora
biti zapakiran in označen z imenom ponudnika. Kolikor bo komisija naročnika ugotovila,
da vzorec odstopa od tehničnih specifikacij
ali da ni v skladu s pravili stroke, veljavnimi
zakoni, tehničnimi predpisi ter nacionalnimi
(SIST), evropskimi (EN) in mednarodnimi
(ISO) standardi oziroma da ni po tehničnih,
oblikovnih in funkcionalnih lastnostih enak
z vzorcem, bo ponudnik izločen, obleka pa
vrnjena. Prav tako bo naročnik po konča-
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nem razpisu vsem neizbranim ponudnikom
predložene vzorce vrnil. Vzorec izbranega ponudnika se zadrži v Gasilski brigadi
Ljubljana kot vzorčni model. Ponudniki se
morajo obvezno udeležiti ogleda vzorčnega
modela. Dokazilo: izpolnjevanje pogoja je
razvidno iz potrdila o udeležbi na ogledu in
predloženega vzorca zaščitne obleke.
4. Prodajalec zagotavlja izdelavo zaščitnih oblek, ki so predmet pogodbe, še 4 leta,
popravila pa še 7 let po poteku garancijske
dobe. Dokazilo: posebne listine v tej točki
ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da
je ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da zagotavlja izdelavo zaščitnih
oblek, ki so predmet pogodbe, še 4 leta,
popravila pa še 7 let po poteku garancijske
dobe.
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: da.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 7. 2007 do 11. 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: 16. 7.
2007 ob 12. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Gasilska brigada Ljubljana
Ob-17549/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, v roke: Aljoša Drešar, tel. 01/587-24-75,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov(-i): www.psih-klinika.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: dobava računalniške strojne opreme
za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava računalniške strojne opreme za
potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00–0.
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:
30 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Takoj po podpisu pogodbe, ne pa kasneje kot v osmih dneh od podpisa, je dolžan
izbrani ponudnik naročniku predložiti lastno
bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer:
– izbrani ponudnik za sklop 1 predloži lastno bianco menico za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 2.500,00
EUR, ki mora biti veljavna najmanj do izteka veljavnosti pogodbene obveznosti (tj. do
preteka trajanja vseh garancij za ponujeno
opremo),
– izbrani ponudnik za sklop 2 predloži
lastno bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 500,00 EUR, ki
mora biti veljavna najmanj do izteka veljavnosti pogodbene obveznosti (tj. do preteka
trajanja vseh garancij za ponujeno opremo),
– izbrani ponudnik za sklop 3 predloži
lastno bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 800,00 EUR, ki
mora biti veljavna najmanj do izteka veljavnosti pogodbene obveznosti (tj. do preteka
trajanja vseh garancij za ponujeno opremo),
– izbrani ponudnik za sklop 4 predloži
lastno bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 500,00 EUR, ki
mora biti veljavna najmanj do izteka veljavnosti pogodbene obveznosti (tj. do preteka
trajanja vseh garancij za ponujeno opremo),
– izbrani ponudnik za sklop 5 predloži lastno bianco menico za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1.500,00
EUR, ki mora biti veljavna najmanj do izteka veljavnosti pogodbene obveznosti (tj. do
preteka trajanja vseh garancij za ponujeno
opremo),
– izbrani ponudnik za sklop 6 predloži
lastno bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 200,00 EUR, ki
mora biti veljavna najmanj do izteka veljavnosti pogodbene obveznosti (tj. do preteka
trajanja vseh garancij za ponujeno opremo).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok, skladno
z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skupine gospodarskih sub
jektov lahko predložijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. Naročnik od teh skupin ne
bo zahteval, da bi se povezale v kakršno koli
pravno formalno obliko, vendar pa bo za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteval
predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi
naročila (npr. pogodbe o sodelovanju), če
bo to nujno za uspešno izvedbo 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:
Pogoji:
Ponudnik oziroma zakoniti zastopnik ponudnika nikdar ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
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opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Ur.
l. 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 (predložitev izjave).
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (predložitev
izjave).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Za ponujeno opremo v sklopih 1, 3 in 4
morata na območju Slovenije obstajati vsaj
dva pooblaščena zastopnika in serviserja za
garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje, o
čemer mora ponudnik v ponudbi predložiti
potrdila oziroma izjave s strani principala
za ponujeno blagovno znamko na območju Slovenije, ki ne smejo biti starejša od
30 dni.
Ponudnik mora naročniku za vse sklope javnega naročila predložiti dokumente
(tehnične specifikacije, prospekte), ki dokazujejo in dodatno pojasnjujejo specifikacijo
ponujene opreme in s katerimi bo izkazal izpolnjevanje naročnikovih zahtev (ta dokazila
so lahko izjemoma v angleškem jeziku).
Ponudnik mora za ponujeno opremo nuditi garancijo vsaj v trajanju, kot izhaja iz
tehničnih zahtev naročnika.
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: 2. 7. 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: 2. 7.
2007 ob 12. uri; Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, sejna soba upravne stavbe.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Zainteresirani ponudniki si lahko razpisno dokumentacijo informativno pogledajo
na spletni strani naročnika, vendar pa morajo, kolikor se bodo odločili za oddajo ponudbe, dvigniti tiskano verzijo dokumentacije s

pisnim zahtevkom na naslovu, ki je opredeljen v poglavju I.1) te objave.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 190
Ob-17619/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Simona Kovačič, v
roke: Simona Kovačič, tel. 02/450-28-42,
e-pošta: simona.kovacic@mb-lekarne.si,
faks 02/462-20-52.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: oskrba z zdravili in medicinskimi
pripomočki.
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: Maribor – Slovenija.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za potrebe
Javno zdravstvenega zavoda Mariborske
lekarne, za obdobje treh let.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancijo za resnost ponudbe (bančno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5.000 EUR.
Original izjavo banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznost v višini 5%
pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo
izbran.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora natančno opredeliti
naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov 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 ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor 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
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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 ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost 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 ponudnika.
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 iz področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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 ponudnika.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
6. 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.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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.
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 ponudnika.
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
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 starejše od 30 dni od datuma
določenega za oddajo ponudbe.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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10. Da ima ponudnik v zadnjih treh letih
sklenjene vsaj tri pogodbe, vsaka pogodba
mora izkazovati dobavo najmanj 10.000.000
kWh električne energije v obdobju enega
leta.
Dokazilo: izjava ponudnika in potrdilo naročnika pri katerem je ponudnik imel ali ima
sklenjene pogodbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 7. 2007 do 11.30.
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: 6. 7.
2007 ob 12. uri; na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopniki.
Mariborske lekarne Maribor
Št. 200-8/07-4
Ob-17629/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, epošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni naslov(-i): www.bolnisnicago.si.
Udeleženci lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na internetnem naslovu www.
bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN« ali
na podlagi pisnega zahtevka, ki se naslovi
na zgoraj navedeni naslov.
Specifikacija artiklov je dostopna preko
internetnega naslova: www.bolnisnica-go.si
(javna naročila – spletna aplikacija). Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani
zahtevajo dostop do sistema javnih naročil
tako, da preko gumba “zahtevajte dostop”
posreduje naročniku elektronsko sporočilo,
v katerem navede podatke o ponudniku in
sicer ime firme, naslov, matično, številko,
ID številko za DDV, zakonitega zastopnika,
šifro razpisa za katerega želi imeti dostop
do podatkov ter imena in priimke oseb, ki
bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v
naročnikovo spletno aplikacijo za to javno
naročilo. Zainteresirani ponudniki, ki so v
preteklosti že sodelovali z naročnikom in
torej že imajo uporabniško ime in geslo pošljejo naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje v tem javnem razpisu in sicer tako, da
v aplikaciji preko ikone “kontakt” pošljejo
sporočilo v katerem navedejo podatke o šifri
razpisa za katerega želijo imeti dostop ter
podatke o morebitnih dodatnih osebah, ki jih
pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo
spletno aplikacijo.
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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 »kanila intravenozna (ANL12)«.
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, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici
– lekarna.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo medicinskih pripomočkov kanila intravenozna
(ANL12) za naročnika po specifikacijah
predmeta JN, kot se nahaja v programu
Go-Soft pod šifro razpisa 0510/1.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.12.20-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 3. 2008, zaključek 31. 12. 2008.
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: 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2;
1.b. Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila;
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3.a. Udeleženec zagotavlja:
– da medicinski pripomočki, na katere se
prijavlja, ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikaciji medicinskih
pripomočkov, kot se nahaja v teh navodilih in
v programu GO-soft (spletna aplikacija),
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov,
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
– zahtevane letne količine medicinskih
pripomočkov, ki jih je prijavil v prijavi,
– odzivni čas za dobavo medicinskega
pripomočka največ 24 ur od potrditve naročila,
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu),
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih medicinskih pripomočkov.
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: 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: 16. 7. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Splošna bolnišnica
Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Gradnje
Ob-17192/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Boris Marčetič, direktor občinske uprave, tel. 04/537-23-00,
e-pošta: boris.marcetic@radovljica.si, faks
04/531-46-84.
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: Rekreacijsko športni park Radovljica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
investitor ima namen na delu območja
rekreacijsko športnega parka z oznako
kare D urediti in rekonstruirati obstoječa
športna igrišča, zgraditi pritlični objekt z
garderobami in sanitarijami, nadstrešnico nad baliniščem, urediti nove površine
za športna igrišča ter opremiti celotno
območje s potmi, razsvetljavo, ulično
opremo ter hortikulturno urediti.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 22. 6. 2007.
Cena: 50 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR:
01302-0100007805
sklic:
00
71300050-3236-46203.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
70.000,00 EUR, garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbenih vrednosti ter finančno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki
bi nastala kot posledica morebitnih napak
pri gradnji.
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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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpis iz
sodnega registra podjetij ali potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: BON
1, BON 2 in poravnane vse finančne obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
dve potrjeni referenci s strani naročnikov v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet 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.
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: 28. 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: tri mesece od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 6.
2007 ob 10. uri; Občina Radovljica.
Občina Radovljica
Ob-17196/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jožica Pergarec, tel.
01/300-39-44, e-pošta: jozica.pergarec@zdlj.si, faks 01/300-39-37.
Internetni naslov(-i): www.zd-lj.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: JR-16/2007 – Prenova splošnih
ordinacij – trakt A – ZD Vič.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ZD
Vič, Postojnska 24, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova splošnih ordinacij – trakt A – ZD
Vič (gradbeno obrtniška in instalacijska
dela).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45 21 51 00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.

II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na naslovu naročnika, Metelkova 9,
Ljubljana, Uprava, po predhodnem plačilu
stroškov razpisne dokumentacije v višini 40
EUR na transakcijski račun naročnika št.
01261-6030921845 UJP, model 00, sklic
07803116.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: z mesečnimi situacijami do
višine 80% v roku 30 dni, 20% na podlagi
končne obračunske situacije, v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– Rok plačila in način obračunavanja v
skladu z določili razpisne dokumentacije.
– Izbrani ponudnik zagotavlja najmanj
60-mesečno garancijsko dobo.
– Ob primopredaji mora izbrani ponudnik
predložiti PID.
– Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti podroben terminski plan
izvajanja del.
– Izbrani ponudnik mora predložiti veljavne ateste in potrdila o izvedenih kontrolah
in meritvah.
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 dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o izpolnjevanju o stanju
na transakcijskem računu (o solventnosti)
ponudnik predloži potrdilo banke ali BON;
– kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve do
podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih ne smejo biti blokirani;
– ponudnik mora imeti plačane zapadle
obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kot dokazilo o realiziranih izvedbah
gradenj ponudnik predloži izjavo s potrdilom;
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– kot dokazilo o navedbi, ali namerava
izvajalec v izvedbo naročila vključiti podizvajalce, ponudnik predloži izpolnjen obrazec;
– kot dokazilo o kadrovski usposobljenosti ponudnik predloži izpolnjen obrazec.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– najmanj pet izvedb gradenj v vrednosti
nad 125.000,00 EUR, ki je predmet javnega
razpisa v preteklih treh letih;
– obvezna navedba, ali namerava izvajalec v izvedbo naročila vključiti podizvajalce;
– kadrovska usposobljenost ponudnika
za izvedbo naročila;
– naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, ki je storil
veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila (uveljavljena jamstva
zaradi strokovne 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: 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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 6. 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 6.
2007 ob 12. uri; ZD Ljubljana – Uprava,
II. nad./sejna soba, Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-17198/07
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: oskrba z vodo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja vodovoda v naselju Hočevje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hočevje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
v naselju Hočevje je potrebno zgraditi
vodovodno omrežje, ki se v Mali Ilovi
Gori priključuje na vodovodni sistem Ilova Gora.
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II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
investicija se bo izvajala v večletnem obdobju glede na finančne možnosti naročnika.
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 in NRP Občine Dobrepolje.
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: 10. 7. 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 10. 10. 2007.
Trajanje 3 mesece ali 89 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 9. uri; sejna soba Občine Dobrepolje, Videm 35.
Občina Dobrepolje
Ob-17216/07
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(-i): www.dc.gov.si.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: preplastitev Sp. Jezersko–Preddvor: etapa II (v vrednosti skupaj z DDV
150.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1106 cesta
R1-210 Sp. Jezersko–Preddvor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev Sp. Jezersko–Preddvor: etapa II.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi 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.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo 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:
– tehnične zmogljivosti (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).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 6.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-17219/07
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(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: semaforizacija prehoda za pešce –
Trzin (v vrednosti skupaj z DDV 125.184,00
EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: Odsek 1139 cesta
G2-104 Mengeš–Trzin.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
semaforizacija prehoda za pešce – Trzin.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu re-
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gistriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, 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 skup
nosti,
– pranje denarja.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo 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:
– tehnične zmogljivosti (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).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 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: 26. 6.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-55/2007
Ob-17237/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Ivan Barba, tel.
05/714-13-61, e-pošta: ivan.barba@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: izgradnja kanalizacijskega omrežja v
Hrušici, I. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrušica, Občina Ilirska Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja kanalizacijskega omrežja v Hrušici, I. faza.
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 28. 12. 2007.
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
33.300,00 EUR, veljavna 90 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: izvršena dela se bodo
obračunavala na podlagi mesečnih situacij
na osnovi dejansko izvršenih količin iz gradbene knjige in cenah na enoto. Ob končanju
vseh del se izstavi končna obračunska situacija po istem načinu kot začasna. Naročnik
je dolžan plačati situacijo v roku 60 dni od
uradnega datuma prejema. V slučaju pripomb na situacijo je izvajalec dolžan sporni
znesek popraviti. Sporne zadeve bosta investitor in izvajalec razčistila do naslednje
situacije, oziroma pred končno situacijo. Izvajalec je dolžan, pred izstavitvijo končne
obračunske situacije, odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti in napake.
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. Ponudnik mora v
ponudbi navesti morebitne podizvajalce. 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,
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– 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 6 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 gradenj v
zadnjih 5 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,
– navedba tehničnega osebja, ki bodo
sodelovali pri izvedbi 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnična sposobnost

Ponderiranje

90%
10%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
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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: 30. 7. 2007 do 12. ure.
Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja v Hrušici – I. faza«
naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele vključno do 12.
ure, dne 30. 7. 2007. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
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. 7.
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
Ob-17250/07
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 – Marjeta Lindič, tel. 03/562-61-44, e-pošta: marjeta.lindic@rth.si, faks 03/565-21-21.
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 Marjeti Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija površine nad jamo Dol
– območje od izvira pri Jesihu do potoka
Bela 1. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dol
pri Hrastniku.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija površine nad jamo Dol – območje od izvira pri Jesihu do potoka Bela
1. faza.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti.
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
izvajalcem 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: 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: 6. 7. 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: 6. 7.
2007 ob 10.15; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
7. 6. 2007.
RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-17251/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Tolmin, Ulica padlih borcev
2, 5220 Tolmin, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ksenija Kikl, univ. dipl. inž. grad.,
v roke: Kseniji Kikl, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 05/381-95-17, gsm 031/318-128,
e-pošta: ksenija.kikl@obcina.tolmin.si, faks
05/381-95-23.
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: večja vzdrževalna dela na cesti LC
420 160 Idrija pri Bači – Ponikve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Idrija
pri Bači.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
večja vzdrževalna dela na cesti LC 420
160 Idrija pri Bači – Ponikve.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek 1. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti ponudbe,
– izjava o izpolnjevanju bančne garancije
za dobro izvedbo posla in odpravi napak v
garancijskem roku,
– potrdilo banke, da gospodarski subjekt
ni imel blokiranega transakcijskega računa v
zadnjih šestih mesecih poslovanja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– naročnik bo opravljena dela plačeval v
roku 60 dni po prejetju pravilno izstavljene
situacije, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna,
– gradnja se delno finansira iz državnega proračuna in delno iz občinskega proračuna.
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 tudi druge
pogoje, ki so določeni z razpisno dokumentacijo. pravni akt o skupni izvedbi naročila,
iz katerega je razvidno, kdo je nosilec posla
in kakšna so njihova medsebojna razmerja.
ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
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
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena Navodila za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne
dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– izjava o izpolnjevanju posebnih gradbenih uzanc,
– podatki o tehnični zmogljivosti,
– podatki o zaposlenih kadrih, število,
izobrazba in strokovnost,
– podatki o odgovornem vodji del,
– spisek delavcev, dovoljenj in kooperantov za delo na predvidenem objektu,
– izjava o zagotavljanju kontrole in kvalitete vgrajenih materialov,
– izjava o izvedbi rekonstrukcij in modernizacij cest v vrednosti 286.646,00 EUR
v obdobju 2002 – 2006. Izjava naj vsebuje
vrsto objekta, vrednost in leto izgradnje. Izjava, ki vsebuje druge podatke, se smatra
kot neustrezno. Naročnik bo po odpiranju
ponudb lahko zahteval predložitev potrjenih
referenc.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
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: 13. 7. 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 1. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 7.
2007 ob 13.30; mala sejna soba Občine
Tolmin, prvo nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
Občina Tolmin
Ob-17255/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Tolmin, Ulica padlih borcev
2, 5220 Tolmin, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ksenija Kikl, univ. dipl. inž. grad.,
v roke: Kseniji Kikl, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 05/38-19-517, GSM 031/318-128,
e-pošta: ksenija.kikl@obcina.tolmin.si, faks
05/38-19-523.
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: večja vzdrževalna dela na cesti L
420 140 Slap ob Idrijci–Šentviška Gora–Bukovo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slap
ob Idrijci–Markaduc.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
večja vzdrževalna dela na cesti L 420
140 Slap ob Idrijci–Šentviška–Gora–Bukovo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek 1. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti ponudbe,
– izjava o izpolnjevanju bančne garancije
za dobro izvedbo posla in odpravi napak v
garancijskem roku,

– potrdilo banke, da gospodarski subjekt
ni imel blokiranega transakcijskega računa v
zadnjih šestih mesecih poslovanja.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– naročnik bo opravljena dela plačeval v
roku 60 dni po prejetju pravilno izstavljene
situacije, skladno s predpisi o izvrševanju
proračuna;
– gradnja se delno finansira iz državnega proračuna in delno iz občinskega proračuna.
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 tudi druge
pogoje, ki so določeni z razpisno dokumentacijo. Pravni akt o skupni izvedbi naročila,
iz katerega je razvidno, kdo je nosilec posla
in kakšna so njihova medsebojna razmerja.
Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo
pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
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
gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 9. člena Navodila za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne
dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: dokazila v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– izjava o izpolnjevanju posebnih gradbenih uzanc,
– podatki o tehnični zmogljivosti,
– podatki o zaposlenih kadrih, število,
izobrazba in strokovnost,
– podatki o odgovornem vodji del,
– spisek delavcev, dovoljenj in kooperantov za delo na predvidenem objektu,
– izjava o zagotavljanju kontrole in kvalitete vgrajenih materialov,
– izjava o izvedbi rekonstrukcij in modernizacij cest v vrednosti 286.646,00 EUR
v obdobju 2002–2006. Izjava naj vsebuje
vrsto objekta, vrednost in leto izgradnje. Izjava, ki vsebuje druge podatke, se smatra
kot neustrezno. Naročnik bo po odpiranju
ponudb lahko zahteval predložitev potrjenih
referenc.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
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.
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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: 13. 7. 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 1. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 7.
2007 ob 12.30; mala sejna soba Občine
Tolmin, prvo nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
Občina Tolmin
Ob-17274/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Janez Babnik, kmet. inž.,
tel. 423-11-61 (int. 105), GSM 031/361-887,
e-pošta:
tea.kuzman@bf.uni-lj.si,
faks
01/423-10-88.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: obnova kritine z menjavo salonitne kritine na objektih Oddelkov Agronomije in Živilske tehnologije.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova strešin z menjavo kritine na objektih Oddelkov Agronomije in Živilske tehnologije Jamnikarjeva 101, 1000
Ljubljana
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana, Jamnikarjeva 101.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava delno dotrajane salonitne
(azbest – cementne) kritine na objektih
Oddelkov Agronomije in Živilske tehnologije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214400-4.
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 banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti,
– originalni izjavi banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvajajo v 60 dneh po
uradnem prejemu računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Koncesija za odstranjevanje azbestne salonitne kritine.

Stran

4654 /

Št.

53 / 15. 6. 2007

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:
Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik iz Republike Slovenije vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše
izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za
ponudnike po ZJN-2. Ponudniki s sedežem
izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v
register dejavnosti.
Potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista
bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem denarja.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji
namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po
ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež izven Republike, pa morajo k podpisani izjavi priložiti
dokazila, da gornjih dejanj niso storili.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar
z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je
v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež, ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2 nadomesti z izjavami,
kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež, ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2 nadomesti z izjavami,
kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike
po ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež izven
Republike Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila, ki ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Kolikor država, v kateri ima ponudnik
sedež, ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko
ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42.
člena ZJN-2 nadomesti z izjavami, kot so
definirane v tem členu.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke za socialno varnost, v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež, ali določbami države naročnika.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike
po ZJN-2, ponudniki, ki pa imajo sedež izven
Republike Slovenije, pa morajo priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima ponudnik
sedež, ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko
ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42.
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člena ZJN-2 nadomesti z izjavami, kot so
definirane v tem členu.
Eventuelna dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer:·za gospodarske družbe: obrazec BON 2.
Za samostojne podjetnike: odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za zadnje poslovno leto (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS) ter potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, ter
podatke o morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni izmed bank, kjer ima TRR
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem
poslovnem letu ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune.
Izjava ponudnika, 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:
Spisek referenc ponudnika oziroma izvajalcev v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih treh letih v vrednosti
nad 100.000 EUR (skupaj z DDV) za posamezni objekt. Obrazcu morajo biti priložena
potrdila naročnikov, in sicer za vsak objekt,
ki ga ponudnik v obrazcu navaja.
Pogoj: ponudnik je v zadnjih treh letih zamenjal kritino na vsaj 3 objektih, v vrednosti
nad 100.000 EUR (z DDV) za posamezni
objekt.
Spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo del v zadnjih treh letih.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja.
Pogoj: odgovorni vodja del je bil v zadnjih treh letih odgovorni vodja del na vsaj
dveh objektih, kjer je izvajalec izvajal dela
v vrednosti nad 100.000 EUR (z DDV) za
posamezni objekt.
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

1. cena
2. krajši rok izvedbe

Ponderiranje

70%
30%

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: 16. 7. 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: 16. 7.
2007 ob 12. uri; Ljubljana, Jamnikarjeva
101, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, sejna soba.
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta
Ob-17276/07
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(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba DKP št. 921700 skozi občino Rogaška Slatina – odsek 5 (v vrednosti
skupaj z DDV 220.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba DKP št. 921700 skozi občino Rogaška Slatina – odsek 5.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi 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.
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Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma
takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, je imel
v zadnjih treh poslovnih letih povprečni letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga
prevzema.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, v zadnjih
šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Izvajalec, ki nastopa v ponudbi, ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo 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:
– tehnične zmogljivosti (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).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 6. 2007 do 9. 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: 26. 6.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-2-0004/2007
Ob-17387/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Radovljica, Gorenjska cesta
19, 4240 Radovljica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Jure Klančnik, tel. 04/537-23-00,
e-pošta: jure.klančnik@radovljica.si, faks
04/531-46-84.
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: rekonstrukcija LC Podvin – Zapuže
na odseku Podvin – Zgornji Otok.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Radovljica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
investitor ima namen rekonstruirati (razširitev in asfaltiranje lokalne ceste Podvin – Zapuže na odseku Podvin – Zgornji Otok. Na območju (območje mostu
– ploščatega prepusta) v dolžini ca. 200
m je vozišče tako poškodovano, da se v
celoti obnovi.

II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do: 11. 7. 2007.
Cena: 50 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR:
01302-0100007805
sklic:
00
71300050-3236-44355
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
14.000,00 EUR, garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbenih vrednosti ter finančno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki
bi nastala kot posledica morebitnih napak
pri gradnji.
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: izpis iz
sodnega registra podjetij ali potrdilo o vpisu
v register samostojnih podjetnikov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: BOD
1, BON 2 in poravnane vse finančne obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
dve potrjeni referenci s strani naročnikov v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet 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.
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: 16. 7. 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: 16. 7.
2007 ob 12. uri; Občina Radovljica.
Občina Radovljica
Št. 430-379/2007/3
Ob-17393/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič,
tel. 01/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks 01/428-57-91.
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.

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

4655

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi za postavitev zaščitne
ograje okoli objektov Sektorja za azil – Azilnega doma, št. 430-379/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Azilni
dom, Cesta v Gorice 15, Ljubljana-Vič.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je postavitev
zaščitne ograje okoli objektov Sektorja
za azil – Azilnega doma, in sicer obsega
gradbena dela, obrtniška dela, zunanjo
ureditev, gradbena dela za kabel in ozemljitev ograje, prestavitve izven trase
nove ograje, električne inštalacije in projekt izvedenih del.
Obseg razpisanih del je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer
v obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
Ocenjena vrednost javnega naročila
znaša 146.500,00 EUR brez DDV oziroma
175.800,00 EUR z DDV.
Izvedba predmeta javnega naročila se
financira iz sredstev Evropskega begunskega sklada.
Naročnik si pridržuje pravico do uporabe
šestega odstavka 29. člena ZJN-2.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.00.00.00-7; dodatni predmet(-i):
45.21.24.13-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 9. 7. 2007 do 11. ure. Dokumentacija se
plačuje s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43037907, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, SWIFT CODE
BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 10 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708
je rok plačila 60. dan od dneva uradnega
prejema računa, predhodno overjenega od
nadzornika. Račun je izstavljen po mesečni
situaciji na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
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.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 ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja (ponudnik predloži v primeru, da njegova skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV
presega 208.646,30 EUR),
– izjava ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
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,
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– izjava ponudnika in dokazila, da ponudnik ima, oziroma zagotavlja, v skladu
z Zakonom o graditvi objektov, strokovno
usposobljeno tehnično osebje,
– terminski plan izvedbe del,
– izjava ponudnika, da ponujena oprema
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije in predložena prospektna oziroma druga
dokumentacija.
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: 9. 7. 2007 do 15. 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: 10. 7.
2007 ob 13. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb:da; prisotni predstavniki ponudnikov
morajo pred pričetkom javnega odpiranja
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-17414/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): komercialna služba, v roke: Meta
Čanžek, tel. 01/475-21-90, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
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: obnova OHPK naprav na objektih
RTV Slovenija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: objekti
RTV Slovenija.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je obnova naprav
za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in
klimatizacijo na objektih RTV Slovenija
na vseh lokacijah naročnika, ki se nahajajo na območju celotne Slovenije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.1000-6.

II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– public procurement pod oznako Javno naročilo JN-G0008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– public procurement pod oznako Javno naročilo JN- G0008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– public procurement pod oznako Javno naročilo JN-G0008.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– public procurement pod oznako Javno naročilo JN- G0008.
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:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– public procurement pod oznako Javno naročilo JN- G0008
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– public procurement pod oznako Javno naročilo JN- G0008.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– public procurement pod oznako Javno naročilo JN- G0008.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– public procurement pod oznako Javno naročilo JN- G0008.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila
– public procurement pod oznako Javno naročilo JN- G0008.
III.2.4) Pridržana naročila (če je to primerno): ne.
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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: 3. 7. 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 3. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-17433/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Anton Brodnik in Vlasta Štajner, v roke: Anton
Brodnik in Vlasta Štajner, tel. 89-61-640,
e-pošta: bojana.znider@velenje.si, faks
89-61-641.
Internetni naslov(-i): www.velenje.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: ureditev hodnika za pešce na cesti
Velenje–Kavče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ob
regionalni cesti Velenje–Polzela.
Šifra NUTS: SI004 – Savinjska.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev hodnika za pešce na cesti Velenje–Kavče (del, od profila št. 1 do profila
št. 23).
Dela se bodo izvajala ob regionalni cesti
Velenje – Polzela.
Obseg del:
– preddela,
– zemeljska dela in temeljenje,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– gradbena in obrtniška dela,
– oprema,
– tuje storitve in
– zaključna dela.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.21-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek ob uvedbi izvajalca v delo,
zaključek v 90 koledarskih dneh od podpisa
pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija se lahko pridobi vsak delovni dan v Uradu za gospodarske javne službe, pri Bojani Žnider, tel.
03/89-61-640.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– zavarovanje za odgovornost.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok za plačilo situacije je 60.
dan in prične teči naslednji dan po prejemu
pravilno izstavljene in s strani nadzora potrjene situacije. Izbrani izvajalec mora izstaviti
situacijo naročniku do 15. v mesecu za dela,
izvršena v prejšnjem mesecu.
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:
Pisna izjava ponudnika o registraciji in
dejavnosti.
Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik
v predhodnih postopkih javnega naročanja
ni imel neporavnanih obveznosti do podizvajalcev.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik v predhodnih
postopkih javnega naročanja ni imel neporavnanih obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam odgovornih vodij del, ki bodo
delali na predmetnem naročilu;
– seznam opravljenih del ponudnika, ki
jih je v zadnjih petih letih izvedel v skupni
vrednosti najmanj 170.000 EUR z DDV v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
razpisa.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik mora v zadnjih
petih letih izvesti najmanj 3 dela v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega razpisa.
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.
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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: 10. 7. 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 10. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 13. uri; Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Mestna občina Velenje
Ob-17434/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Anton Brodnik in Vlasta Štajner, v roke: Anton
Brodnik in Vlasta Štajner, tel. 89-61-640,
e-pošta: bojana.znider@velenje.si, faks
89-61-641.
Internetni naslov(-i): www.velenje.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: obnova parkirišča med Šercerjevo
in Koroško cesto v Velenju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: parkirišče med Šercerjevo in Koroško cesto v
Velenju.
Šifra NUTS: SI004 – Savinjska.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova parkirišča med Šercerjevo in Koroško cesto v Velenju.
Obseg del:
– preddela,
– zemeljska dela,
– obnova zgornjega ustroja parkirišča,
– obnova kanalizacije,
– komunalni vodi in zaključna dela.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(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 ob uvedbi izvajalca v delo,
zaključek v 60 koledarskih dneh od podpisa
pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija se lahko pridobi vsak delovni dan v Uradu za gospodarske javne službe, pri Bojani Žnider, tel.
03/89-61-640.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– zavarovanje za odgovornost.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok za plačilo situacije je 60.
dan in prične teči naslednji dan po prejemu
pravilno izstavljene in s strani nadzora potrjene situacije. Izbrani izvajalec mora izstaviti
situacijo naročniku do 15. v mesecu za dela
izvršena v prejšnjem mesecu.
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:
Pisna izjava ponudnika o registraciji in
dejavnosti.
Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnik v predhodnih postopkih javnega
naročanja ni imel neporavnanih obveznosti
do podizvajalcev.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik v predhodnih
postopkih javnega naročanja ni imel neporavnanih obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam odgovornih vodij del, ki bodo
delali na predmetnem naročilu,
– seznam opravljenih del ponudnika, ki
jih je v zadnjih petih letih izvedel v skupni
vrednosti najmanj 100.000 EUR z DDV v
zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega
razpisa.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): ponudnik mora v zadnjih
petih letih izvesti najmanj 3 dela v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega razpisa.
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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 7. 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: do 9. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 14. uri; Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Mestna občina Velenje
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Št. 430-434/2007
Ob-17443/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Ljutomer, 9240 Ljutomer, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljutomer, v
roke: Janez Rožmarin, tel. 02/584-90-40,
e-pošta: janez.rozmarin@ljutomer.si, faks
02/581-16-10.
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 komunalne infrastrukture v Ulicah Vinka Megle, Bratov Pihlar in
Janka Ribiča v Ljutomeru.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: mesto
Ljutomer.
Šifra NUTS: SI001.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija ulic v mestu Ljutomer
(Ulica Vinka Megle, Bratov Pihlar in Janka Ribiča) – cesta, odvodnjavanje, javna
razsvetljava.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(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:
30. 9. 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: Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06).
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. Izjava ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika, da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2.
2. Izjava ponudnika, da ima veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega naročila.
3. Izjava ponudnika, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo
sedež, opravljali storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika, da njegov račun v
preteklih 6 mesecih pred objavo javnega
naročila ni bil blokiran.
2. Izjava ponudnika, da ima poravnane
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 primerljivih del v zadnjih petih letih
(ponudnik mora imeti vsaj štiri primerljiva

izvedena dela v zadnjih petih letih pred objavo tega 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe del
3. garancijski rok

Ponderiranje

90%
5%
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.
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: 27. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 6.
2007 ob 13. uri, Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, sejna soba, III.
nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom, če niso zakoniti zastopniki.
Občina Ljutomer
Ob-17449/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 05/37-34-643, e-pošta: obcina@cerkno.si, faks 05/37-34-649.
Internetni naslov(-i): www.cerkno.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Partizanska bolnica Franja – sanacija hribine nad kulturnim spomenikom
državnega pomena.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dolenji Novaki, Občina Cerkno.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
odstranitev večjega labilnega bloka v
južnem delu podora. Podzidava skalnih
previsov (kamen, beton) s stopniščenjem
osnove in sidranjem. Postavitev lovilne
podajne ograje pod območjem izpadanja
skal za ustavljanje izpadlih skal.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 10. 9. 2007, zaključek 30. 11.
2007.
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II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 7. 2007 do 11. ure.
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: 23. 7.
2007 ob 11.30; Občina Cerkno, Bevkova
ulica 9, Cerkno.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; osebe morajo imeti pooblastilo.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-17527/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Bojan Žaberl, tel.
št. 03/817-16-14, tel. 03/817-16-00, e-pošta:
obcina@smarje.si, faks 03/817-16-26.
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: ureditev Rakeževe ulice v Šmarju
pri Jelšah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šmarje
pri Jelšah.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: rekonstrukcija vozišča z odvodnjavanjem
in kanalizacijo v Rakeževi ulici v Šmarju
pri Jelšah.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek najkasneje do 29. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 12.000 EUR, veljavna 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb,
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe pogodbene obveznosti v višini 10% od pogodbene 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:
– rok plačila znaša 60. dan od dneva prejema pravilno izstavljene situacije,
– rok plačila prične teči naslednji dan po
prejemu pravilno izstavljene situacije.
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.
Vsi ponudniki v skupini 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 ZJN2,
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 ZJN2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika),
– pisna izjava zakonitega zastopnika,
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 ZJN2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
posamezne zakonite zastopnike);
2. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, in sicer glede izpolnjevanja
tistih pogojev iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN2, ki jih je naročnik opredelil kot pogoje
za izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika, in sicer:
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da
ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v
katerem koli podobnem položaju, prav tako
pa proti njemu ni uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s
predpisi,
– da ima izpolnjene obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
Ponudnik mora podati pisno izjavo o registraciji in dejavnosti.
Ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delavnih pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjave, in sicer:
– da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– 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:
– Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo o zagotovljenih ustreznih kapacitetah
tehnične opreme in primerno usposobljenemu strokovnemu kadru;
– Ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel
najmanj tri izgradnje kanalizacijskih sistemov v vrednosti nad 100.000,00 EUR;
– Ponudnik zagotavlja, da bo upošteval
skrajni rok izvedbe del oziroma ponujeni
krajši rok izvedbe del.
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.
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IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok dokončanja del

Ponderiranje

90%
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: 3. 7. 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: 3. 7.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; odpiranje bo javno. Predstavnik ponudnika mora imeti pisno pooblastilo.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-17528/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Bojan Žaberl, tel.
št. 03/817-16-14, tel. 03/817-16-00, e-pošta:
obcina@smarje.si, faks 03/817-16-26.
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: obnova LC 406203, OŠ Sveti Štefan
–Brezje Pri Lekmarju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sveti
Štefan.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija vozišča s sanacijo spodnjega ustroja na lokalni cesti OŠ Sveti
Štefan – Brezje pri Lekmarju.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek najkasneje do 29. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 EUR, veljavna 90 dni od
datuma, določenega za sprejemanje ponudb,
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe pogodbene obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti, kolikor bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe to zahteval.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– rok plačila znaša 60. dan od dneva prejema pravilno izstavljene situacije,
– rok plačila prične teči naslednji dan po
prejemu pravilno izstavljene situacije.
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.
Vsi ponudniki v skupini 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 ZJN2,
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 ZJN2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika),
– pisna izjava zakonitega zastopnika,
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 ZJN2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
posamezne zakonite zastopnike);
2. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, in sicer glede izpolnjevanja
tistih pogojev iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN2, ki jih je naročnik opredelil kot pogoje
za izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika, in sicer:
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da
ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v
katerem koli podobnem položaju, prav tako
pa proti njemu ni uveden postopek stečaja,
likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s
predpisi,
– da ima izpolnjene obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
Ponudnik mora podati pisno izjavo o registraciji in dejavnosti.
Ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delavnih pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjave, in sicer:
– da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik razpolaga z mehanizacijo za
vgrajevanje asfaltnih mas;
– Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo o zagotovljenih ostalih ustreznih kapacitetah tehnične opreme in primerno usposobljenemu strokovnemu kadru;
– Ponudnik zagotavlja, da bo upošteval
skrajni rok izvedbe del oziroma ponujeni
krajši rok izvedbe del.
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:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok dokončanja del

Ponderiranje

90%
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: 3. 7. 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: 3. 7.
2007 ob 12. uri; sejna soba Občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, odpiranje bo javno. Predstavnik
ponudnika mora imeti pisno pooblastilo.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-17530/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Celje,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Iztok
Uranjek, tel. 03/426-56-14, e-pošta: iztok.uranjek@celje.si, faks 03/426-56-32.
Internetni naslov(-i): www.celje.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: »Gradnja: »dokončanje del na komunikacijskem stolpu in zahodnem traktu knežjega
dvorca v Celju in ureditev prehoda v arheološko klet« v skladu s PZI načrti ARCH DESIGN, maj 2007. Dokončanje del bo zajemalo
en sklop: gradbena dela na spomeniku kulturne dediščine, finalizacijska obrtno gradbena
in instalacijska dela ter del zunanje ureditve
arheološko že raziskanega dvorišča.«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(a) Gradnja.
Izvedba.
Izvedba gradnje, s katerimikoli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: obstoječ objekt Knežjega dvorca v Celju.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dokončanje del na komunikacijskem
stolpu in zahodnem traktu Knežjega
dvorca v Celju in ureditev prehoda v arheološko klet. Gre za izvedbo gradbenih in
obrtnih del ter finalizacije gradbenih in instalacijskih elektro – strojnih del v obstoječem
objektu Knežjega dvorca pod spomeniškim
varstvom. Dela na objektu že potekajo dve
leti, gre za dokončanje že začetih nedokončanih gradbenih in instalacijskih del ter dela
zunanje ureditve. Vsi posegi so že projektirani v soglasju z ZVKD Celje, dosledno spoštovanje njihovega nadzora je pomemben
element ponudbe izvajanja del.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila; začetek 30. 7.
2007, zaključek 30. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (izbrani izvajalec).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudnik mora imeti in dokazati reference pri izvajanju del na objektih pod spomeniškim varstvom vsej za zadnjih pet let
do oddaje ponudbe v skupni vrednosti vsaj
2 mio €.
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 ni pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku,
– ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne
smejo sodelovati po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih,
– ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik je v zadnjih petih letih izvajal
istovrstne gradbene posege na objektih pod
spomeniškim varstvom,
– ponudnik ima zagotovljeno ustrezno
kapaciteto tehnične opreme in ima primerno usposobljen strokovni kader,
– rok izvedbe razpisanih del.
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:
– reference;
– 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: 29. 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: do 31. 8. 2007; 3 mesece od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
Obvezen ogled s ponudniki: petek 22. 6.
2007 ob 12. uri.
Oddaja ponudb naročniku: ponedeljek
16. 7. 2007 ob 12. uri.
Javno komisijsko odpiranje ponudb: ponedeljek 16. 7. 2007 ob 13. uri; MOC, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov,
ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju
ponudb, se bodo morali izkazati s pisnim
pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s
strani ponudnikove odgovorne osebe (tudi
v primeru, da je pristojna odgovorna oseba
sama).
Mestna občina Celje
Št. 18
Ob-17545/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Ivana Cankarja Vrhnika,
Tržaška cesta 12, 1360 Vrhnika, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Irena Oblak,
tel. 01/750-66-32, e-pošta: poslovodstvo@zavod-cankar.si, faks 01/750-66-36.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tehnološka posodobitev telovadnice
Partizan na Vrhniki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrhnika, Tržaška cesta 9.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
za tehnološko posodobitev telovadnice
Partizan na Vrhniki.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.22.22–8.
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:
75 dni od oddaje naročila; začetek 23. 7.
2007, zaključek 8. 10. 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: izvedena dela bo naročnik

na podlagi mesečnih situacij, pripravljenih s
strani izvajalca in potrjenih s strani nadzora
naročnika poravnal v 60 dneh od prejema.
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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
naročnik bo organiziral, za potrebe razumevanja organizacije gradbišča in planiranja
izvedbe GOI del ogled lokacije, po predhodnem dogovoru.
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
– izjava;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega poslovnega računa – izjava;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih JN – izjava.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
petih letih kvalitetno in pravočasno izvedel
obnovo najmanj dveh podobnih oziroma
enakovrednih objektov, vsakega v znesku
najmanj 200.000,00 EUR brez DDV – izjava
ponudnika in potrdila naročnikov.
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.
IV.1.7) Razpisna dokumentacija se plačuje: cena 25,00 € na transakcijski račun:
01340-6000000291.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 7. 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: 6. 7.
2007 ob 10.30; Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 12, Vrhnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
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Ob-17618/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Miran Krajnc in Zlatko Kelenc, tel. 02/788-40-60,
e-pošta:
obcina.podlehnik@podlehnik.si
in investicije.podlehnik@podlehnik.si, faks
02/788-40-65.
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 kanalizacije Podlehnik I.
etapa, Kanal 5.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Podlehnik.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih del, montažnih del
in elektro del pri gradnji kanalizacije in
montaži ter priklopu prečrpališča.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 45.23.00.00-8, dodatni predmet(-i):
45.23.24.00-6,
45.23.24.10-9,
45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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 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: v razpisni dokumentaciji.
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.
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.
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IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 7. 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: 18. 7.
2007 ob 12.30; Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik.
Občina Podlehnik

Storitve
Sp 3/2007

Ob-17284/07

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Vrhovno sodišče RS, Center
za informatiko, Tavčarjeva 9, Ljubljana je
na podlagi 80. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Ur. l. RS, št. 128/06) sprejel
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z
oznako JN-3/2007 za izdelavo sistema za
elektronsko vlaganje izvršilnih predlogov na
podlagi verodostojne listine, objava obvestila o naročilu v Ur. l. RS, št. 38 z dne 26. 4.
2007, Ob-12123/07.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
Št. 631
Ob-17193/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje
39, 4000 Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Majda Markun, v roke: Majda Markun, tel. ++386/4/26-01-500, e-pošta: majda.markun@gov.si, faks ++386/4/26-01-500.
Internetni naslov(-i): http://www.brdo.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) 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: gradbeni nadzor nad gradbenimi deli
na pomožnih kompleksih objekta Brdo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: JGZ Brdo, Predoslje
39, 4000 Kranj (sedež naročnika).
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeni nadzor nad izvajanjem gradbeno obrtniških del, instalacijskih del
in zaključnih del na pomožnih objektih
kompleksa Brdo in izgradnjo parkirišč
za objekte Vrtnarija, Oranžerija, Bazen
in Parkirišča.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.26.20.00-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 7. 2007, zaključek 15. 10.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje ni zahtevano.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 120. dan od vsakokratnega prejema računa. Obračun se izvede
skladno z določili pogodbe.
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 mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, in
mora imeti ustrezno dovoljenje, če je tako
dovoljenje po zakonu zanj zahtevano za izvajanje predmetnega naročila.
Dokazilo: ponudnik s podpisom ponudbe
potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja.
2. 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.
Dokazilo: 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).
3. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: 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.
4. Ponudnik v ponudbi navede kader (odgovorno osebo), ki bo izvajal gradbeni nadzor, ter predloži dokazilo o registraciji pri Inženirski zbornici Slovenije. Odgovorna oseba
je bila nadzornik pri najmanj enem poslu, ki
izpolnjuje referenčni pogoj št. 6.
5. Ponudnik skladno z zakonodajo ne
sme biti tudi izvajalec del na objektih, ki so
predmet nadzora. Naročnik bo v primeru, da
bo ponudnik sodeloval v ponudbi za izvedbo
del, ki so predmet naročila, ter bo na razpisu
za izvedbo pravnomočno izbran, ponudnika
v tem javnem razpisu izločil zaradi zakonske
nezdružljivosti obeh del (izvedbe in nadzora
nad izvedbo).
Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki
vsebuje naslednje elemente (skupaj 5 elementov):
1. podatki o ponudniku (ime ponudnika
oziroma naziv firme, naslov in kraj, telefon,
telefaks, e-pošta, matična številka, davčna
številka, TRR, navedbo kontaktne osebe za
dodatna pojasnila, navedbo odgovorne osebe za podpis ponudbe);
2. navedba odgovorne osebe (ime, priimek, izobrazba ter predložiti kopijo dokazila o
registraciji pri Inženirski zbornici Slovenije);
3. navedba seznama referenc s področja
predmeta naročila (leto izvedbe reference,

predmet oziroma vsebina, vrednost projekta,
naročnik reference in kontaktna oseba naročnika, ki lahko potrdi referenco);
4. ceno v absolutnem znesku v EUR DDP
naročnik (Incoterms 2000) z vključenim DDV
(vsi stroški, popusti, davki in dajatve morajo
biti vključeni v ponudbeno ceno);
5. podpis ponudbe s strani odgovorne
osebe (zakonitega zastopnika ali pooblaščenca);
6. ponudnik ponudbi priloži kopijo zavarovalne police, iz katere je razvidno zavarovanje odgovornosti za čas trajanja pogodbe.
Projektantska ocena vrednosti vseh štirih
objektov je 833.000 EUR brez DDV. Ponudnikom je do roka oddaje ponudb pri kontaktni osebi naročnika omogočen vpogled
v projektno dokumentacijo, ki je predmet
naročila, in na njihove stroške kopiranje
te projektne dokumentacije. Naročnik bo
z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo po
vzorcu, kot je objavljen na spletnih straneh
naročnika na naslovu www.brdo.si (rubrika
javna naročila).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora imeti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) ves čas
trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem
njegove dejavnosti, kar dokaže s predložitvijo
kopije zavarovalne police v ponudbi.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. ponudnik v ponudbi navede seznam
referenc s področja predmeta naročila (leto
izvedbe reference, predmet oziroma vsebina, vrednost projekta, naročnik reference in
kontaktna oseba naročnika, ki lahko potrdi
referenco). Iz seznama mora biti razvidno,
da je od leta 2002 izvedel vsaj dva podobna
posla (gradbeni nadzor) na objektih, katerih
vrednost izvedbe je bila vsaj 250.000 EUR
brez DDV za posamezen objekt.
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: 26. 6. 2007 do 11. 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: 26. 6.
2007 ob 11.30; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
Javni gospodarski zavod Protokolarne
storitve Republike Slovenije
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Ob-17217/07
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(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava projekta PGD, PZI za izvennivojsko križanje ceste z žel. progo Zijavnica, R1-215/1162 (skupaj z DDV 78.000,00
EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1162 cesta
R1-215 Trebnje–Mokronog.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projekta PGD, PZI za izvennivojsko križanje ceste z žel. progo Zijavnica,
R1-215/1162.
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: 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.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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 drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
III.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.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 6. 2007 do 11. 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: 26. 6.
2007 ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 430-314/2007-2
Ob-17388/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, 01/471-23-43, e-pošta:
javna_narocila@mors.si, faks 01/471-17-30,
01/431-90-35.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni 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 214/2007-PZPs-Usposabljanje za pridobitev vozniškega dovoljenja
motornih vozil C, D, E in EkB kategorije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 24.
Glavni kraj izvedbe: Maribor in Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:

II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.41.11.00-9.
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:
najkasneje do 15. 10. 2007.
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: skladno z navedbami 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:
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: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:

Ljubljana
Maribor

Kandidati
»C« kat.
42
40

Kandidati
»D« kat.
4
2

Kandidati
»E« kat.
17
15

Kandidati »EkB«
kat.
12
-

Skupaj
75
57
132

Merila

1. cena
2. število vozil

Ponderiranje

0,80
0,20

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: 10. 7. 2007 do 9. ure.
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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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 14. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb s pooblastilom: da.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-0017/2007-12
Ob-17415/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod
za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, v
roke: Hinko Andrejc, univ. dipl. inž. gozd., tel.
041/657-675 ali 02/88-39-222, e-pošta: hinko.andrejc@zgs.gov.si, faks 02/88-39-236.
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 vzdrževanje
gozdnih cest na območju Občine Prevalje
za obdobje 2007–2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba letnega (98 km) in zimskega (83
km) vzdrževanja gozdnih cest na območju Občine Prevalje za obdobje 2007–
2009.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ponudbene cene brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni od prejema mesečnega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik mora predložiti izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo:
– da je proučil razpisno dokumentacijo;
– da je seznanjen s terenskimi pogoji, na
katerih se bodo dela izvajala;
– da razpolaga s prostimi kapacitetami
za izvedbo dela;
– da bo storitve izvajal pravočasno in
kvalitetno;
– da bo v sklopu letnega vzdrževanja
cest zagotavljal proste kapacitete in storitve
v primeru naravnih nesreč;
– da bo pri izvajanju del zagotavljal maksimalno prometno varnost, da se bo pri
izvajanju del ravnal skladno s predpisi o
varnosti v cestnem prometu in po navodilih
pristojnih organov;
– da bo dela opravljal z brezhibno opremo in strokovno usposobljenimi kadri.
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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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ni v kazenskem postopku;
– da je registriran pri pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– ostalo glej razpisno dokumentacijo!
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– bilanca stanja zadnjih dveh let;
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti;
– ostalo glej razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost: glej 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: 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: 9. 7. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 9. uri, Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Prevalje
Ob-17441/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RRA – Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o., Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota, Slovenija, v roke: Danilo Krapec, tel. 02/536-14-61, e-pošta: info@rramura.si, faks 02/536-14-65.
Internetni naslov(-i): www.rra-mura.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2007-2009
za Pomursko regijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 8.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava izvedbenega načrta regionalnega
razvojnega programa 2007-2009 za Pomursko regijo.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.30.00.00-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: takoj po podpisu pogodbe, zaključek: najkasneje do 31. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 30 dneh po prejemu in
pravilni izstavitvi računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da;
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
(2004, 2005 in 2006) vsaj enkrat izbran kot
izdelovalec projektov, ki se nanašajo na področje regionalnega razvojnega načrtovanja
(razvojni načrti-razvojne strategije na medobčinski ali regionalni ravni, v katero so bile
vključene minimalno 3 občine),
– da ima ponudnik (na delovno-pravni
ali obligacijsko pravni osnovi) oblikovano
projektno skupino najmanj treh strokovnjakov s področij navedenih v projektni nalogi
izdelava izvedbenega načrta regionalnega
razvojnega programa 2007–2009, z najmanj
enim referenčnim projektom, na katerem je
posamezni strokovnjak sodeloval.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
nekaznovanost za kazniva dejanja iz 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: 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: 21. 6. 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: 21. 6.
2007 ob 12. uri, v sejni sobi na naslovu
naročnika.
RRA – Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o.
Št. 4301-10/2007/2
Ob-17453/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva
33, 1502 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Staša Zupančič Verbič in Simona
Kamšek Klepec, tel. 01/369-69-00, e-pošta:
stasa.zupancic@mf-rs.si; simona.kamsekklepec@mf-rs.si, faks 01/369-69-14.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli 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: izvedba revizije izdatkov iz naslova izvajanja ukrepov Programa razvo-
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ja podeželja 2004–2006, razen ukrepov
zgodnjega upokojevanja in dopolnil k
neposrednim plačilom v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 ter programa
SAPARD, ki so financirani iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada
za finančno leto od 16. oktobra 2006 do
15. oktobra 2007 ter izdatkov iz naslova
izvajanja ukrepov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za finančno
leto od 16. oktobra 2006 do 15. oktobra
2007, brez izdatkov, ki se nanašajo na
ukrepe prve osi, razen ukrepov podpore
izvajanju EU standardov na kmetijskih
gospodarstvih.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 09.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opis naročila izhaja iz naslova naročila.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.12.12.00-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 18. 7. 2007, zaključek 30. 11.
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: plačilo na osnovi prejetih
in potrjenih računov 30. dan od prejema
računov.
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 mora biti vpisan v register revizijskih
družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali
pri enakovredni inštituciji v tuji.
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.
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. 6. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 7.
2007 ob 10. uri; v prostorih naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ministrstvo za finance
Urad RS za nadzor proračuna

Ob-17526/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Alenka Klemenc Kovač, v roke: Alenka Klemenc Kovač, tel. 02/888-05-56, e-pošta:
alenka.kovac@ribnicanapohorju.si,
faks
02/888-05-58.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
ribnicanapohorju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Ribnica na Pohorju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Območje Občine
Ribnica na Pohorju.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dvoletno vzdrževanje gozdnih cest na
območju Občine Ribnica na Pohorju.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.41.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure v
tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, OE
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2% od ocenjene vrednosti in veljavnost 120
dni od oddaje ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa oziroma situalije.
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:
Naročnik bo priznal sposobnosti ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje splošne zahteve:
– da (če je ponudnik pravna oseba, se
nanaša tudi na zakonitega zastopnika ponudnika) ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku: 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 posedovanje in dajanje daril za
nezakonito posedovanje; goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu prvega člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja,

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

4665

– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem pristojnem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– in drugo 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.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: 10. 7. 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 90 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 7.
2007 ob 9. uri; Občina Ribnica na Pohorju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Ribnica na Pohorju
Ob-17544/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-93-34, e-pošta: Peter.Nagode@gov.si.
Internetni naslov: www.mkgp.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: naknadna (ex-post) evalvacija
posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Sloveniji v obdobju 2000–2006 (SAPARD).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitev.
Kategorija storitve: št. 8.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba naknadne (ex-post) evalvacije posebnega pristopnega programa za
kmetijstvo in razvoj podeželja v Sloveniji
v obdobju 2000–2006 (SAPARD).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73.11.00.00-6.
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II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 1. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od uradnega prejema 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 ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj: hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnin pri volitvah, jemanje
podkupnine (oboje velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, 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 ali pranja denarja.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
3. 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.
4. 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 sedež,
opravljali storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Kadrovska sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora za izvedbo predmeta javnega naročila prijaviti:
– koordinatorja projekta,
– strokovnjaka za evalvacijo programov
strukturnih skladov,
– strokovnjaka za evalvacijo socio-ekonomskih kazalcev in vpliv razvojnih dejavnikov (agrarni ekonomist),
– strokovnjaka za evalvacijo vpliva na
okolje,
– tehničnega sodelavca,
– prevajalca (slovensko/angleško).
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Koordinator projekta mora imeti vsaj 5
let delovnih izkušenj z upravljanjem in organizacijo razvojnih projektov na področju
kmetijstva. Koordinator projekta mora imeti
ustrezno znanje o politikah razvoja podeželja v EU in o strukturnih skladih ter dobro
poznati Program razvoja podeželja 2000–
2006 za Slovenijo. Zahtevano je zelo dobro
znanje angleškega jezika.
Strokovnjak za evalvacijo programov
strukturnih skladov mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj z analizami in evalvacijami
na področju kmetijstva in razvoja podeželja
v Sloveniji ter ustrezno znanje o programih
strukturnih skladov, politikah razvoja podeželja v državah članicah EU in o predpristopnih instrumentih EU za srednjo in vzhodno
Evropo. Strokovnjak mora dobro poznati
socio-ekonomske in politične razmere slovenskega podeželja in Program razvoja
podeželja 2000-2006 za Slovenijo ter imeti ustrezne strokovne izkušnje na področju
ukrepov programa SAPARD. Zahtevano je
zelo dobro znanje angleškega jezika.
Strokovnjak za evalvacijo socio-ekonomskih kazalcev in vpliv razvojnih dejavnikov
(agrarni ekonomist) mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj in ustrezno znanje o agrarnoekonomskih problemih v državah Srednje in
Vzhodne Evrope, o njihovem kmetijstvu in
podeželju ter zelo dobro poznati živilsko industrijo v Sloveniji. Strokovnjak mora imeti
ustrezno znanje o strukturnih skladih, o razvojnih politikah EU za kmetijstvo in podeželje ter o predpristopnih instrumentih. Zahtevano je tudi dobro znanje angleškega jezika.
Strokovnjak za evalvacijo vpliva na okolje mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja in analize politike varstva okolja in ustrezne reference
s področja trajnostnega razvoja. Izkazovati
mora dobro poznavanje relevantnih ukrepov
okoljske politike v Sloveniji, poznavanje politike varstva okolja EU in skupne kmetijske
politike ter poznavanje presoje vplivov na
okolje (Environment Impact Assessments
(EIA)) v okviru programov strukturnih skladov EU in v okviru predpristopnih instrumentov Skupnosti. Zahtevano je tudi dobro
znanje angleškega jezika.
Tehnični sodelavec mora imeti ekonomsko/poslovno-upravno ali kmetijsko visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo in 2 leti
delovnih izkušenj z razvojnimi projekti. Zahtevano je dobro znanje angleškega jezika.
Prevajalec za prevajanje iz slovenskega
v angleški jezik in obratno mora imeti vsaj
3 leta delovnih izkušenj na področju kmetijstva in poznavanje izrazoslovja s področja
investicij in ekologije.
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:
– ponudbeno ceno (60 točk):
Ponudbena cena bo preračunana v točke na podlagi naslednje formule:
najnižja ponudbena cena
Število točk = --------------------------------------------------- × 60 točk
ponudbena cena ponudnika
Po navedenem kriteriju bo ponudnik,
katerega ponudba bo v kumulativi najbolj
ugodna, prejel 60 točk, ostali ponudniki pa
ustrezno število točk manj.
– kvaliteto projektnega predloga in reference ključnih strokovnjakov (maksimalno
40 točk):

Na podlagi ocenjevalnega lista iz priloge
št. 10 razpisne dokumentacije se bodo pri
ocenjevanju upoštevale:
1. kvaliteta projektnega predloga (10
točk)
2. reference ključnih strokovnjakov (30
točk):
– reference koordinatorja projekta s področja upravljanja in organizacije razvojnih
projektov,
– reference strokovnjakov za evalvacijo
programov strukturnih skladov,
– reference strokovnjakov za evalvacijo
socio-ekonomskih kazalcev in vpliv razvojnih dejavnikov (agrarni ekonomist),
– reference strokovnjaka za evalvacijo
vplivov okolja s področja oblikovanja in analize politike varstva okolja in trajnostnega
razvoja,
– reference tehničnega sodelavca s področja dela na razvojnih projektih.
Izbran bo ponudnik z največjim številom
doseženih 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: 16. 7. 2007 do vključno
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. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 7.
2007 ob 13. uri; Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana; sejna soba 627.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom, da lahko sodelujejo pri odpiranju ponudb v imenu ponudnika.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 155/2007
Ob-17585/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija Ministrstvo za
kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1127 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-14-200, e-pošta: ars@gov.si, faks
01/24-14-269.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
http://www.arhiv.gov.si/ – javni razpisi, natečaji in javna naročila.
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) Opis: nakup, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za podporo strokovnemu arhivskemu delu.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JNMV-0010/2007-POG – nakup,
implementacija in vzdrževanje informacij-
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skega sistema za podporo strokovnemu arhivskemu delu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za podporo strokovnemu arhivskemu delu.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece 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: plačilni rok je določen v
24. členu Zakona o izvrševanju proračunov
RS za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št.
126/06).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
1. Ponudnik mora obvezno ponuditi vse
funkcionalne zahteve, ki so navedene kot
obvezne.
2. Ponudnik mora predložiti najmanj tri
reference implementacije ponujene rešitve
v državnih arhivih v Evropi.
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 iz 42. in 43. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št.
128/06):
3. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
ne sme biti pravnomočno obsojen 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, v nadaljnjem besedilu: Kazenski
zakonik):
– 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.
4. Ponudnik je registriran za dejavnost,
ki je predmet ponudbe.
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.
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: 30. 7. 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: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 12. uri, Arhiv Republike Slovenije,
Zvezdarska 1, sejna soba II. nadstropje.
Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike
Slovenije
Ob-17714/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Polona
Demšar Mitrovič, tel. 01/478-70-23, e-pošta: polona.demsar-mitrovic@gov.si, faks
01/478-70-10.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
gov.si/mop/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava podrobnejših pravil za načrtovanje prostora za otroke in mladostnike v
prostorskih aktih občin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava podrobnejših pravil za načrtovanje prostora za otroke in mladostnike
v prostorskih aktih občin.
II.1.4) Enotni besednjak javnega naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.25.00.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe.
Bančna garancija za zavarovanje dobre
izvedbe pogodbene obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ocenjena celotna vrednost naloge je 50.500,00 € (brez DDV) in se izplača
v petih fazah, kot to določa Razpisna dokumentacija v točki 2.5 »Roki izvajanja del« in
2.6 »Finančni načrt«.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kot je 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:
1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj: sprejemanje podkupnine pri volitvah,
jemanje podkupnine (oboje velja za fizične
osebe), hudodelsko združevanje, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 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.
Dokazilo iz točke 3.2.3 razpisne dokumentacije.
2. Da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo iz točke 3.2.4 razpisne dokumentacije.
3. Da ponudnik, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega
naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki
jih naročnik lahko utemelji.
Dokazilo iz točke 3.2.5 razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo iz točke 3.2.6 razpisne dokumentacije.
2. 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 iz točke 3.2.7 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
1.1 Ponudnik mora imeti na razpolago
ustrezen strokovni kader (OBR 8 in OBR 9
iz razpisne dokumentacije)
1.1.1 Izobrazba vseh članov projektne
skupine mora biti najmanj visoka.
1.1.2 V projektni skupini morajo sodelovati najmanj:
– dva strokovnjaka z izobrazbo s področja prostorskega načrtovanja, arhitekture
oziroma krajinske arhitekture, z najmanj 3
leti delovnih izkušenj in
– dva strokovnjaka z izobrazbo s področja prostorske sociologije, pedagogike
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oziroma športa, z najmanj 3 leti delovnih
izkušenj.
1.1.3 Člani projektne skupine morajo
skupaj izkazati za vsako od spodaj navedenih področij najmanj dve ustrezni referenci,
ki ne smeta biti starejši od 3 let od dneva
oddaje ponudbe:
– izkušnje s področja prostorskega načrtovanja in ureditve odprtih prostorov;
– izkušnje s področja priprave pravil za
prostorsko načrtovanje;
– izkušnje s področja prostorske sociologije, in sicer na temo proučevanja potreb
otrok in mladostnikov za preživljanje prostega časa (igra, šport, druženje s prijatelji) v
povezavi z njihovim telesnim in mentalnim
razvojem (tip igrala, nosilnost, primernost;
dimenzija igrišča/zbirališča za mladostnike);
– poznavanje pomena gibalno/športnih
dejavnosti in prostorske urejenosti kot dejavnika kakovosti življenja v skupnost ter poznavanje vsebin s področja filozofije športa;
– izkušnje na področju izobraževanja, informiranja in ozaveščanja s področja predmeta javnega naročila.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in celotno pogodbeno
delo predal izdelano v slovenskem jeziku.
Dokazilo: OBR 10 iz razpisne dokumentacije.

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-17548/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, v roke: Aljoša Drešar, tel. 01/587-24-75,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov(-i): www.psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dodatna klimatizacija objekta EIPT
Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dodatna klimatizacija objekta EIPT Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni pred-
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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.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 6. 2007 do 9. 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. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 7.
2007 ob 11. uri; Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za okolje in prostor

met: 29.23.12.30–8, dodatni predmet(-i):
45.33.12.00–8.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 83.260,62 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-O-2/2007-B-AD
Naslov: Dodatna klimatizacija objekta
EIPT Psihiatrične klinike Ljubljana
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 4.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Lesnina
inženiring d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/47-20-600, internetni naslov: http://www.lesnina-inzeniring.si/, faks
+386(1)43-60-133.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 41.729,26 EUR.
Skupna končna vrednost naročila:
83.260,62 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 45 dni po
podpisu, tj. do 23. 7. 2007.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-17637/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Notranjski regijski park, Tabor 42,
1380 Cerknica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): info@notranjski-park.si, v roke:
Kebe Leon, tel. (0)590-91-610, e-pošta: leon.kebe@notranjski-park.si, faks
(0)1/70-90-633.
Internetni naslov(-i): www.notranjskipark.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: javni zavod;
– drugo: raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup kombiniranega stroja za
baliranje in ovijanje v skladu s projektom LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Cerknica, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: v skladu s projektom LIFE 06
NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško
jezero bomo za potrebe Notranjskega regijskega parka kupili kombiniran stroj za istočasno baliranje in ovijanje v folijo, primeren
za delo na mehkem močvirnem področju
Cerkniškega jezera: Balirka Deutz Fahr RB
4.90 OC-14 Ballepack.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.33.31.00–3.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 45.050,20 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 014/2007
Naslov: Kombiniran stroj za baliranje in
ovijanje
IV.1) Datum oddaje naročila: 17. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agromehanika proizvodnja in trgovina Kranj d.d.,
Hrastje 52a, 4000 Kranj, Slovenija, e-pošta:
info@agromehanika.si, tel. 04/23-71-300,
faks 04/23-71-303.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
45.050,20 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 15. 6.
2007.
Notranjski regijski park
Ob-17638/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Notranjski regijski park, Tabor 42,
1380 Cerknica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): info@notranjski-park.si, v roke:
Kebe Leon, tel. (0)590-91-610, e-pošta: leon.kebe@notranjski-park.si, faks
(0)1/70-90-633.
Internetni naslov(-i): www.notranjskipark.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: javni zavod;
– drugo: raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup traktorja za delo na močvirnem področju v skladu s projektom LIFE
06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško
jezero.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Cerknica, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: v skladu s projektom LIFE 06
NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško
jezero bomo za potrebe Notranjskega regijskega parka kupili traktor za delo na
močvirnem področju (košnja in spravilo
sena, mulčenje).
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II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.37.00.00-3.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 57.449,80 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Št. naročila: 005/2007
Naslov: Traktor
IV.1) Datum oddaje naročila: 10. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Agromehanika d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj, Slovenija, e-pošta: info@agromehanika.si, tel.
04/237-13-00, faks 04/237-13-03.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
57.449,80 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 15. 6.
2007.
Notranjski regijski park

Gradnje
Ob-17201/07
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 področja
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.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup 20–22 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 z dne 7. 7.
2006), gradnja 16 do 22 tržnih stanovanj
ponudnika v lastni režiji ponudnika in
odprodaja dela zemljišča potrebnega za
gradnjo, ki je v lasti Občine Ravne na
Koroškem.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.12.41-1.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 850 €/m2.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

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

Ponderiranje

80
10
10

Št.

Št. naročila: V1/2007
Naslov: Nakup neprofitnih najemnih stanovanj, gradnja tržnih stanovanj in prodaja
dela potrebnega zemljišča
IV.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: ena.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kograd IGEM d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija, e-pošta:
samo.pikl@igem.net, tel. 02/871-080-00,
faks 02/878-57-28.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 850 €/m2.
Skupna končna vrednost naročila:
850 €/m2.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 12.
2008.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-17588/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/71-41-361, e-pošta:
damjan.potepan@ilirska.bistrica.si,
faks
05-71-41-284.
Internetni naslov(-i): www.ilirska-bistrica.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija dela vojašnice v Ilirski
Bistrici za potrebe srednješolskega izobraževanja – II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je II. faza rekonstrukcija objekta v nekdanji vojašnici Ilirska
Bistrica za potrebe srednješolskega
izobraževanja, predmet izvedbe pa so
obrtniška in inštalacijska dela za finalizacijo II. nadstropja objekta. Nadstropje
je gradbeno zaključeno, izvedeni so ometi,
vgrajeni kovinski vratni okvirji, izveden je
podometni razvod elektroinstalacij, izvedene pa so tudi že podometne strojne instalacije – vodovod do stenskih priključkov,
centralna kurjava pa vključno z montažo
radiatorjev. Obrtniška dela predstavljajo
pretežno tlakarska, keramičarska, parketarska, mizarska, slikopleskarska in razna
druga obrtniška dela, ki so potrebna za
finalizacijo objekta. Inštalaterska dela se
nanašajo pretežno na finalno ureditev strojnih ter elektroinštalacij ter dobavo in montažo inštalacijske opreme in druge opreme – luči, stikalni bloki, sanitarna oprema,
dvigalo za invalide,... Zunanja ureditev se
predvideva v minimalnem obsegu.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 192.977,34 EUR brez DDV, najnižja
ponudba: 192.977,34 EUR brez DDV, najvišja ponudba: 192.977,34 EUR brez DDV,
ki je bila upoštevana.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje

90
10

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

4669

Št. naročila: 430-14/2007 – JN (3-2007)
Naslov: Rekonstrukcija dela vojašnice v
Ilirski Bistrici za potrebe srednješolskega izobraževanja – II. faza
IV.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Primorje
d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, e-pošta: bostjan.furlan@primorje.si,
tel. 05/36-90-000, internetni naslov: www.
primorje.si, faks 05/36-90-310.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 148.544,25 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
192.977,34 EUR brez DDV, najnižja ponudba: 192.977,34 EUR brez DDV, najvišja ponudba: 192.977,34 EUR brez DDV, ki je bila
upoštevana.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 3. 8.
2007.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-17602/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, e-pošta: damjan.potepan@ilirska.bistrica.si,
faks
05/714-12-84.
Internetni naslov(-i): www.ilirska-bistrica.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sanacija sanitarij v Osnovi šoli Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
naročilo obsega izvedbo sanacije sanitarij
ter notranjega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in sicer:
– izvedba gradbenih del,
– izvedba elektro instalacijskih del,
– izvedba strojno instalacijskih del.
Pod gradbenimi deli so zajeta rušitvena dela obstoječega stanja, betonska in AB
dela, zidarska dela ter obrtniška dela (izolacijska, tesarska, keramičarska, tlakarska in
sliko-pleskarska dela ter stavbno pohištvo).
Elektro instalacijska dela zajemajo rekonstrukcijo obstoječega stanja.
Pri strojnih instalacijah bo potrebno urediti ogrevanje, zunanji razvod do objekta,
notranjo vodovodno instalacijo in pripravo
tople sanitarne vode.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 198.900,03 EUR brez DDV, najnižja
ponudba 198.900,03 EUR brez DDV, najvišja ponudba 244.531,40 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. reference
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Št. naročila: 430-12/2007 – JN
(2-2007).
Naslov: Sanacija sanitarij v Osnovi šoli
Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
IV.1) Datum oddaje naročila: 8. 6. 2007.
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IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Marc
gradbeno podjetje d.o.o., Lavričeva 48,
5270 Ajdovščina, Slovenija, e-pošta: barbara@marc-gp.si, tel. 031/399-894, internetni naslov: http://www.marc-gp.si/, faks
05/364-43-55.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost
naročila: 153.200,00 EUR brez DDV,
198.900,03 EUR brez DDV; najnižja ponudba 198.900,03 EUR brez DDV, najvišja ponudba 244.531,40 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 17. 8.
2007.
Občina Ilirska Bistrica

Storitve
Ob-17199/07
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 – Marjeta Lindič, tel. 03/56-21-068, e-pošta: marjeta.lindic@rth.si, faks 03/56-52-121.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: geodetske storitve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
pranje in šivanje delovnih oblačil.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 65.430,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
Št. naročila: ST/09/07
Naslov:geodetske storitve
IV.1) Datum oddaje naročila: 30. 5.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Spekter Geam d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-340, faks
03/56-49-401.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
65.430,00 EUR.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 30. 4.
2008.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
Ob-17200/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Podturn, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 12,
8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, v roke:
Goran Udovč, tel. 07/38-45-184, e-pošta:
goran.udovc@siol.net, faks 07/38-45-190.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javni red in mir ter varnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: leasing, ki obsega dobavo vozila
GV V1 4x4.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6.
Glavni kraj izvedbe: Podturn pri Dolenjskih Toplicah.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
leasing, ki obsega dobavo vozila GV V1
4x4. Dolžina leasinga je 72 mesecev, anuitete se odplačujejo mesečno.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00-3.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 128.407,78 EUR z 20% DDV; najnižja
ponudba 128.407,78 EUR z 20% DDV; najvišja ponudba 128.407 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-0015/2007-01/03
Naslov: Leasing, ki obsega dobavo vozila GV V1 4x4
IV.1) Datum oddaje naročila: 4. 6. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: TTTrgotehna d.o.o., Sermin 7a, 6000 Koper,
Slovenija, e-pošta: info@tt-trgotehna.si, tel.
05/663-64-00, faks 05/639-54-13.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 23.000.000 SIT z 20% DDV brez stroškov financiranja.
Skupna končna vrednost naročila:
128.407,78 EUR z 20% DDV; najnižja ponudba 128.407,78 EUR z 20% DDV; najvišja ponudba 128.407 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 6 let ali 72 mesecev.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: junij
2013.
Prostovoljno gasilsko društvo
Podturn

Obvestila
o projektnem natečaju
Ob-17716/07
Ta natečaj ureja: Direktiva 2004/18/ES.
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): ZAPS, tel.
01/242-06-72, v roke: Breda Bonač, e-pošta: natecaji@zaps.si, faks 01/242-06-80.
Internetni naslov(-i): www.arhiforum.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Projekte 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:
– regionalna ali lokalna agencija/urad;
– izobraževanje.
II.1.1) Naslov projektnega natečaja/projekta, ki ga je določil naročnik: javni natečaj

za arhitekturno zasnovo prizidave podružnične šole Ledine v Novi Gorici.
II.1.2) Kratek opis: namen natečaja je
pridobiti najustreznejšo arhitekturno
zasnovo prizidave podružnične osnovne šole Ledine v Novi Gorici z zunanjo
ureditvijo.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74222100.
III.1) Merila za izbiro udeležencev: so podana v natečajnem gradivu.
III.2) Udeležba je omejena na določeno
stroko: da.
Če je, navedite na katero: arhitektura,
krajinska arhitektura.
IV.1) Vrsta natečaja: odprti.
IV.3) Merila, ki bodo uporabljena pri vrednotenju projektov: merila so navedena v
natečajnem gradivu.
IV.4.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 351-20/2006.
IV.4.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 8. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 70,00 EUR.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče na ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana.
Natečajno gradivo se lahko prejme tudi po
pošti z dokazilom o plačani pristojbini.
IV.4.3) Rok za sprejemanje projektov ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2007 do 14.
ure.
IV.4.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljeni projekti ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.5.1) Podeljena(-e) bo(-do) nagrada(-e): da.
Če bodo, navedite število in vrednost
nagrad, ki bodo podeljene: tri nagrade in
dve priznanji.
IV.5.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: vsi udeleženci imajo pavico do
odškodnine.
IV.5.3) Naročila, ki sledijo natečaju:
Natečaju sledi naročilo storitev, ki bo dodeljeno zmagovalcu ali enemu od zmagovalcev natečaja: da.
IV.5.4) Odločitev žirije je zavezujoča za
naročnika: da.
IV.5.5) Imena izbranih članov žirije:
1. Vladimir Flipič,
2. Vladimir Peruničič,
3. Marko Lavrenčič,
4. Tatjana Krapše,
5. Metka Gorjup,
6. Matej Vinazza,
7. Majda Stepančič.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-17852/07
Ta natečaj ureja: Direktiva 2004/18/ES.
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): ZAPS, tel. 00386/1/242-06-72, e-pošta: natecaji@zaps.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Projekte 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.
II.1.1) Naslov projektnega natečaja/projekta, ki ga je določil naročnik: nova sodna
stavba v Ljubljani.
II.1.2) Kratek opis: javni, anonimni, projektni natečaj.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74220000.
III.2) Udeležba je omejena na določeno
stroko: da.
Če je, navedite na katero: arhitektura.
IV.1) Vrsta natečaja: odprti.
IV.3) Merila, ki bodo uporabljena pri vrednotenju projektov: funkcionalna, oblikovalska, potencialna vrednost, ekonomska
upravičenost, tehnična uresničljivost, okoljsko merilo.
IV.4.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 78,00 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice
za arhitekture in prostor Slovenije, Vegova
8, Ljubljana, SKB d.d. 03100-1001291427,
s pripisom za Nova sodna stavba.
IV.4.3) Rok za sprejemanje projektov ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2007.
IV.4.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljeni projekti ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.5.1) Podeljena(-e) bo(-do) nagrada(-e): da.
Če bodo, navedite število in vrednost
nagrad, ki bodo podeljene:
1. nagrada 30.300,00 EUR,
2. nagrada 19.500,00 EUR,
3. nagrada 11.500,00 EUR,
tri priznanja po 5.500,00 EUR,
odškodnine v višini 2.850,00 EUR.
IV.5.3) Naročila, ki sledijo natečaju:
Natečaju sledi naročilo storitev, ki bo dodeljeno zmagovalcu ali enemu od zmagovalcev natečaja: da.
IV.5.4) Odločitev žirije je zavezujoča za
naročnika: da.
IV.5.5) Imena izbranih članov žirije:
1. glej pod točko VI.2) Dodatne informacije.
VI.1) Projektni natečaj se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Člani ocenjevalne komisije ter njihov namestnik imenovani s strani naročnika:
Robert Marolt, univ. dipl. prav., namestnik predsednika
Janko Marinko, univ. dipl. prav.
Miroslav Benulič, univ. dipl. inž. arh.
lgor Lunaček, univ. dipl. inž. arh.
Alenka Pavlin, univ. dipl. inž. arh.
Člani ocenjevalne komisije ter njihov namestnik imenovani s strani ZAPS:
Rok Klanjšček, univ. dipl. inž. arh.
Bogdan Reichenberg, univ. dipl. inž. arh.,
predsednik
Aljoša Dekleva, univ. dipl. inž. arh.
Boris Briški, univ. dipl. inž. arh.
Namestniki:
Mojca Hren, univ. dipl. oec, za naročnika
Janko Koren, univ. dipl. prav., za naročnika

Št.

Mag. Andrej Goljar, univ. dipl. inž. arh.
Mitja Zorc, univ. dipl. inž. arh., za ZAPS
Barbara Debevec, univ. dipl. inž. arh.,
za ZAPS
Poročevalec:
Gašper Zalar, univ. dipl. arh.
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Skrbnica:
Marinka Škrilec – Lukač, univ. dipl. inž.
arh.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 6. 2007.
Ministrstvo za pravosodje

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Ob-17550/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Katja Arzenšek, v
roke: Katja Arzenšek, tel. 01/505-74-47, epošta: O-SpSiska.lj@guest.arnes.si, faks
01/505-52-22.
Internetni naslov naročnika: http://www2.
arnes.si/~ospsiskalj.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
11.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup prehrambenih izdelkov.
11.1.2) Kratek opis: živila in pijače.
11.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000; dodatni predmet(-i): 15500000,
15555100, 15110000, 15112000, 15220000,
01242000, 15300000, 15331170, 15320000,
15610000, 15850000, 15896000, 15810000,
15332400, 15800000,15880000.
IV.1.1) Vrsta: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4300-1/2007.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender B.
Uporabniško ime: SIMAP2_odvkovacic.
Referenca obvestila: 2007-034970.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša ta
objava: null2007/S 87-106656, null 5. 5.
2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 3. 5. 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.
– V obojem.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:
Mesto besedila, ki ga je
treba spremeniti:
III.2.2) točka 8.

Namesto:

Beri:

da pravočasno poravnava
svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov
(6. člen Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih
porabnikov);

da pravočasno poravnava
svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga in
kooperantov;
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Osnovna šola Spodnja Šiška
Ob-17569/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 386/1/582-25-00, epošta: mail@lpp.si, faks +386/1/582-25-50.
Internetni naslov naročnika: www.jhlj.si/LPP.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru
naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/17/ES
– »Gospodarske javne službe«).
11.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 08/07 tiskanje obrazcev.
11.1.2) Kratek opis: tiskanje tiskovin za
terminske vozovnice, nalepke, obrazce
ter promocijski in informativni material.
11.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22960000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 08/07.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2-jplpp.
Referenca obvestila: 2007-042535.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša
ta objava: null 2007/S 104-128586, null
02/06/2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 31. 5. 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 ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:

Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti:
ll.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
Trajanje v mesecih:

Namesto:

Beri:

12

60

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 6. 2007.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
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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-17563/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto,
Slovenija, tel. 00386/7/393-24-80, e-pošta: sonja.kolenc@komunala-nm.si, faks
00386/7/393-25-09.
Internetni naslov naročnika: http://www.
komunala-nm.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo 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) Glavna področja dejavnosti naročnika: voda.
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: Novo mesto z okolico.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije.
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.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali
ustrezno kavcijsko zavarovanje v višini 10%
ponudbene vrednosti, z veljavnostjo 90 dni
od roka za predložitev ponudb.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudnik mora imeti veljavno licenco za opravljanje energetske dejavnosti.
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, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih
v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora v ponudbi izkazati, da v zadnjih 6
mesecih od dneva oddaje ponudbe ni imel
blokiranega računa. 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:
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 enaka ali višja od ponudbene
vrednosti za to javno naročilo.
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: JNV-03-B/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:
30. 7. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 2007 do
11. 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: 30. 7.
2007 ob14. uri; Komunala Novo mesto.
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, p.p. 704, 1001 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/234-28-00, e-pošta:
dkom@gov.si, faks 00386/1/234-28-40, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Gradnje
Št. 513/07

Ob-17628/07

Obvestilo
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 07/07: »Izvajanje gradbenih
del za nujna vzdrževalna dela na električnem omrežju na območju Elektra Ljubljana,
d.d.«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
38 z dne 26. 4. 2007, Ob-12113/07, št. 51 z
dne 8. 6. 2007, Ob-16825/07 se spremenijo
naslednje točke:
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom:
Številka obvestila v kazalu UL: Ur. l. RS,
št. 38 z dne 26. 4. 2007, Ob-12113/07, Ur. l.
RS, št. 51 z dne 8. 6. 2007, Ob-16825/07.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. junij 2007 do 9.
ure.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 6.
2007 ob 12. uri; sejna soba v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v Ljubljani.
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.3) Dodatne informacije: naročnik bo
odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k
razpisni dokumentaciji objavil na spletnem
naslovu www.elektro-ljubljana.si/Informacije/Javnirazpisi/Gradnje/JN 07/07, najkasneje v treh dneh po prejemu pisne zahteve, ki
mu bo priporočeno posredovana po pošti ali
po telefaksu 01/432-40-74 ali po elektroinski
pošti na naslov: javna.narocila@elektro-ljubljana.si in jo bo naročnik prejel do vključno
14. 6. 2007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 8. 6. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-17190/07
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. 04/208-34-36, v roke: Marjeta Rozman,
e-pošta: marjeta.rozman@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 dinamični
nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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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:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-10/2007-ident 260755.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: daljnovod 2x110 kV (35 + 20) kV Bled-Bohinj.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in zamenjava vodnikov in izolacije daljnovoda 2x110 kV (35 + 20) kV
Bled – Bohinj.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000; dodatni predmet(-i): 31300000,
31320000, 31321100.
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: razvidna iz specifikacije.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
695.000,00 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR.
Veljavnost garancije mora biti še 60 dni
od dneva odpiranja ponudb, to je do 28. 9.
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: rok plačila 30 dni od prejema
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
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

Ponderiranje

1. ponudbena vrednost
2. certifikat kakovosti
ponudnika ISO 9001
3. certifikat kakovosti
podizvajalca ISO 9001
4. ponujeni rok dobave
in zamenjave opreme

90
2.5
2.5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN/OP-10/2007ident 260755.
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:
27. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50,00 EUR.
Pogoji in način plačila:
Dvig razpisne dokumentacije je možen
po predhodni enodnevni najavi na telefonsko številko 04/208-36-89 (Kovačič Peter)
ali po telefaksu 04/208-33-15 in s predloženim virmanskim nalogom o plačilu materialnih stroškov za izdelavo razpisne dokumentacije v višini 50,00 EUR (skupaj z DDV), na
transakcijski račun št. 25100-9700516198,
z obvezno navedbo identifikacijske (davčne) številke ponudnika, št. faksa ponudnika in naziv javnega naročila, in sicer vsak
delavnik med 9. in 13. uro v sobi 109 – OE
STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika

Storitve
Ob-17180/07
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): javna.narocila@elektroljubljana.si, tel. +386/1/230-41-36, 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, tel.
+386/1/230-41-36, v roke: Matej Hudi (tehnični del) in Polona Rahne (splošni del),
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/lnformacije/Javni
razpisi.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje

Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova
3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo ponudnika
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 7. 2007 do 8.30.
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: do 28. 9. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 9. uri; Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
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 cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče pridobiti informacije o vlaganju pritožb: Elektro
Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, Slovenija, e-pošta: info@elektrogorenjska.si, tel. +386/4/208-34-36, faks
+386/4/208-33-15.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 6. 2007.
Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

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: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske
storitve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: storitve se bodo izvajale na servisnem centru izbranega ponudnika za tisto območje, za katerega je bil
le-ta izbran.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Vzdrževanje in servisiranje službenih
vozil izven garancije ter vulkanizerske
storitve za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev.
Javno naročilo sestavlja 8. razpisnih
sklopov, in sicer:
– 1. sklop – vzdrževanje in servisiranje
službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Ljubljane;
– 2. sklop – vzdrževanje in servisiranje
službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Cerknice;
– 3. sklop – vzdrževanje in servisiranje
službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Kočevja;
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– 4. sklop – vzdrževanje in servisiranje
službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Trebnjega;
– 5. sklop – vzdrževanje in servisiranje
službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Novega mesta;
– 6. sklop – vzdrževanje in servisiranje
službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Črnomlja;
– 7. sklop – vzdrževanje in servisiranje
službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Zagorja;
– 8. sklop – vzdrževanje in servisiranje
službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Žirov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50112200, dodatni predmet(-i): 50112100,
50114100, 50114200, 50116500.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Območje Ljubljane
1) Kratek opis: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Ljubljane.
Naročnik oddaja predmetno naročilo za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja
za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 50112200,
dodatni predmet(-i): 50114200, 50116500,
50112100, 50114100.
3) Količina ali obseg: po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Območje Cerknice
1) Kratek opis: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Cerknice.
Naročnik oddaja predmetno naročilo za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja
za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 50112200,
dodatni predmet(-i): 50114200, 50116500,
50112100, 50114100.
3) Količina ali obseg: po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 3
Naslov: Območje Kočevja
1) Kratek opis: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Kočevja.
Naročnik oddaja predmetno naročilo za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja
za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 50112200,
dodatni predmet(-i): 50114200, 50116500,
50112100, 50114100.
3) Količina ali obseg: po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4
Naslov: Območje Trebnjega
1) Kratek opis: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Trebnjega.
Naročnik oddaja predmetno naročilo za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja
za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 50112200,
dodatni predmet(-i): 50114200, 50116500,
50112100, 50114100.
3) Količina ali obseg: po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 5

Naslov: Območje Novega mesta
1) Kratek opis: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Novega mesta.
Naročnik oddaja predmetno naročilo za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja
za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 50112200,
dodatni predmet(-i): 50114200, 50116500,
50112100, 50114100.
3) Količina ali obseg: po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 6
Naslov: Območje Črnomlja
1) Kratek opis: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Črnomlja.
Naročnik oddaja predmetno naročilo za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja
za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 50112200,
dodatni predmet(-i): 50114200, 50116500,
50112100, 50114100.
3) Količina ali obseg: po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 7
Naslov: Območje Zagorja
1) Kratek opis: vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije ter
vulkanizerske storitve na območju Zagorja.
Naročnik oddaja predmetno naročilo za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja
za 12 mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 50112200,
dodatni predmet(-i): 50114200, 50116500,
50112100, 50114100.
3) Količina ali obseg: po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 8
Naslov: Območje Žirov
1) Kratek opis: zadrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije ter vulkanizerske storitve na območju Žirov. Naročnik oddaja predmetno naročilo za obdobje
12 mesecev z možnostjo podaljšanja za 12
mesecev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 50112200,
dodatni predmet(-i): 50114200, 50116500,
50112100, 50114100.
3) Količina ali obseg: po tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.
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: javno
naročilo sestavlja 8 razpisnih sklopov po
tehničnih specifikacijah iz razpisne dokumentacije.
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:
– garancija za resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti vseh
razpisnih sklopov za katere daje ponudbo,
in sicer samo v primeru, če skupna ponudbena vrednost vseh sklopov za katere daje
ponudbo presega 90.000 EUR,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
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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:
a) Ponudnik mora imeti vsaj 4 zaposlene, ki so izšolani za izvajanje vzdrževanja in
servisiranja vozil ter vulkanizerske storitve,
na posameznem servisnem centru.
b) Ponudnik mora biti usposobljen za
servisiranje vseh vrst vozil v sklopu, za katerega oddaja svojo ponudbo.
c) Ponudnik mora imeti servisni center
na območju, za katerega se prijavlja.
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:
– seznam morebitnih podizvajalcev, s
katerimi namerava ponudnik izvesti predmetno javno naročilo,
– pogodbo/dogovor s podizvajalcem/-i,
če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem/-i,
V pisno izjavo ponudnika v zvezi z njegovo registracijo,
– pisno izjavo ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem,
– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisno izjavo ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe.
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, oziroma za ponudnika – samostojnega podjetnika potrdila poslovnih bank o
njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti vseh
razpisnih sklopov za katere daje ponudbo,
in sicer samo v primeru, če skupna ponudbena vrednost vseh sklopov za katere daje
ponudbo presega 90.000 EUR,
– pisno izjavo 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«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo
v zahtevani obliki, s priloženim veljavnim
cenikom za morebitne ostale storitve, ki jih
ponudnik opravlja in za rezervne dele ter
ostali material,
– tehnično ponudbo izdelano skladno s
tehničnimi specifikacijami,
K pisno izjavo ponudnika o sposobnosti,
vključno s prilogo,
K pisno izjavo ponudnika o tehnični zmogljivosti za vzdrževanje in servisiranje vozil
ter opravljanje vulkanizerskih storitev,
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K pisno izjavo ponudnika o izvajanju
vzdrževanja in servisiranja vozil ter vulkanizerskih storitev.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih
v točkah III.2.1), IIl.2.2) in IIl.2.3):
V dokument mora biti predložen tudi za
ev. podizvajalce;
K pogoj lahko ponudnik ali njegov dejanski izvajalec (podizvajalec) izpolnjujejo
skupno.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 12/07.
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: 20,00 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št. 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-12-07, 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: 27. 7. 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 24. 11. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 7.
2007 ob 11. uri; Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 7. nadstropje.
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:
Ponudniki pridobijo razpisno dokumentacijo na naročnikovi spletni strani www.
elektro-ljubljana.si/informacije/javnirazpisi.
Naročnik bo odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k razpisni dokumentaciji
objavil na spletnem naslovu www.elektroljubljana.si/informacije/javni razpisi/Storitve/JN 12/07, najkasneje v treh dneh po
prejemu pisne zahteve, ki mu bo priporočeno posredovana po pošti ali po telefaksu
+386/1/432-40-74 ali po elektronski pošti
na naslov: javnanaročila@elektro-ljubljana.si in jo bo naročnik prejel vključno do
21. 7. 2007.
Vl.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/234-280-00, internetni naslov: www.gov.si/drk.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 6. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije
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Ob-17197/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
Slovenija, kontaktne točke/osebe: Mateja Podlesnik in Božidar Govedič (tel.
02/22-00-128/450), tel. 02/220-01-28, e-pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si,
faks 02/220-01-07.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti: oseba javnega prava distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: pomožna elektromontažna
dela.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pomožna elektromontažna dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1 – storitve vzdrževanja in popravila.
Glavni kraj izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– območne enote.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
pomožna elektromontažna dela.
Vrsta postopka: postopek s pogajanji po
predhodni objavi.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
250.000,00 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40,00
EUR + DDV. Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: SI56 0451 5000 0570 965.
Razpisna dokumentacija se dobi samo
po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu
in posredovanih podatkih o naslovu in ID za
DDV, Bojani Brauner, tel. 02/220-01-29, faks
02/220-01-07.
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 leta od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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: 5. 7. 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: javnega odpiranja v prvem delu javnega razpisa ne bo. Javno odpiranje bo v delu faze
pogajanj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
5. 6. 2007.
Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Ob-17567/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto,
Slovenija, tel. 00386/7/393-24-80, e-pošta: sonja.kolenc@komunala-nm.si, faks
00386/7/393-25-09.
Internetni naslov naročnika: http://www.
komunala-nm.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo 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) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prevozne storitve s specialnimi vozili
za zbiranje odpadkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Novo mesto z okolico.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prevozne storitve s specialnimi vozili za
zbiranje odpadkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60122140.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Kesonski odvoz odpadkov
1) Kratek opis: zbiranje in odvoz odpadkov s kesoni 5-9 m3 s specialnimi vozili – samonakladalniki.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122140.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Zbiranje in odvoz s smetarniki ter
pranje zbirnih posod
1) Kratek opis: zbiranje in odvoz mešanih
komunalnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij
ter pranje zbirnih posod.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122140.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Zbiranje in odvoz odpadkov s
smetarniki
1) Kratek opis: zbiranje in odvoz mešanih
komunalnih odpadkov na zbirnih relacijah.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60122140.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe: en ali več sklopov.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II1.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali
ustrezno kavcijsko zavarovanje v višini 10%
ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni
od roka za predložitev ponudb.
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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora v ponudbi izkazati, da v zadnjih 6
mesecih od dneva oddaje ponudbe ni imel
blokiranega računa. Ponudnik mora imeti
plačne 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:
Ponudnik mora imeti najmanj eno potrjeno referenco za opravljene storitve s področja razpisanih tovrstnih del, najmanj v
pogodbeni vrednosti ali v obsegu, ki je razpisan. Referenca je veljavna tudi, če gre za
več pogodbenih vrednosti skupaj v obdobju
enega leta. Ponudnik mora razpolagati s
svojim voznim parkom, ki bo ustrezal veljavnim standardom in obsegu za obvladovanje
razpisanih del.
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.

Št.

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JNV-03-S/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:
27. 7. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 7. 2007 do
11. 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
ponudb: 90 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 7.
2007 ob 12. uri; Komunala Novo mesto.
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, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
00386/1/234-28-00, faks 00386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 6. 2007.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 509/07
Ob-17398/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana d.d. Slovenska c.
58, 1516 Ljubljana, Slovenija.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava 20 kV energetskega kabla.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana - Črnuče, strojno razloženo.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava 29.000 m 20 kV energetskega kabla N2XS(F)2Y, 1x240/25 mm2.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28421140.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddanega(ih) naročila(-): 485.170,00 EUR brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
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IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 02/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 037 –
045561 z dne 22. 2. 2007.
Druge prejšnje objave: 2007/S 050
– 061018 z dne 13. 3. 2007, 2007/S 062
– 075308 z dne 29. 3. 2007.
Št. naročila JN 02/07
Naslov: Dobava 20 kV energetskega kabla
V.1.1) Datum oddaje naročila: 16. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Merkur
d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, e-pošta: joze.slajkovec@merkur.si,
tel. 07/37-18-483, faks 07/37-18-482.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 735.000,00 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba: 485.170,00 EUR brez DDV,
najvišja ponudba: 633.360,00 EUR brez
DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
V.2) Oddaja in vrednost naročila – obvezne informacije, ki niso namenjene za
objavo (1)
Komisija bo spoštovala vse občutljive
komercialne vidike v zvezi s številom prejetih ponudb, informacije o gospodarskih sub
jektih in cenah, na katere jo lahko opozorijo
naročniki, ko predložijo informacije iz tega
oddelka.
Št. naročila: JN 02/07.
Naslov: Dobava 20 kV energetskega kabla.
V.2.1) Število prejetih ponudb: 4.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Merkur
d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, e-pošta: joze.slajkovec@merkur.si,
tel. 07/371-84-83, faks 07/371-84-82.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 485.170,00 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
ES: ne.
VI.2) Dodatne informacije: predmetno
javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 19/07 z dne 2. 3. 2007,
Ob-5402/07 (objava), Uradni list RS, št.
23/07 z dne 16. 3. 2007, Ob-7146/07 (popravek), Uradni list RS, št. 29/07 z dne
30. 3. 2007, Ob-8902/07 (popravek).
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
internetni naslov: www.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 6. 2007.
Elektro Ljubljana d.d.
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Gradnje

Storitve

Št. 8/1771/2007
Ob-17426/07
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.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija klimatizacije in prezračevanja v 4. nadstropju poslovne stavbe
ELES-a.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hajdrihova 2, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija klimatizacije in prezračevanja v 4. nadstropju poslovne stavbe
ELES-a.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45331200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddanega(ih) naročila(-): 240.251,04 EUR brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 16/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 016 –
000000 z dne 23. 2. 2007.
Št. naročila 16/07
Naslov: Rekonstrukcija klimatizacije in
prezračevanja v 4. nadstropju poslovne
stavbe ELES-a
V.1.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hidria
Inženiring d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
240.251,04 EUR brez DDV.
Št. naročila 16/2007
Naslov: Rekonstrukcija klimatizacije in
prezračevanja v 4. nadstropju v 4. nadstropju poslovne stavbe ELES-a
V.2.1) Število prejetih ponudb: 3.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Hidria
Inženiring d.o.o., Godovič 150, 5275 Godovič, Slovenija.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 240.251,04 EUR.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 6. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-17850/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Slovenija, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Peter Rapuc, tel. 00386/1/474-34-20, e-pošta: peter.rapuc@eles.si.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževalna pogodba za »Sistem za
elektronsko obdelavo voznih redov«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževalna pogodba.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV) glavni besednjak, glavni predmet:
31711300.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddanega(ih) naročila(-): 16.200,00 EUR z 20%
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez predhodnega javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Novita, programska oprema d.o.o., Pot za
brdom 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@novita.si, tel. 01/423-69-20, faks
01/423-69-25.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 12.960,00 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
prosimo navedite: 7 mesecev.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
V.2.1) Število prejetih ponudb: 1.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Novita, programska oprema d.o.o., Pot za
Brdom 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@novita.si, tel. 01/423-69-20, faks
01/423-69-25.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
ki je predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
11. 6. 2007.
Elektro Slovenija d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-17282/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e)
točka(-e):
Javno
podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dušan Roš (041/318-454),
v roke: Vlasta Gladek, tel. 01/588-97-03,
e-pošta: dusan.ros@energetika-lj.si, faks
01/588-97-59.
Internetni
naslov(-i):
http://www.jhlj.si/energetika.
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: nabava zaporne armature po sklopih:
1. sklop – za vgradnjo na pragu Toš,
2. sklop – v jaških sistema daljinskega
ogrevanja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Verovškova 62.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
1. sklop:
– zaporna armatura DN 500 – 2 kosa,
– zaporna armatura DN 400 – 4 kose,
– zaporna armatura DN 350 – 2 kosa;
2. sklop: zaporna armatura DN 200 – 2
kosa.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 3. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančna zavarovanja niso potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je najmanj 30 dni od
datuma izdaje računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo
naročilo oddano: akt o skupni izvedbi 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:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa in imeti vsa z zakonom določena dovoljenja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ne sme biti kaznovan za kazniva dejanja navedena v 42. členu ZJN-2.
Ponudnik ne sme imeti v zadnjih 6 mesecih neporavnane dospele obveznosti.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, 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.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Rok za dobavo zaporne armature je marec 2008.
Ponudnik mora predložiti tehnično ali
drugo dokumentacijo iz katere bo razvidno,
da zaporna armatura izpolnjuje zahteve iz
razpisne dokumentacije.
Garancijska doba za dobavljeno armaturo in kakovost izvedenih pogodbenih obveznosti mora biti najmanj 3 leta od datuma vgradnje (upoštevati je potrebno, da bo
naročnik zaporno armaturo vgradil v svoj
sistem najkasneje v roku 1 leta po dnevu
dobave).
Ponudnik mora organizirati brezplačno
šolanje naročnikovega kadra.
Proizvajalec mora imeti vpeljan in veljavno certificiran sistem dokumentiranega
zagotavljanja kvalitete svojih proizvodov,
skladno s standardom ISO 9001-2000.
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

1. ponudbena vrednost
2. garancijska doba
3. certifikat o ognjevarni
izvedbi

Ponderiranje

90 točk
5 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: 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: 11. 7. 2007 do 9. 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. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 7.
2007 ob 11.30; Ljubljana, Verovškova 70.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-17435/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, v roke:

Srečko Anžej, tel. 03/89-96-449, e-pošta:
Srecko.Anzej@rlv.si, faks 03/89-96-388.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: škopci in veznice.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: škopci in veznice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Velenje.
Šifra NUTS: EO 038.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obesni elementi se bodo uporabili za
obešanje viseče tračne proge za VDL v
jami.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27300000–8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek junij 2007, zaključek julij 2010.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menice za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 95 dni od dobave
blaga.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpisek
iz sodnega registra in overjena fotokopija
člena pogodbe o ustanovitvi, ki opredeljuje
dejavnost.
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: da.
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: 9. 7. 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 julij 2010; 36 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 7.
2007 ob 12.30; sejna soba Premogovnik
Velenje d.d.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Premogovnik Velenje d.d.
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Ob-17635/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.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: službena obleka – zimska 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije
d.o.o., skladišče, Zagrebška 106, Maribor.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Dobava zimske službene obleke za
leto 2007:
– bunda z vloženo jopo: 1400 kosov,
– hlače zimske: 2800 kosov,
– kapa zimska: 1550 kosov,
– gamaše: 200 parov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
Trajanje v mesecih: 12 (od podpisa pogodbe). Oziroma veljavnost naročila eno leto od
podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
Ponudnik bo moral ponudbi predložiti celovite in popolne rezultate testiranja blaga
za izdelavo zimske službene obleke, opravljene pri neodvisni instituciji za preveritev
kvalitete tkanin. Kolikor blago ne bo dosegalo parametrov iz tehnične dokumentacije bo
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.
Vsi rezultati se naročniku predložijo brezplačno.
Vsi predloženi rezultati na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 6 mesecev.
Ponudniki morajo k ponudbi obvezno
predložiti vzorec službene obleke, in sicer:
zimsko bundo z vloženo jopo, hlače, kapo
in gamaše.
Službena obleka se izdeluje po merah.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
6.000,00 €, izbrani ponudnik bo predložil
tudi bančno garancijo 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: 30 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: 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, koliko gre
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za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranih svojih računov (pogoj
se nanaša na vse račune ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo reklamacijo naročnika rešil najkasneje v 8 koledarskih dneh
od prejema pisne reklamacije.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. reference

80
20

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: 23. 7. 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 8. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 7.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.

Gradnje
Ob-17256/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Vitanje, Grajski
trg 1, 3205 Vitanje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Gorazd Fric, v roke: Gorazd Fric,
tel. 03/757-43-50, e-pošta: info@vitanje.si,
faks 03/757-43-51.
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: rekonstrukcija občinskih cest.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Stenica, Hudinja, Vitanje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba fine priprave cest z asfaltiranjem.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni 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: v razpisni dokumentaciji.
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:
Zakon o graditvi objektov.
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
je predmet javnega naročila. Ponudnik ali
njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v
Kazenskem zakoniku RS opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobtivi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku stečaja, likvidacije, prisilne poravnave.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni bil blokiran;
– ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov
in podizvajalcev;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti: oprema, orodje,
naprave, stroji,
– kadrovske zmogljivosti,
– reference,
– ostalo 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:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje

60%
40%

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.
Referenčna številka dokumenta, ki jo je
določil naročnik: 430-02/2007-1.
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: ne.

Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
13. 7. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 7. 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 7.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; naročnik, ponudniki, ostali.
Javno naročilo se ponavlja: ne.
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
Organ pristojen za pritožbene postopke:
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000
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.
Vlaganje pritožb: skrajni rok 10 dni po
prejemu obvestila o oddaji naročila.
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina Vitanje, Grajski trg 1. 3205 Vitanje, tel.
+386/3/757-43-50, faks +386/3/757-43-51.
Datum odpošiljanje tega obvestila: 7. 6.
2007.
Občina Vitanje

Storitve
Št. 6/32-5724/3-07
Ob-17627/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Karmen Kolmanič, tel. 02/449-23-28,
e-pošta: karmen.kolmanic@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.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: projektna dokumentacija za obnovo
poštnih prostorov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je izdelava projektne
dokumentacije za obnovo in preureditev prostorov pošt Ilirska Bistrica, 4105
Kranj, 1110 Ljubljana, Logatec, Mengeš,
Radlje ob Dravi, Metlika in Žužemberk.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
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: za objekte Ilirska Bistrica, Mengeš, Radlje ob Dravi, Metlika, 1110 Ljubljana
in Žužemberk: 30 dni; za objekta Logatec in
4105 Kranj: 90% 30 dni po predaji projek-
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tne dokumentacije, 10% 30 dni po pridobitvi
gradbenega dovoljenja.
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; ponudnik je kot projektant dolžan tolmačiti in usklajevati projektno
dokumentacijo po potrebi tudi na objektu in
zato kot investitor ne priznavamo projektantskega nadzora.
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 ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, ne sme biti
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS;
– ponudnik mora biti vpisan v sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni
podjetnik mora biti vpisan v poslovni register
Slovenije, ki ga izdaja AJPES.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da ni
opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov
(pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).
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: 2. 7. 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 6. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
3. 7. 2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Sektor za investicije in
nabavo, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 6/36-6002/07
Ob-17277/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)

Št.

točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: trakovi za stroje za vezanje svežnjev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor dobavitelja trakov za stroje za vezanje svežnjev, količina podana v kolutih in
lahko odstopa:
PP trak 5 x 0,35/62
40
PP trak 5 x 0,45/200
3.700
PP trak 8 x 0,35/103
140
PP trak 8 x 0,45/62
280
PP trak 8 x 0,5/200
60
PP trak 9 x 0,46 za stroj Signode
HB 4300
30
PP trak 9,2 x 0,52 za stroj Signode LC 1000
30
PP trak 12 x 0,55/200
30
Poliesterski-tekstilni trak za stroj
za vezanje odpadnih kartonov
Dixi 18S – 15 mm širine
24
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 66.028,33 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 13-2007/JNB
Naslov: Trakovi za stroje za vezanje svežnjev
IV.1) Datum oddaje naročila: 26. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– Mipro d.o.o., Tbilisijska ulica 57b, 1000
Ljubljana, Slovenija;
– Pakman d.o.o., pakiranje – manipulacija, Teharje 6, 3000 Celje, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
66.028,33 EUR brez DDV; Pakman, d.o.o.:
62.133,20 EUR brez DDV, Mipro, d.o.o.:
3.895,13 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: dve leti.
Pošta Slovenije d.o.o.

Storitve
Št. 6/36-6002/07
Ob-17278/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
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– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževanje vodovodnih in instalacij
centralnega ogrevanja na PE Kranj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor izvajalca za vzdrževanje in popravila vodovodnih in instalacij centralnega
ogrevanja na objektih pošt PE Kranj, po
sklopih. Sklop 1: vzdrževanje in popravila instalacij centralnega ogrevanja. Sklop
2: popravila vodovodnih instalacij.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 5.006,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. Sklop
– skupna cena rednega
servisa (obe postavki) –
največje število možnih točk je
– cena efektivne delovne
ure – največje število možnih
točk je
– cena intervencijske delovne
ure – največje število možnih
točk je
2. Sklop:
– cena efektivne delovne
ure – največje število možnih
točk je
– cena intervencijske delovne
ure – največje število možnih
točk je

60
30
10

80
20

Št. naročila: 23-2007/JNS
Naslov: Vzdrževanje vodovodnih in instalacij centralnega ogrevanja na objektih
pošt PE Kranj
IV.1) Datum oddaje naročila: 17. 4.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elterm
Bled d.o.o., Prečna ulica 7, 4260 Bled, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5.006,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 20. 10.
2008.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/36-6002/07
Ob-17279/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževanje vodovodnih in instalacij
centralnega ogrevanja na PE Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
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Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor izvajalca za vzdrževanje vodovodnih in instalacij centralnega ogrevanja
na objektih pošt PE Ljubljana, po sklopih
Kamnik z okolico, Notranjska, Zasavje in
Dolenjska.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 12.500,00 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Cena efektivne
delovne ure
2. Cena intervencijske
delovne ure

Ponderiranje

80 točk
20 točk

Št. naročila: 9-2007/JNS
Naslov: Vzdrževanje vodovodnih in instalacij centralnega ogrevanja na PE Ljubljana
IV.1) Datum oddaje naročila: 6. 4. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 6.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: EEG.M., Pot v toplice 9, 2251 Ptuj, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
12.500,00 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 20. 10.
2008.
Pošta Slovenije d.o.o.
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Javni razpisi
Št. 4301-6/2007-3
Ob-17389/07
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05,
126/06), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07) in Programa varstva potrošnikov za leti 2006 in 2007 (Sklep Vlade
RS, št. 32300-1/2006/8 z dne 16. 2. 2006),
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: urad), objavlja
javni razpis
za financiranje izvajanja programa
varstva potrošnikov – projektov
za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov ter spodbujanja razvoja in
delovanja potrošniških organizacij
1. Predmet javnega razpisa
1.1. Sklop A: Izvajanje programa varstva
potrošnikov – projektov za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov (v nadaljevanju:
sklop A) na naslednjih področjih:
– varnost proizvodov, npr.: igrač, športne opreme, gospodinjskih aparatov, hrane
– vplivi aditivov na zdravje (natančna in celovita razčlemba aditivov, kot npr. emulgatorjev, barvil, konzervansov…, ki so kot E-ji
navedeni na embalaži izdelkov);
– finančne storitve, npr.: leasing, vlaganje v investicijske in pokojninske sklade;
– projekti za udeležbo potrošniških organizacij na javnih razpisih EU, ki bodo neposredno namenjeni obveščanju in izobraževanju slovenskih potrošnikov.
Projekti za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov se lahko izvajajo v različnih oblikah, npr.: na spletni strani, prek medijev, s
kampanjami za seznanjanje potrošnikov z
njihovimi pravicami in pomenom njihovega
varstva: z organiziranjem okroglih miz, posvetov, seminarjev in konferenc ter izobraževalnih programov.
1.2. Sklop B: Spodbujanje razvoja in
delovanja potrošniških organizacij (v nada
ljevanju: sklop B) na naslednjih področjih:
– udeležba v potrošniških organizacijah
in združenjih, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni (članarine);
– strokovno sodelovanje pri pripravi za
potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni – stališča Republike Slovenije k
osnutkom pravnih aktov EU;
– udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni;
– sodelovanje v posvetovalni skupini za
potrošnike pri Evropski komisiji (DG SANCO);
– izobraževanje na področjih varstva potrošnikov;
– udeležba na seminarjih in konferencah,
organiziranih na evropski in svetovni ravni;
– krepitev neformalnih oblik razvijanja
dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami
s kritjem stroškov za organizacijo posvetov,
seminarjev in konferenc;
– kritje drugih stroškov delovanja potrošniške organizacije (materialni, obratovalni stroški ter stroški priprave informacij za

spletno stran, vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, vzdrževanja računalniške opreme).
2. Cilj razpisa
Cilj razpisa je financiranje izvajanja programa varstva potrošnikov – projektov za
obveščanje in izobraževanje potrošnikov o
pravicah potrošnikov ter spodbujanja razvoja in delovanja potrošniških organizacij.
»Financiranje« v tem razpisu pomeni
pravico potrošniške organizacije, da lahko
pridobiva sredstva iz različnih virov, vendar
se zahtevek za isti priznani strošek ne sme
podvajati.
3. Pogoji za kandidiranje
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za financiranje sklopa A in sklopa B, morajo
omogočati uresničevanje ciljev, predmeta in
obsega javnega razpisa.
Izpolnjevanje spodaj navedenih splošnih
in posebnih pogojev bo vlagatelj v vlogi izkazoval v skladu z določbami v razpisu in
razpisni dokumentaciji. Vlagatelj v vlogi ne
sme navajati neresničnih ali zavajajočih podatkov.
3.1. Splošni pogoji za oba sklopa
(sklop A, sklop B)
Vlogo za financiranje lahko vloži vlagatelj, ki:
– je potrošniška organizacija, vpisana v
register potrošniških organizacij pri uradu v
skladu s Pravilnikom o načinu in pogojih za
vpis potrošniških organizacij v register (Ur.
l. RS, št. 46/98, 97/03);
– se strinja z razpisnimi pogoji;
– bo predložil izpolnjen razpisni obrazec
»Podatki o vlagatelju« s predstavitvijo delovanja na področju varstva potrošnikov ter
podatkov o finančnem in materialnem poslovanju od 2004 do 2006;
– ima jasno opredeljene prioritete za leto
2007 ter strateške cilje delovanja in aktivnosti za obdobje 2008 – 2010;
– ima ustrezne strokovne reference;
– bo opredelil ustrezne strokovne in zakonske podlage za izvedbo javnega razpisa;
– izpolnjuje tehnične pogoje za izvedbo
javnega razpisa;
– razpolaga z ustrezno informacijsko
tehnologijo za podporo pri izvajanju javne
službe, ima dostop do svetovnega spletnega sistema in ima sklenjeno pogodbo za
široko pasovni dostop do svetovnega spletnega sistema (ADSL, VDSL, kabelski dostop, optika…);
– razpolaga z aktivno elektronsko pošto;
– ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do urada;
– bo predložil izjavo, da nikoli ni kršil
sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev Republike Slovenije in EU za izvajanje
aktivne politike varstva potrošnikov;
– ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
delovanja;
– ima poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve do države, določene z zakonom;

– bo predložil izjavo, da ni v kazenskem
postopku;
– bo predložil izjavo, da niti on niti
njegov(i) zakonit(i) zastopnik(i) ni(so) storil(i)
kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.
128/06) in podal pooblastilo uradu, da lahko, za namene izvedbe postopka javnega
razpisa, kadarkoli zaprosi pristojne organe
za potrditev te izjave;
– bo predložil izjavo, da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem;
– bo predložil izjavo, da ni storil velike
strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero bi urad lahko dokazal
na podlagi preteklih pogodb;
– bo predložil izjavo, da podatki v vlogi
niso neresnični ali zavajajoči ter da je seznanjen, da se izloči iz postopka ocenjevanja vlog, če bodo podatki v vlogi in priloženi
dokazni dokumentaciji zavajajoči ali neresnični ali da potrebnih informacij ni zagotovil
ali jih je zamolčal;
– bo predložil popis morebitnih podatkov
oziroma delov vloge, ki so označeni za poslovno skrivnost.
3.2 Posebni pogoji sodelovanja za posamezen sklop
3.2.1. Sklop A – izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje
in izobraževanje potrošnikov:
Vlagatelj mora predložiti:
– dispozicijo projekta, ki mora vsebovati:
opis vsebine, delnih (opis posameznih aktivnosti) in končnih ciljev projekta, ki morajo biti
skladni s cilji in predmetom javnega razpisa, terminski načrt ter pričakovane rezultate
projekta;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri* za izvedbo projekta;
– pregledno, ustrezno in jasno finančno
konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni
vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, in so nujno potrebni za izvedbo razpisanih programov varstva potrošnikov.
3.2.2. Sklop B – spodbujanje razvoja in
delovanja potrošniških organizacij:
Vlagatelj mora predložiti:
– dispozicijo delovanja, ki mora vsebovati: opis vsebine, delnih (opis posameznih
aktivnosti) in končnih ciljev delovanja, ki morajo biti skladni s cilji in predmetom javnega
razpisa, terminski načrt ter pričakovane rezultate razvoja in delovanja;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri* in prostori za delovanje;
– pregledno, ustrezno in jasno finančno
konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni
vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu
z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za razvoj in delovanje
potrošniške organizacije.
* Vlagatelj mora predložiti spisek oseb
(zaposleni strokovnjaki ali pogodbeni izvajalci), ki bodo sodelovale pri izvajanju javnega razpisa, z navedbo njihovih kvalifikacij in
delovnih izkušenj (vlagatelj mora predložiti
življenjepise ter potrdila o izobrazbi in delovnih izkušnjah).

Stran

4684 /

Št.

53 / 15. 6. 2007

4. Merila za izbiro
Sklop A
1.

2.

3.

Merilo
Izkušnje s področja, za
katerega prijavlja projekt
(varnost proizvodov,
finančne storitve, razpisi
EU) v zadnjih treh letih
(2004, 2005, 2006)
(maks. 40 točk)
– neustrezne
– delno ustrezne
– ustrezne
– zelo ustrezne
Načrtovanje projekta
(maks. 30 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
Doseganje ciljne
javnosti (maks. 30 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
Skupaj

Št. točk
40

0
20
25
40
30
5
20
30
30
5
20
30
100

Sklop B
Merilo
1.

2.

3.

Izkušnje na področju
delovanja (izkazano
aktivno strokovno
sodelovanje) v zadnjih
treh letih (2004, 2005,
2006) (maks. 40 točk;
točke, pridobljene v
posamezni alinei, se
seštevajo)
– izkazano strokovno
sodelovanje v delovnih
skupinah, odborih,
komisijah
– izkazana priprava
stališč pri pripravi
zakonodaje
– izkazano strokovno
sodelovanje v organih
na ravni EU
Načrtovanje delovanja
v letu 2007 (maks. 30
točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
Doseganje ciljne
javnosti (maks. 30 točk)
– manj ustrezno
– ustrezno
– zelo ustrezno
Skupaj

Št. točk
40

10

10
20
30
5
15
30
30
5
15
30
100

Merila ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag doseženih točk za posamezni sklop
razpisa (sklop A, sklop B), nad katerim bo
odobreno financiranje, je 60 točk, s tem, da
mora v sklopu A znašati minimalno število
doseženih točk znotraj posameznega sklopa meril 50% vseh možnih točk. V primeru, da pri oceni posameznega sklopa meril

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(sklop A) vlagatelj ne doseže 50% možnih
točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če
skupno doseže prag za financiranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega financiranja izvajanja programov ter delovanja potrošniških organizacij, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva
sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na
število doseženih točk, prednost pri dodelitvi
pa bodo imele vloge z višjim številom točk.
V primeru, da pri sklopu A več vlagateljev
kandidira na podobno temo, se bo za financiranje izbral projekt, ki bo dosegel večje
število točk.
V primeru, da bo več vlog z enako oceno,
se bo pri sklopu A za kriterij izbora upoštevalo doseženo višje število točk pri merilu izkušnje s področja, za katerega prijavlja projekt (varnost proizvodov, finančne storitve,
razpisi EU) v zadnjih treh letih (2004, 2005,
2006), pri sklopu B pa se bo kot kriterij izbora upoštevalo doseženo višje število točk
pri merilu izkušnje na področju delovanja
(izkazano aktivno strokovno sodelovanje) v
zadnjih treh letih (2004, 2005, 2006).
V primeru, da se pri sklopu A tudi na podlagi gornjih kriterijev ne more izbrati vloge,
se izbere vloga za financiranje projekta, za
katerega izvedbo prijavitelj izkazuje sodelovanje z drugo potrošniško organizacijo.
V primeru, da se tudi po navedenih izločilnih kriterijih ne more izbrati projekta, se
za financiranje določi projekt z nižjo vhodno
številko, dodeljeno v vložišču Ministrstva za
gospodarstvo, ki se dodeli na podlagi časa
(dan, ura, minuta) knjiženja vhodne pošte.
4.1. Način ocenjevanja
4.1.1. Sklop A
Z merilom 1 se ocenjuje število izvedenih
projektov vlagatelja s področja, za katerega
prijavlja projekt v zadnjih treh letih (2004,
2005, 2006). Izkušnje se merijo s številom
izvedenih projektov, z oceno:
– neustrezne se bo ocenila vloga vlagatelja, ki ni izvedel projekta – 0 točk
– delno ustrezne se bo ocenila vloga vlagatelja, ki je izvedel 1 projekt – 20 točk;
– ustrezne se bo ocenila vloga vlagatelja, ki je izvedel 2 ali 3 projekte – 30 točk;
– zelo ustrezne se bo ocenila vloga vlagatelja, ki je izvedel 4 ali več projektov – 40
točk.
Z merilom 2 se ocenjuje načrtovanje projekta, to je načrtovanje naslednjih bistvenih
sestavin:
1. ciljev,
2. terminskega načrta,
3. posameznih aktivnosti projekta,
4. pričakovanih rezultatov projekta.
– Z oceno manj ustrezno bo komisija
strokovno ocenila vlogo, ki vsebuje le eno
sestavino – 5 točk.
– Z oceno ustrezno bo komisija strokovno ocenila vlogo, ki vsebuje dve do tri sestavine – 20 točk;
– Z oceno zelo ustrezno bo komisija ocenila vlogo, ki vsebuje štiri sestavine – 30
točk.
Z merilom 3 se ocenjuje doseganje ciljne
javnosti, z oceno:
– manj ustrezno se bo ocenila vloga vlagatelja, ki bo projekt objavil na svoji spletni
strani – 5 točk;
– ustrezno se bo ocenila vloga vlagatelja, ki bo projekt objavil na svoji spletni strani
in v medijih – 20 točk;
– zelo ustrezno se bo ocenila vloga vlagatelja, ki bo projekt objavil na svoji spletni

strani, v medijih in ga izvajal s kampanjami
– 30 točk.
4.1.2. Sklop B
Z merilom 1 se ocenjujejo izkušnje vlagatelja na področju delovanja v zadnjih treh
letih (2004, 2005, 2006). Izkušnje se merijo
z izkazanim aktivnim strokovnim sodelovanjem, kot sledi:
– izkazano strokovno sodelovanje v delovnih skupinah, odborih, komisijah – 10
točk;
– izkazana priprava stališč pri pripravi
zakonodaje – 10 točk;
– izkazano sodelovanje v organih na ravni EU – 20 točk.
Točke, pridobljene v posamezni alinei,
se seštevajo.
Z merilom 2 se ocenjuje načrtovanje delovanja v letu 2007, to je načrtovanje naslednjih bistvenih sestavin:
1. ciljev,
2. terminskega načrta,
3. posameznih aktivnosti delovanja,
4. pričakovanih rezultatov delovanja.
Komisija bo načrt delovanja v letu 2007
strokovno ocenila in podala oceno:
– manj ustrezno, če načrt vsebuje le eno
sestavino – 5 točk;
– ustrezno, če načrt vsebuje dve do tri
sestavine – 15 točk;
– zelo ustrezno, če načrt vsebuje štiri
sestavine – 30 točk.
Z merilom 3 se ocenjuje doseganje ciljne
javnosti s pomočjo medijev. Z oceno:
– manj ustrezno se bo ocenila vloga vlagatelja, ki bo delovanje promoviral v enem
mediju – 5 točk;
– ustrezno se bo ocenila vloga vlagatelja, ki bo delovanje promoviral v dveh do treh
medijih – 15 točk;
– zelo ustrezno se bo ocenila vloga vlagatelja, ki bo delovanje promoviral v štirih ali
več medijih – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Javni razpis je bil predhodno načrtovan. Višina sredstev, ki so na razpolago
za oba sklopa razpisa, je 108.375,00 EUR,
od tega za:
– sklop A 65.889,00 EUR;
– sklop B 42.486,00 EUR.
Sredstva v okviru sklopa A bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje
programa varstva potrošnikov, konto 412 –
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, proračuna RS za leto 2007.
Sredstva v okviru sklopa B bremenijo
proračunsko postavko 6183 – Delovanje potrošniških organizacij, konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam,
proračuna RS za leto 2007.
Vloge, katerih predračun upravičenih
stroškov bo presegel znesek iz te točke
javnega razpisa, bodo kot nesprejemljive
zavrnjene.
6. Plačilo
Sredstva za sklop A ter sklop B se zagotovijo v skladu s Programom varstva potrošnikov za leti 2006 in 2007 ter v skladu s
sprejetim državnim proračunom. Potrošniški
organizaciji se priznajo sredstva, ki so nujno
potrebna za izvedbo programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter za razvoj in delovanje, če izvaja programe in deluje v skladu
s pogoji, opredeljenimi v razpisu, razpisni
dokumentaciji ter v skladu s pogodbo.
Višina sredstev, ki jih vlagatelj dejansko
prejme, je lahko manjša ali največ enaka
višini sredstev, določenih s pogodbo.
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Način plačila bo urejen s pogodbo.
6.1. Vrste upravičenih stroškov
Priznajo se lahko upravičeni stroški, ki
so nastali pri izvajanju programa varstva
potrošnikov – projektov za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov ter pri razvoju in
delovanju potrošniške organizacije, ki so v
skladu z razpisom, razpisno dokumentacijo
in pogodbo.
V primeru, da vlagatelj uveljavlja določen strošek v okviru obeh sklopov (sklop A,
sklop B) razpisa, lahko zahtevek za določen
strošek izstavi samo v okviru enega sklopa.
Priznajo se naslednji upravičeni stroški:
Sklop A
Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije:
stroški dela:
– avtorski honorarji;
– strokovno delo;
– stroški strokovne recenzije;
– drugo pogodbeno delo (lektorira
nje,…);
materialni stroški:
– stroški distribucije vabil, obvestil, gradiva;
– stroški organizacije dogodkov, povezanih s projektom;
– stroški promocije;
– stroški priprave in tiska;
– nakup strokovne literature;
– komunikacijski stroški (telefon, faks,
internet, pošta);
spletna stran:
– stroški priprave in vzdrževanja spletnih strani
– vzdrževanje računalniške opreme.
Sklop B
Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije:
– članarine v potrošniških organizacijah,
ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni
ravni;
– stroški strokovnega sodelovanja pri
pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni – stališča Republike Slovenije k osnutkom pravnih aktov EU,
udeležba pri standardizaciji na nacionalni,
evropski in svetovni ravni (aktivna udeležba
na področju dela, z ustreznimi dokazili);
– stroški izobraževanja (kotizacije);
– potni stroški in stroški bivanja v zvezi
z udeležbo na seminarjih in konferencah,
organiziranih na evropski in svetovni ravni,
če stroškov ne plačajo organi in organizacije EU;
– stroški za krepitev neformalnih oblik
razvijanja dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc;
– stroški priprave informacij za spletno
stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, stroški vzdrževanja
računalniške opreme;
– materialni stroški (članarine, nakup
strokovne literature, komunikacijski stroški,
najemnine);
– obratovalni stroški, ki vključujejo stroške za elektriko, vodo, ogrevanje, čiščenje
in upravljanje.
Vrste upravičenih stroškov, ki se priznavajo, so natančneje določene v razpisni dokumentaciji, podrobneje pa jih bosta pogodbeni stranki uredili v pogodbi.
6.2. Financiranje upravičenih stroškov
Financirajo se lahko samo tisti upravičeni
stroški, ki so potrebni za izvedbo programa
varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter za de-

lovanje in razvoj potrošniških organizacij v
letu 2007, ki so nastali po datumu sklenitve
pogodbe o financiranju, ki niso kriti iz drugih
virov, tako da se financiranje ne podvaja ter
so bili plačani do predložitve zahtevka, kar
bo predlagatelj zahtevka za financiranje dokazal z originalnim potrdilom o plačilu.
Urad bo financiral do 100% vrednosti
upravičenih stroškov posameznega projekta
(sklop A, sklop B). Izbrani vlagatelj bo upravičen največ do 1/2 celotnih razpoložljivih
sredstev za sklop B.
6.3 Finančna konstrukcija odhodkov
Vlagatelj mora podati pregledno, ustrezno in jasno finančno konstrukcijo odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni
za izvajanje programa varstva potrošnikov
– projektov za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov ter za razvoj in delovanje potrošniških organizacij.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje financiranja izvajanja programa
varstva potrošnikov (sklop A) ter delovanja
potrošniških organizacij (sklop B) obsega
obdobje trajanja pogodbenega razmerja:
– pogodbeno razmerje se začne z dnem
začetka veljavnosti pogodbe;
– pogodbeno razmerje se zaključi z
10. 11. 2007, ko morajo biti porabljena dodeljena sredstva.
8. Poslovna skrivnost
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Vlagatelji morajo podatke, ki jih
smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi
tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost
lahko vlagatelj označi posamezen podatek
oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne
more nanašati na celotno vlogo.
9. Način podaje vloge in razpisni rok
Vloge morajo biti predložene v skladu z
navodili iz razpisa in razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za financiranje izvajanja programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje
in izobraževanje potrošnikov ter spodbujanja
razvoja in delovanja nevladnih potrošniških
organizacij« in prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do
3. 7. 2007 do 9. ure. Vlagatelj mora obvezno
označiti, za kateri sklop (sklop A, sklop B)
javnega razpisa podaja vlogo. Če vlagatelj
podaja vlogo na oba sklopa razpisa, mora
za vsak sklop oddati ločeno vlogo z vsemi
dokazili, v ločenem ovitku. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vloge morajo ne glede na način dostave
prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge (ni navedb iz prejšnjega
odstavka te točke javnega razpisa), vloge,
ki jih vloži neupravičena oseba, prav tako
vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih
obrazcih in v skladu z zahtevami iz razpisa
in razpisne dokumentacije, bo urad s sklepom zavrgel.
10. Odpiranje vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 3. 7.
2007 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potro-
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šnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana do 3. 7. 2007 do 9.
ure.
Urad je za vodenje postopka javnega
razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na
zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog
bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse
prispele vloge strokovno pregledala ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom
zavrnjene.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Urad bo od vlagatelja zahteval dopolnitev
njegove vloge le v primeru, če določenega
dejstva ne bo mogel sam preveriti. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v
določenem roku, se zavržejo. Vlagatelj ne
sme spreminjati svoje cene in vloge v okviru meril ter tistega dela vloge, ki se veže na
dispozicijo oziroma tistih elementov vloge,
ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na ostale
vloge, ki jih je urad prejel v postopku javnega razpisa.
Urad si pridržuje pravico preverjati resničnost izjav in verodostojnost prilog vlagateljev k razpisni dokumentaciji. Če ugotovi,
da so izjave neresnične oziroma da priloge vlagateljev k razpisni dokumentaciji niso
skladne z originali, bodo take vloge izločene
iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.
Urad ima pravico od vlagatelja zahtevati,
da v določenem roku poda dodatna pojasnila glede v vlogi predloženih dokumentov in
v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost podatkov,
navedenih v vlogi. Kolikor se v postopku
javnega razpisa ugotovi, da je posamezni
vlagatelj v vlogi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, je urad dolžan vlagatelja izločiti iz nadaljnjega postopka javnega
razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog za posamezni sklop razpisa vloge predložila najmanj dva vlagatelja, ki bosta oddala popolne
vloge in izpolnjevala postavljene pogoje, bo
komisija izmed prejetih vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s postavljenimi merili
(ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem
razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija
bo o opravljenem strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila
zapisnik.
11. Obveščanje o izboru vlagatelja in
podpis pogodbe
Sredstva na podlagi javnega razpisa, ki
ga izvede urad, se bodo podelila s sklepom
Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za
varstvo potrošnikov, v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Po zaključku razpisa bodo končni rezultati objavljeni na spletni strani Urada
RS za varstvo potrošnikov: http://www.
gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html.
Izbrani vlagatelji bodo pozvani k podpisu
pogodbe. Kolikor se vlagatelj v roku 8 dni
ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se
šteje, da je odstopil od vloge.
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12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ali prejmejo dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov, http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html., zainteresirani pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za
gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov, VI. nadstropje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 10. uro po tel.
01/478-36-18, kontaktna oseba: mag.
Majda Pučnik Rudl. Morebitna vprašanja
je mogoče posredovati kontaktni osebi
tudi po elektronski pošti, na naslov: Majda.Pucnik-Rudl@gov.si oziroma po faksu:
01/478-34-40.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Ob-17552/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje ozaveščevalnih,
promocijskih in izobraževalnih
projektov za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije v letu 2007 in v
letu 2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel.
01/300-69-90, faks 01/300-69-91 (nadalje:
Ministrstvo).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: Spremembe proračuna Republike
Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št.
126/06), Proračun Republike Slovenije za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06), Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS,
št. 126/06) in 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06).
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev sredstev za
sofinanciranje projektov, ki po namenu in
ciljih ustrezajo programskemu področju ozaveščevalne, promocijske in izobraževalne
dejavnosti za učinkovito rabo in obnovljive
vire energije, ki se izvajajo v obdobju od
1. 6. 2007 do 31. 10. 2007 za leto 2007 oziroma do 31. 10. 2008 za leto 2008.
Sofinancirani bodo programi, ki s svojo
vsebino zagotavljajo:
– promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v izobraževalnih programih, ki omogočajo boljše razumevanje teh
vsebin ter vzpodbujajo privlačnejše metode
učenja;
– promocijske projekte, ki motivirajo lokalne skupnosti za uporabo lokalnih energetskih virov in za učinkovito rabo energije
v javnih stavbah;
– informiranje potencialnih investitorjev o
naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije, vetrne energije in
drugih obnovljivih virov energije.
– promoviranje učinkovite rabe energije
v prometu.
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Sofinancirani bodo projekti zajeti v naslednjih sklopih:
– organiziranje prireditev (seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference,
učne ure, razstave, natečaji ipd.);
– organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse;
– izdajanje publikacij in promocijskih materialov (zgibanke, brošure, priročniki, učna
gradiva ipd.).
Vloge, katerih vsebina in cilji predlaganih
aktivnosti ne bodo usklajeni z zgoraj predlaganimi vsebinami, ne bodo vključene v
postopek ocenjevanja in vrednotenja.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe, ki bodo izvajale ozaveščanje,
promocijo in izobraževanje o URE in OVE
in ne promocije lastne dejavnosti oziroma
njihovih izdelkov.
Na razpisu ne morejo sodelovati projekti, ki so financirani iz programa IEE »Inteligentna energija – Evropa« in projekta
»ENSVET«.
4. Pogoji za kandidiranje in merila
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona
o gospodarskih družbah, Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ter
samostojni podjetniki, ki imajo uradni sedež
na ozemlju Republike Slovenije.
Ministrstvo bo pri pregledu in ocenjevanju formalno popolnih vlog uporabilo enotna
merila:
– reference vlagatelja;
– kakovost načrta za izvedbo projekta;
– finančni načrt, stroškovna učinkovitost
in realnost ter potrebnost predlaganih stroškov;
– doseganje ciljnih javnosti,
ki so podrobno navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: sredstva v okvirni višini 60.000 EUR za izplačilo pogodbenih obveznosti v letu 2007 in
80.000 EUR za izplačilo pogodbenih obveznosti v letu 2008 so zagotovljena na proračunski postavki 5542 Sprememb proračuna
Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 126/06) in Proračuna Republike
Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št.
126/06).
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: predvidena poraba sredstev za sofinanciranje: za
leto 2007 do 31. 12. 2007 in za leto 2008 do
31. 12. 2008.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: upoštevane
bodo vloge, ki bodo pravilno označene in
bodo ne glede na vrsto prenosa prispele
do ponedeljka, 9. julija 2007, do 15. ure na
naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki mora biti opremljena in označena tako, da
je na ovojnici navedeno: v levem spodnjem
kotu: »Vloga – Ne odpiraj!«, naziv javnega
razpisa (Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih
projektov za učinkovito rabo in obnovljive
vire energije v letu 2007 in v letu 2008), v
levem zgornjem kotu: ime in točen naslov
vlagatelja.
Neustrezno predloženih in prepoznih
vlog komisija ne bo obravnavala.

8. Datum odpiranja vlog: vse pravilno
vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datum pričetka odpiranja vlog
bo 10. julija 2007 ob 11. uri. Odpiranje, ki ne
bo javno, bo potekalo v prostorih Ministrstva
za okolje in prostor, Sektorja za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
Dimičeva 12, Ljubljana.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je
75 dni od izvedbe odpiranja vlog.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Ministrstva: www.gov.si/aure. Naročite jo
lahko tudi s pisnim zahtevkom na naslov Ministrstva ali po faksu 01/300-69-91 do roka,
ki velja za predložitev vlog.
11. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovnik
med 9. in 12. uro pri Jožefu Pogačniku, tel.
01/300-69-94, faks 01/300-69-91.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-7/2007/6

Ob-17630/07

Javni razpis št. 430-7/2007
za sofinanciranje vzpostavitve
brezžičnih omrežij Eduroam
v dijaških domovih
1. Ime oziroma naziv ponudnika sofinanciranja: Ponudnik sofinanciranja je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
(MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks 01/478-47-19,
e-pošta: gp.mvzt@gov.si.
2. Pravna podlaga: Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij
Eduroam v dijaških domovih št. 430-7/2007
se izvaja na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o
državni upravi (uradno prečiščeno besedilo,
ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS,
št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06).
3. Predmet javnega razpisa:
3.1 Predmet razpisa je sofinanciranje
vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam v
dijaških domovih, ki redno namenjajo del
svojih bivalnih zmogljivosti študentom slovenskih javnih univerz. Omrežja, vzpostavljena v okviru razpisa, bodo morala izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:
– vzpostavljena bodo morala biti v skladu s minimalnimi tehničnimi merili, ki veljajo za omrežja, vključena v sistem omrežij
eduroam.si, ter temeljijo na mednarodno
sprejetih standardih Wi Fi (glej: http://www.
arnes.si/eduroam/organizacije.html; Institute of electrical and Electronics Engineers:
http://standards.ieee.org; Wi-Fi Alliance:
http://www.wi-fi.org);
– v skladu s politiko sistema eduroam.si
bodo prijavitelji morali na svojih brezžičnih
omrežjih zagotoviti vse pogoje za gostovanje upravičenih uporabnikov iz Slovenije in
tujine (glej http://www.arnes.si/eduroam/navodila_osebni_dostop.html);
– omrežja bodo morala temeljiti na poenotenem načinu preverjanja istovetnosti
uporabnika, prijave v omrežje in vodenja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
evidenc (authentication, authorization, accounting – AAA), ki je združljiv s sistemom
mednarodnega gostovanja eduroam (glej
http://www.eduroam.org).
Pri tem razpisu gre za nakup potrebne
strojne opreme za vzpostavitev ali nadgradnjo brezžičnih omrežij. Za opremo se štejejo dostopovne točke, ethernet stikala in AAA
strežniki, ki morajo ustrezati standardom in
merilom, določenim s tem razpisom. Prijavitelji bodo morali sami zagotoviti sredstva za
potrebno delo in postopke pri vzpostavljanju
ali nadgradnji omrežij Eduroam.si, saj tega
dela ponudnik sofinanciranja ne krije.
3.2 Upravičeni stroški sofinanciranja:
Ponudnik sofinanciranja je pripravljen
sofinancirati naslednje elemente projektov
vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam
prijaviteljev:
a) nakup dostopovnih točk. Minimalna postavitev mora vključevati postavitev
vsaj šestih (6) ustreznih dostopovnih točk.
Prejemnik sofinanciranja se lahko odloči za
obširnejšo postavitev. Kolikor je vrednost
investicije višja od zneska sofinanciranja s
strani ponudnika sofinanciranja, jo krije prijavitelj sam;
b) nakup ustreznega ethernet stikala
(tretjenivojsko stikalo);
c) nakup AAA strežnika.
Prijavitelj se lahko odloči za obširnejši
sistem. V tem primeru sam krije razliko vrednosti investicije od predvidenega zneska s
strani ponudnika sofinanciranja.
Stroški postavitve, montaže, instalacije,
izvedbe dodatnih ožičenj in povezave v obstoječe lokalno omrežje v vsakem primeru
predstavljajo prijaviteljev lastni delež sofinanciranja vzpostavitve brezžičnega omrežja Eduroam.
Ponudnik sofinanciranja NE sofinancira
režijskih stroškov ali drugih manipulativnih
stroškov organizacije prijavitelja (telefoni,
ogrevanje, najemnine prostorov, pisarniški
material, poštnine ipd.).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev:
4.1 Osnovni pogoji za kandidiranje (izpolnjeni morajo biti vsi):
1. Prijavitelj lahko na ta javni razpis prijavi le programe, ki so koordinirani, izvajani
in zaključeni v času od 1. 1. 2007 do 25. 10.
2007.
2. Prijavitelj je dijaški dom, ki v skladu
z razpisi ministrstva, pristojnega za visoko
šolstvo, redno (vsaj zadnja tri leta zapored)
namenja del svojih bivalnih zmogljivosti študentom slovenskih javnih univerz in je te
bivalne zmogljivosti tudi ponudil prek ustreznega razpisa MVZT in študentskih domov
iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru za šolsko leto 2006/07
(Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja
študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2006/2007).
3. Prijavitelj je po svoji formalnopravni
obliki javni zavod.
4. Prijavitelj ima sobe, namenjene študentom, locirane skupaj (v posameznem
nadstropju, hodniku, krilu, stolpiču …).
5. Prijavitelj že ima vzpostavljeno neposredno optično povezavo na omrežje Arnes,
prek katere je realiziran ethernet kapacitete
vsaj 10 Mb/s.
6. Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za
kritje stroškov dela in postopkov pri vzpostavljanju brezžičnega omrežja ter za stroške

strežnikov in druge strojne opreme, ki presega delež sofinanciranja ponudnika sofinanciranja, in sicer:
– meritve za postavitev dostopovnih
točk,
– montažo opreme (strežnik, dostopovne
točke, stikala,...),
– potrebno ožičenje do nove opreme
(elektrika, UTP,...).
7. Prijavitelj mora zagotoviti, da bodo
vse dostopovne točke postavljene na takih mestih, kjer bo stanovalcem študentom
omogočen dostop v omrežje Eduroam.si v
njihovih sobah.
8. Prijavitelj je dolžan, v skladu s politiko
eduroam.si, na vseh dostopovnih točkah zagotoviti možnost gostovanja.
9. Prijavitelj je dolžan vzpostaviti Radius strežnik, na katerem potekata prijava v
omrežje in beleženje dnevniških zapisov v
skladu s priloženimi tehničnimi določili.
10. Prijavitelj bo vzpostavil omrežje, ki bo
varovana v skladu s priloženimi tehničnimi
specifikacijami.
11. Prijavitelj mora s ponudnikom sofinanciranja in Arnesom sodelovati pri promociji projekta in izobraževanju nadaljnjih
pristopnikov k projektu.
12. Prijava mora biti izdelana izključno
na obrazcih iz razpisne dokumentacije (razen prilog, ki morajo biti jasno in nedvoumno označene in priložene k predloženi
dokumentaciji).
13. Prijavitelj se je pred vzpostavitvijo
omrežja Eduroam dolžan s pisno izjavo, ki
je del razpisne dokumentacije, pridružiti sistemu gostovanja eduroam.si.
14. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki
je del razpisne dokumentacije, soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb ponudnika sofinanciranja.
15. Ponudnik sofinanciranja in Arnes
bosta sestavila komisijo, ki bo pregledala
tehnično in organizacijsko skladnost vzpostavljenih brezžičnih omrežij s predpisanimi
merili, v skladu s pravili ocenjevanja, ki so
priloženi tehnični dokumentaciji.
16. Prijavitelj je po vzpostavitvi omrežja
dolžan komisijo povabiti na pregled omrežja.
17. V primeru negativnega mnenja komisije bo izbrani prijavitelj moral vrniti že
prejeta sredstva.
18. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki
je del razpisne dokumentacije, zagotoviti da
bo v predvidenem roku projekt zaključen.
19. Prijavitelj ne sme imeti nobenih morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ponudnika.
Prednost pri izbiri bodo imeli tisti prijavitelji, ki imajo večje število potencialnih
uporabnikov.
4.2 Merila
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril:
I. število bivajočih študentov v študijskem
letu 2006/2007;
II. število razpisanih ležišč za študente v
študijskem letu 2006/2007.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago za predmet javnega razpisa, je
25.800,00 € (vključno z DDV). Ponudnik sofinanciranja bo na osnovi meril iz razpisne
dokumentacije izbral do tri prijave. Maksimalna vrednost sofinanciranja po posameznem prijavitelju bo do 8.600 € (vključno z
DDV).
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6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: Oprema,
ki je predmet razpisa, mora biti nabavljena najkasneje do 20. 9. 2007, vse naloge
pa morajo biti zaključene do 25. 10. 2007.
Dodeljena finančna sredstva se porabijo v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
Rok za oddajo vlog je 20. 7. 2007. Popolna
vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, do 20. 7. 2007, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis – Sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam v dijaških domovih«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo
k oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 10).
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo
na ministrstvo do 20. 7. 2007 do zaključka
uradnih ur ali so oddane priporočeno na
pošto do izteka roka (torej do 20. 7. 2007
do 24. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo
zavržene.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: 23. 7. 2007 ob 12. uri.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves
čas trajanja razpisa na voljo na spletnem
naslovu http://www.mvzt.gov.si v rubriki Javni razpisi oziroma v vložišču Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9. do
13. ure, do vključno 20. 7. 2007. Razpisna
dokumentacija bo na spletnih straneh ministrstva na voljo tudi po končanem roku za
vlaganje prijav.
Dodatne informacije so na voljo pri kontaktni osebi ponudnika sofinanciranja (Davor Šoštarič) vsak delovni dan med 9. in 10.
uro na tel. 02/22-99-160.
Na spletnih straneh Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo bo objavljena
posebna rubrika Pogosto zastavljena vprašanja, kjer bodo zbrana najpogostejša vprašanja ter odgovori nanje.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-29/2007/1
Ob-17643/07
Na podlagi Uredbe o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Ur. l. RS,
št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06) in Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge
v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 64/04 in
52/07) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvojne
naloge v visokem šolstvu v letu 2007
A. Ime in sedež ministrstva: Republika
Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
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B. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo bo v letu 2007 sofinanciralo
razvojne naloge v visokem šolstvu, s katerimi se spodbuja:
1. izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev.
Sofinancira se sodelovanje priznanih učiteljev, znanstvenikov, strokovnjakov in umetnikov (v nadaljnjem besedilu: kandidat) ne
glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v
naziv, in sicer za določen čas do enega leta,
za izvajanje posameznih delov predmeta
oziroma predmetnega področja ali nadomeščanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
ki so na izpopolnjevanju na tuji univerzi ali
raziskovalni organizaciji (sobotno leto). Kandidati so lahko iz:
– tujih visokošolskih zavodov,
– domačih ali tujih raziskovalnih organizacij,
– gospodarskih družb ali
– so neodvisni strokovnjaki oziroma
umetniki.
Za nadomeščanje visokošolskih učiteljev
in sodelavcev, ki so na izpopolnjevanju na
sobotnem letu, so kandidati lahko tudi z drugega domačega visokošolskega zavoda ali
istega visokošolskega zavoda, če se zaradi
nadomeščanja povečajo stroški izvajanja
programov visokošolskega zavoda.
2. Izvajanje novih študijskih programov:
Visokošolskemu zavodu se lahko dodelijo dodatna sredstva za izvajanje rednega
študija po novih študijskih programih. Za
nove študijske programe po tem razpisu se
štejejo:
2.1 študijski programi 1. stopnje, sprejeti
po 11. 6. 2004 in prvič razpisani v študijskem letu 2005/2006 ali pozneje,
2.2 skupni študijski programi 2. stopnje
ali študijski programi 2. stopnje iz tujih jezikov ter prevajanja in tolmačenja, sprejeti po
11. 6. 2004 in prvič razpisani v študijskem
letu 2005/2006 ali pozneje,
2.3 študijski programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejeti pred 11. 6.
2004 in prvič razpisani v študijskem letu
2003/2004 ali pozneje, če v letu 2006 iz prve
vpisne generacije še ni bilo diplomantov.
Razvojne naloge so lahko financirane
iz več virov. Ministrstvo sofinancira stroške
dela ter izdatke za blago in storitve, ki ne
bodo poravnani iz drugih virov in so neposredno povezani z izvajanjem študijskih
programov.
C. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za sofinanciranje se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki izvajajo javnoveljavne
študijske programe (v nadaljevanju: prijavitelj), in sicer:
– za naloge iz točke B1 in B2 univerze,
ki jih je ustanovila Republika Slovenija, visokošolski zavodi s koncesijo ter drugi zasebni
samostojni visokošolski zavodi, če pridobivajo javna sredstva.
Prijaviti se je treba za vsako razvojno
nalogo posebej.
1. Izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev:
Prijavitelj za vsakega kandidata poleg
osnovnih osebnih podatkov navede tudi
podatke o njegovi zaposlitvi, pedagoških,
znanstvenih, strokovnih oziroma umetniških
referencah, študijski program in študijsko
področje, v katerega ta spada, predmet
oziroma predmetno področje, pri katerem
bo sodeloval, nosilca predmeta oziroma
predmetnega področja, način sodelovanja
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(predavanja, vodenje seminarjev, vaj, mentorstvo ipd.), trajanje sodelovanja in finančno oceno. Za nadomeščanje visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, ki so na izpopolnjevanju na sobotnem letu na tuji univerzi ali
raziskovalni organizaciji, se navedejo tudi
podatki o izvedbi nadomeščanja.
Če prijavitelj prijavi več kandidatov, jih
mora po merilih iz točke E1 razvrstiti po
prednostnem vrstnem redu (prednostni seznam).
2. Izvajanje novih študijskih programov:
Prijavitelj za vsak prijavljeni novi študijski program poleg osnovnih podatkov navede študijsko področje, v katerega ta spada, študijsko leto, ko je bil študijski program
prvič razpisan, število vpisanih študentov
v študijskem letu 2006/2007, število razpisanih mest za študijsko leto 2007/2008,
vsakokrat posebej za redni in izredni študij,
kraj izvajanja, vsebinsko in finančno utemeljitev potrebnega dodatnega financiranja
(aktivne študijske oblike, sodobne metode
študijskega dela ter izboljšave in prilagoditve za študente s posebnimi potrebami
ipd.) in finančno oceno, iz katere so pri
načrtovanih prihodkih razvidna potrebna
sredstva, že zagotovljena sredstva po virih, in sredstva, za katera se kandidira na
razpisu, pri odhodkih pa stroški študijskega
programa.
D. Izbira prejemnikov sredstev
Postopek za izbiro prejemnikov sredstev
vodi strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (v nadaljevanju: komisija). Komisija ugotavlja popolnost vlog, izpolnjevanje
pogojev iz točke C, po merilih iz točke E
oceni vloge, pripravi predlog prejemnikov
sredstev in ga predloži v odločitev ministru.
Med strokovnim pregledom in ocenjevanjem
prijav lahko komisija od prijavitelja zahteva
dopolnitev vloge in dokazila o navedbah iz
prijave.
E: Merila za izbiro prejemnikov sredstev,
ki izpolnjujejo pogoje
1. Izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev:
Zasebnim visokošolskim zavodom se
lahko sofinancirata po dva kandidata, visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila
Republika Slovenija, pa po dva kandidata na 1000 študentov rednega študija v
študijskem letu 2006/07. Če sredstva ne
zadoščajo za plačilo vseh stroškov prijaviteljev, se pri izbiri upošteva prijaviteljev
prednostni seznam, sestavljen po navedenih merilih. Visokošolskemu zavodu se
lahko nameni finančna protivrednost na
pripadajoče število kandidatov. Upravičeni stroški so stroški dela, potni stroški in
stroški bivanja.

Merilo
Študijsko področje (5) tehnika, proizvodne tehnologije in
po ISCED 97
gradbeništvo,
(4) naravoslovje, matematika in računalništvo,
(2) umetnost in humanistika
(7) zdravstvo in sociala,
druga področja
Reference
Znanstvene oziroma strokovne reference
kandidata
Delež
Delež sofinanciranja iz sredstev zunaj proračuna
sofinanciranja
Republike Slovenije
Nadomeščanje
Kandidat nadomešča nosilca predmeta zaradi
sobotnega leta

Število točk
30
25
20
10
5
do 50
do 20
20
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2. Izvajanje novih študijskih programov:
2.1 Sredstva za študijske programe iz
točke B2.1 so namenjena tistim programom,
ki so po metodologiji prijavitelja za leto
2007, razvidni iz finančnega načrta visokošolske organizacije, dobili manj sredstev
kot znašajo načrtovana potrebna sredstva.
Za študijske programe iz točke B2.1 se prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje iz točke C2,
dodeli praviloma toliko sredstev, kolikor jim
jih dodatno nameni prijavitelj, vendar največ
do zneska načrtovanih potrebnih sredstev.
Prijavitelj izkaže namero za dodelitev dodatnih sredstev s pisno izjavo o nameri, ki je
priloga k prijavi.
Izjema od navedenega pravila so programi, ki se izvajajo v Obalno-kraški ali Goriški
regiji. Tem se lahko poravna sredstva največ
do zneska načrtovanih potrebnih sredstev.
Za presojo pravilnosti načrtovanih potrebnih
sredstev lahko komisija od prijavitelja zahteva vsa potrebna dokazila.
Če predvidena sredstva ne zadoščajo za
poravnavo stroškov iz prejšnjih odstavkov,
se pri izbiri upoštevajo navedena merila:

Študijsko
področje po
ISCED 97
Regionalno
merilo

Sodobnost in
izboljšave

Merilo
(5) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
(4) naravoslovje, matematika in računalništvo,
(2) umetnost in humanistika,
(7) zdravstvo in sociala,
druga področja
Študijski program se izvaja v eni od naslednjih
statističnih regij: Pomurska, Notranjsko-kraška,
Spodnjeposavska, Zasavska, Obalno-kraška,
Koroška, Savinjska, Goriška, Gorenjska,
Jugovzhodna Slovenija
Študijski program vsebuje aktivne študijske oblike,
sodobne metode študijskega dela, izboljšave in
prilagoditve za študente s posebnimi potrebami ipd.

Delež
sofinanciranja
Sodobnost in
izboljšave

Merilo
(5) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
(4) naravoslovje, matematika in računalništvo,
(2) umetnost in humanistika,
(7) zdravstvo in sociala,
druga področja
Delež sofinanciranja iz sredstev zunaj proračuna
Republike Slovenije
Študijski program vsebuje aktivne študijske oblike,
sodobne metode študijskega dela, izboljšave in
prilagoditve za študente s posebnimi potrebami ipd.

2.3 Če sredstva ne zadoščajo za plačilo
stroškov za vse prijavitelje, ki izpolnjujejo
pogoje iz točke C2, komisija za študijske
programe iz točke B2.3 oblikuje predlog o
delitvi sredstev na podlagi presoje utemeljenosti finančnih zahtevkov.
F. Okvirna sredstva
Okvirna vsota denarja je 2.140.000 EUR.
Sredstva bodo praviloma razdeljena med
točke 1, 2.1, 2.2, 2.3 v zneskih, prikazanih
v tabeli:
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Tabela: Zneski po točkah razpisa v
EUR.
Točka iz
razpisa
B1
B2.1
B2.2
B2.3
Skupaj

Število točk
30
25
20
10
5
20

do 20

2.2 Če sredstva ne zadoščajo za poravnavo stroškov za vse prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje iz točke C2, se za študijske
programe iz točke B2.2 pri izbiri upoštevajo
navedena merila:

Študijsko
področje po
ISCED 97
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Število točk
30
25
20
10
5
do 20
do 20

Predvideni znesek
(v EUR)
340.000
1.000.000
100.000
700.000
2.140.000

Dejanski znesek sredstev ob upoštevanju števila prijav in njihove kakovosti določi
minister na predlog komisije.
Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena
Za razvojne naloge, ki bodo izvedene v
letu 2007, se lahko uveljavljajo stroški, ki se
plačajo od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
H. Vsebina in priprava vloge
Prijava se vloži za vsako od razvojnih
nalog posebej na prijavnem obrazcu
– št. B1-RN-07 za naloge iz točke B1,
– št. B2/1-RN-07 za naloge iz točke
B2.1,
– št. B2/2-RN-07 za naloge iz točke
B2.2,
– št. B2/3-RN-07 za naloge iz točke
B2.3.
Podpisati ga mora odgovorna oseba prijavitelja.
I. Rok za oddajo vlog in način oddaje
vlog
Prijavitelj naj pošlje popolno vlogo za
vsako razvojno nalogo posebej v zaprti
ovojnici, na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana,
Trg OF 13.
Prijave bomo zbirali do 11. julija 2007.
Na ovojnici naj bo napisano: »Ne odpiraj
– prijava za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu v letih 2007«,
ime razvojne naloge, za katero se prijavitelj prijavlja, tj. »izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev« ali »izvajanje novih študijskih
programov«, z navedbo ustrezne točke
(B2.1, B2.2, B2.3) ter polno ime in naslov
prijavitelja.
J. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo 13. julija 2007 ob 9. uri v sejni sobi na
Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13/IV. nadstropje. Odpiranje vlog je javno. Odpirajo se
samo v roku prejete, pravilno izpolnjene in
označene vloge.
K. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60
dneh po odpiranju vlog.
L. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani ministrstva
www.mvzt.gov.si v rubriki javni razpisi.
Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite na telefonski številki:
01/478-46-22.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-17640/07
Na podlagi 18. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/05 – ZVRS-UPB1), 2. člena Odloka o
ustanovitvi in delovnih področjih Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Uradni list
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RS, št. 7/05 in 122/05), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št.
126/06), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/06), Sprememb proračuna Republike Slovenije za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 126/06), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
(Uradni list RS, št. 126/06) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
SVLR), objavlja
razpis
za sofinanciranje projektov osnovne
komunalne infrastrukture v romskih
naseljih
I. Razpoložljiva sredstva in upravičenci
1. Sredstva za spodbujanje razvoja območij kjer živi romska etnična skupnost v
Republiki Sloveniji se bodo s tem razpisom
dodeljevala za sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno
infrastrukturo.
Predvidena višina sredstev za ta namen
je 2.725.302,50 evrov, in sicer:
– v letu 2007: 693.087,80 EUR,
– v letu 2008: 1.168.419,30 EUR in
– v letu 2009: 863.795,40 EUR.
Sredstva so zagotovljena v veljavnem
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki št. 1171: Infrastruktura na
območjih, kjer žive Romske etnične skupnosti.
2. Na razpisu lahko kandidirajo občine,
ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov in imajo v občinskem svetu
izvoljenega predstavnika romske skupnosti
v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB 1,
21/06 – odl. US in 14/07 – ZSPDPO).
3. Sredstva, ki bodo upravičencu dodeljena na tem razpisu za leto 2007, morajo
biti s strani upravičenca od SVLR zahtevana
do najkasneje 30. 10. 2007, za leto 2008
do najkasneje 30. 10. 2008 in za leto 2009
do najkasneje 30. 10. 2009, na način, ki bo
določen v pogodbi o sofinanciranju. O morebitni spremembi teh rokov se lahko SVLR in
upravičenec, ob upoštevanju razpoložljivih
sredstev in določil aktov, ki urejajo zaključevanje državnega proračuna, dogovorita z
aneksom k pogodbi o sofinanciranju.
II. Upravičeni nameni, upravičeni stroški
in višina sofinanciranja
1. Sofinancirani so lahko naslednji projekti:
– vodovodni sistem za eno ali več posameznih porabnikov (vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje) v romskih naseljih;
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev v romskih naseljih;
– elektrifikacija strnjenih romskih na
selij;
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih
cest in poti v romskih naseljih;
– odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev romskih naselij.
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2. Projekt bo sofinanciran do največ
100% izkazanih in plačanih upravičenih
stroškov projekta.
Ne glede na odstotek sofinanciranja iz
prejšnjega odstavka in ne glede na vrednost
celotnega projekta, je zgornja meja sofinanciranja projekta 200.000 EUR.
3. Upravičeni stroški projekta so:
– kupnina za nakup zemljišč, vendar največ do 7,5 EUR za kvadratni meter odkupljenega zemljišča,
– stroški gradnje (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del,
– stroški storitev strokovnega nadzora
pri gradnji.
Davek na dodano vrednost in druga plačila davkov na projektu niso upravičeni strošek sofinanciranja.
Stroški bodo upravičeni do sofinanciranja, če bodo nastali v skladu z veljavno zakonodajo in če bodo izkazani z verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Kot upravičeni
stroški se štejejo samo stroški, ki so nastali
po prejetju sklepa o sofinanciranju.
Projekt bo sofinanciran na podlagi predložene ustrezne dokumentacije, v skladu
z veljavnimi predpisi s področja izvrševanja
državnega proračuna Republike Slovenije,
kot refundacija že plačanih upravičenih stroškov projekta. Črpanje sredstev je možno
le na podlagi originalnih situacij o opravljenih delih, potrjenih s strani upravičenca in
strokovnega gradbenega nadzora, drugih
originalnih računov oziroma verodostojnih
knjigovodskih listin; plačilo mora biti dokazano z izpisom AJPES-a o poravnanih obveznostih izvajalcem. Upravičenec je odgovoren zagotoviti, da izstavljena situacija o
opravljenih delih ustreza dejanskem stanju
na terenu in določbam pogodbe, kar lahko
SVLR kadarkoli tudi preveri. Upravičenci so
SVLR, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev iz razpisa, dolžni omogočiti
nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak
čas možna kontrola realizacije investicije ter
vpogled v poslovne knjige in listine, ki se
nanašajo na projekt.
Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena ima SVLR
pravico takoj zahtevati od upravičenca, da
vrne vsa nenamensko porabljena sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema do dneva vrnitve sredstev.
Pri dinamiki koriščenja odobrenih sredstev bo upoštevana specifičnost projekta,
dinamika realizacije projekta in dinamika koriščenja sredstev iz drugih virov. Koriščenje
sredstev bo možno v obsegu razpoložljivih
sredstev proračuna Republike Slovenije.
Upravičenci lahko izvajajo projekte tudi
fazno. Iz investicijske dokumentacije mora
biti v tem primeru razvidno, da projekt poteka v fazah. Nedvoumno morajo biti določene posamezne faze projekta, ki morajo biti
finančno ovrednotene in časovno opredeljene. Posamezna faza pri izvedbi projekta
pomeni zaokrožen del celotne investicije.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Prijavitelj mora biti upravičenec po tem
javnem razpisu.
2. Vloga na razpis vsebuje:
1. izpolnjen prijavni obrazec;
2. investicijski dokument, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije

na področju javnih financ (Uradni list RS, št.
60/06) oziroma področnimi metodologijami
(in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta, v nadaljevanju: DIIP),
ki je potrjen s strani odgovorne osebe prijavitelja. Iz tega dokumenta morajo biti jasno
razvidne naslednje informacije:
– podroben opis bivalnih in socialnih razmer Romov v občini;
– lokacija naložbe, z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet zahtevka);
– obseg del po letih;
– finančna konstrukcija z navedbo virov
financiranja in dinamiko porabe sredstev;
3. poročilo o že opravljenih delih, če gre
za fazno gradnjo;
4. izjavo s katero izjavlja:
– da bo zagotovil vse potrebne ostale
vire za izvedbo projekta;
– da za prijavljen projekt še ni bila prejeta podpora iz katerikoli javnih virov (proračun Republike Slovenije, drugi javni viri,
mednarodni viri) oziroma da je za prijavljeni
projekt že bila prejeta podpora (z navedbo
virov in višine prejete podpore po virih);
– da v vlogi navaja resnične podatke,
– da se strinja z razpisnimi pogoji in merili za izbor projektov iz javnega razpisa in
razpisne dokumentacije;
5. izpolnjen obrazec 3;
6. dovoljenje za poseg v prostor (gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija)
skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 45/04 in 47/04) kolikor
gre za gradbene investicije;
oziroma, če prijavitelj kandidira za sredstva za nakup zemljišč:
1. izpolnjen prijavni obrazec;
2. podroben opis bivalnih in socialnih
razmer Romov v občini;
3. mapno kopijo;
4. posestni list;
5. zemljiškoknjižni izpisek;
6. osnutek kupoprodajne pogodbe;
7. izjavo s katero izjavlja:
– da bo zagotovil vse potrebne ostale
vire za izvedbo projekta;
– da za prijavljen projekt še ni bila prejeta podpora iz katerikoli javnih virov (proračun Republike Slovenije, drugi javni viri,
mednarodni viri) oziroma da je za prijavljeni
projekt že bila prejeta podpora (z navedbo
virov in višine prejete podpore po virih);
– da v vlogi navaja resnične podatke,
– da se strinja z razpisnimi pogoji in merili za izbor projektov iz javnega razpisa in
razpisne dokumentacije;
8. izpolnjen obrazec 3.
Kolikor prodajalec še ni vpisan kot lastnik
v zemljiško knjigo, mora prijavitelj dostaviti
verigo veljavnih kupoprodajnih pogodb s katerimi prodajalec dokazuje lastništvo.
3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena
sredstva za izvedbo celotnega projekta (razen sredstev, za katera kandidira na tem
javnem razpisu).
4. Prijavitelj mora oddati vlogo na ta javni
razpis v skladu z določili javnega razpisa in
razpisne dokumentacije.
IV. Merila in kriteriji za ocenjevanje vlog
Pri ocenjevanju vlog, bo komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog, upoštevala naslednja merila:
1. delež lastnih sredstev prijavitelja za
izvedbo projekta; vloga prejme za vsak od-
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stotek sofinanciranja, ki ga prispeva upravičenec v finančni konstrukciji projekta po 1
točko, za vsak odstotek sofinanciranja večji
od 50% pa še dodatni dve točki (projekt lahko po tem merilu prejme največ 150 točk);
2. vpliv projekta, ki je predmet vloge, na
izboljšanje infrastrukture v romskih naseljih:
– kadar izvedba projekta pomeni ureditev
dostopa vseh prebivalcev romskega naselja
do komunalne infrastrukture (vodovoda ali
elektrike ali kanalizacije ali ceste), prejme
projekt 30 točk; kadar se z istim projektom
rešuje več od navedenih vrst infrastrukture,
se točke seštevajo (npr. če se s projektom
ureja in vodovod in kanalizacija, se vloga
točkuje s 60 (30+30) točkami; projekt lahko
po tem merilu prejme največ 120 točk);
– kadar izvedba projekta pomeni ureditev
dostopa večine prebivalcev romskega naselja do komunalne infrastrukture (vodovoda
ali elektrike ali kanalizacije ali ceste), prejme
projekt 20 točk; kadar se z istim projektom
rešuje več od navedenih vrst infrastrukture,
se točke seštevajo (npr. če se s projektom
ureja in vodovod in kanalizacija, se vloga
točkuje s 40 (20+20) točkami; projekt lahko
po tem merilu prejme največ 80 točk);
– kadar izvedba projekta pomeni ureditev dostopa posameznih prebivalcev romskega naselja do komunalne infrastrukture
(vodovoda ali elektrike ali kanalizacije ali
ceste), prejme projekt 10 točk; kadar se z
istim projektom rešuje več od navedenih
vrst infrastrukture, se točke seštevajo (npr.
če se s projektom ureja in vodovod in kanalizacija, se vloga točkuje s 20 (10+10)
točkami; projekt lahko po tem merilu prejme
največ 40 točk);
3. sodelovanje romske skupnosti pri urejanju komunalne infrastrukture v romskem
naselju. Za vsakih 500 evrov, ki jih prispevajo
Romi k finančni konstrukciji dobi projekt dodatnih 10 točk. Točke se seštevajo, največje
možno število točk po tem merilu je 150.
Komisija si pridržuje pravico, da podatke
glede opremljenosti romskih naselij z komunalno infrastrukturo, ki jih navaja prijavitelj, primerja s podatki, ki jih je pripravila
Strokovna skupina za reševanje prostorske
problematike romskih naselij v Sloveniji imenovana pri Ministrstvu za okolje in prostor in
v primeru razlik upošteva oceno Strokovne
skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji.
Komisija za odpiranje in oceno vlog bo
najprej ocenila vloge prijaviteljev in jih uvrstila v seznam, glede na prejeto število točk,
od vlog z največ točkami do vlog z najmanj
točkami. Predlagala bo razdelitev razpoložljivih sredstev tako, da se sredstva dodelijo vlogam po vrsti na seznamu do porabe
sredstev, ob upoštevanju maksimalnega
možnega sofinanciranja, opredeljenega s
tem javnim razpisom. Sofinancirani bodo
projekti, katerih vloge bodo prejele višje
ocene. Kadar bodo vloge ocenjene z enakim številom točk, bo komisija pri uvrščanju
v seznam upoštevala višino predhodno uvrščenih projektov za istega prijavitelja; prednost bodo imeli prijavitelji z manjšo višino
odobrenih sredstev.
V. Rok za predložitev vlog, obravnava
vlog in podpis pogodb
1. Rok za predložitev vlog je 16. 7. 2007
do 15. ure. Vloga bo pravočasna, če bo do
navedenega roka prispela na naslov SVLR.
Vloge se bodo odpirale po prejemu v osmih

dneh od roka za dostavo vlog. Odpiranje
vlog ne bo javno.
2. Vlogo pošlje predlagatelj na naslov:
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti
ovojnici, ki je na sprednji strani označena z
oznako “Ne odpiraj – Romska infrastruktura“ in z nazivom ter naslovom pošiljatelja v
levem zgornjem kotu ovojnice.
V primeru, da predlagatelj kandidira na
razpisu z več projekti, mora vsak projekt
vložiti kot ločeno vlogo, torej mora biti vsaka
vloga poslana v svoji ovojnici.
3. Odpiranje in oceno vlog bo opravila
komisija za odpiranje in oceno vlog. Komisija bo pred odpiranjem zavrgla vse nepravočasne in nepravilno označene vloge in jih
vrnila pošiljateljem. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik.
Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis
nepopolna, pozove predlagatelja vloge, da
jo dopolni v osmih dneh od prejema obvestila o dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelji v določenem roku ne dopolnijo,
se zavržejo.
4. Na podlagi ocene popolnih vlog bo
strokovna komisija pripravila predlog izbora
prejemnikov spodbud.
5. Sklep o dodelitvi pomoči izda minister
brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Zoper sklep je
možna pritožba. Za pritožbeni postopek se
uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni
list RS, št. 50/07).
6. Po prejemu sklepa, razen v primeru nakupa zemljišč, so upravičenci dolžni
opraviti izbiro izvajalca del v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in dostaviti
naslednjo dokumentacijo za vsak odobren
projekt posebej:
1. javni razpis za oddajo del in/ali nabavo
opreme (če je potreben);
2. zapisnik o odpiranju ponudb;
3. poročilo o oddaji naročila;
4. obvestilo o oddaji naročila;
5. gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo (kadar gradbeno dovoljenje
po zakonu ni zahtevano);
6. izvajalsko pogodbo s predračunom
oziroma, v primeru nakupa zemljišč, dostaviti podpisano, notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo s plačanim davkom.
Na podlagi te dokumentacije bosta SVLR
in upravičenec podpisala pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. Pogodba je lahko
večletna. Rok sklenitve pogodbe je do 75
dni od vročitve sklepa o odobritvi sofinanciranja projekta.
V primeru, da je dokumentacija, ki je
podlaga za podpis pogodbe pomanjkljiva, se
lahko dopolni najkasneje v 15 dneh. V primeru da bo tudi po tem roku dokumentacija
nepopolna, se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje projekta in sklenitve pogodbe.
VI. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
1. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu http://www.svlr.gov.si/
oziroma jo lahko pridobite na Službi Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v glavni pisarni v 4. nadstropju
vsak dan med 9. in 12. uro.
2. Dodatne informacije se lahko zahtevajo le v pisni obliki. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Tomaž-Erik Žigon, ele-
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ktronski naslov: tomaz-erik.zigon@gov.si,
faks 01/478-36-19.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 11/2007
Ob-17551/07
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS,
št. 139/06) Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju
javni sklad) razpisuje
štipendije
za doktorski študij tujih državljanov v
Sloveniji v študijskem letu 2007/2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje tujih
državljanov za doktorski študij naravoslovja ali tehnike na slovenskih visokošolskih
izobraževalnih institucijah za študijsko leto
2007/2008, in sicer za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine,
vendar ne več kot 2.500,00 EUR za doktorski
študij, pri katerem se šolnina plačuje za posamezno leto, oziroma 100% stroškov šolnine
za dvoletni raziskovalni doktorski študij po zaključenem magistrskem študiju, ki se plačuje
po zaključenih fazah doktorskega študija,
in
– življenjske stroške; v višini 625,00 EUR
mesečno za življenjske in študijske stroške za
12 mesecev (skupaj letno 7.500,00 EUR).
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ni državljan Republike Slovenije,
– dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji,
– je v študijskem letu 2007/2008 sprejet
ali vpisan na javno veljavni (akreditirani) doktorski študij naravoslovja ali tehnike na javno
veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni
instituciji,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno
diplomo,
– bo ves čas študija prebival v Republiki
Sloveniji,
– v času tega študija ne bo imel statusa
mladega raziskovalca oziroma ne bo zaposlen v Republiki Sloveniji.
3. Dokumentacija
Vsi kandidati morajo oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki ji priložijo
dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih
meril:
1. potrdilo o državljanstvu, ki ni starejše
od 12 mesecev, ali fotokopija veljavnega potnega lista;
2. pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku
za pridobitev štipendije glede na določila 6.
točke tega razpisa;
3. fotokopijo veljavnega dovoljenja za
prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena
študija oziroma potrdilo o začetnem postopku
za njegovo pridobitev;
4. ustrezno potrdilo o vpisu v študijskem
letu 2007/2008, če se kandidat vpisuje na
doktorski študij po odobrenem neposrednem
prehodu ali če se vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem
študiju;
5. potrdilo o statusu doktorskega študenta in sicer:
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a) če kandidat že ima magistrsko diplomo
in se vpisuje na raziskovalni doktorski študij –
potrdilo institucije o sprejemu teme doktorske
disertacije oziroma potrdilo, da je kandidat
vložil prošnjo za odobritev teme doktorske
disertacije,
b) če je kandidat v študijskem letu
2006/2007 vpisan na podiplomski študij in
tega študija ne bo zaključil z magistrsko nalogo, temveč je bil kandidatu že odobren neposredni prehod na doktorski študij v študijskem
letu 2007/2008 – potrdilo institucije o odobrenem neposrednem prehodu na doktorski študij po zaključenem prvem ali drugem letniku
podiplomskega študija,
c) če se kandidat vpisuje na štiriletni doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski
zavod – potrdilo institucije o izvajanju programov štiriletnega doktorskega študija;
6. fotokopijo diplome dodiplomskega izobraževanja;
7. fotokopijo diplome zadnjega zaključenega podiplomskega izobraževanja, če ga je
kandidat zaključil (magisterij ali doktorat);
8. potrdilo o vseh doseženih ocenah za
zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če
je kandidat ta študij zaključil v tujini, mora
predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico
z legendo ocen, ki jo izda tuja institucija, na
kateri je kandidat zaključil ta študij;
9. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju
študija na ime kandidata, ki ga izda slovenska izobraževalna institucija;
10. potrdilo izobraževalne ali raziskovalne
institucije, da se študij in raziskovalno delo
ves čas odvija v Sloveniji;
11. dokazila o objavljenih znanstvenih
člankih in prispevkih:
a) za objave: izpis bibliografskih enot iz
vzajemne baze podatkov (če ta v državi prosilca obstaja) ali fotokopije prvih strani člankov, kazal in publikacij, iz katerih so razvidni
avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN
številko (s prevodom v slovenski ali angleški
jezik),
b) za aktivno udeležbo na znanstveni
konferenci: fotokopija naslovnice in kazala
brošure o prispevkih na konferenci, iz katerih
so razvidni avtorji in kataložni zapis o publikaciji z ISBN številko (s prevodom v slovenski
ali angleški jezik);
12. fotokopijo dokazila o sofinanciranju
študija s strani drugih pravnih oseb (fotokopija pogodbe o sofinanciranju ali drugega
ustreznega dokumenta).
4. Merila za ocenjevanje prijav
Največje možno število točk je 100. Dodelijo se na podlagi naslednjih dveh meril:
a) Objavljeni znanstveni članki – 50 točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični
oziroma samostojni publikaciji, ki niso rezultat študijskih obveznosti kandidata.
Maksimalno
število točk = 50
Objava
znanstvenega
prispevka v domači
ali tuji znanstveni
periodični oziroma
samostojni publikaciji
Aktivna udeležba
na znanstveni
konferenci
(predavanje ali
objava posterja)

vsaka objava – 15
točk

vsaka aktivna
udeležba – 5 točk
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b) Študijski uspeh – 50 točk
Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene zadnjega v celoti zaključenega študija, ki je bil ocenjevan z ocenami.
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,00 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,85 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,8 do
8,515 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,5 do
9,030 točk,
– povprečna ocena 9,0 in več 50 točk.
5. Razmejitvena merila
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, se kandidati dodatno razvrstijo
glede na povprečno študijsko oceno študija, za katerega je kandidat prejel točke za
študijski uspeh.
6. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka živi v tujini, mora imeti pooblaščenca s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji zaradi lažje komunikacije in vročitve poštnih pošiljk. Če tega ne stori, mu bo
pooblaščenca določil javni sklad.
Obrazci za pooblastilo so na voljo na
spletnih straneh ali na sedežu Javnega sklada.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Izbrani
kandidati, ki so predložili potrdilo o oddani
prošnji za odobritev teme doktorske disertacije, morajo predložiti potrdilo institucije o
odobritvi doktorske teze in potrdilo o vpisu,
vsi izbrani kandidati pa morajo predložiti fotokopijo veljavnega dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji za študijsko leto
2007/2008. Po predložitvi ustreznih potrdil
javni sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Na podlagi pogodbe
prejema štipendist štipendijo tudi za nadaljnje letnike doktorskega študija do njegovega
zaključka, če izpolnjuje predpisane pogoje
za nadaljevanje štipendiranja.
8. Nakazilo sredstev
Po podpisu pogodbe javni sklad nakaže
štipendijo:
– za šolnino na poslovni račun institucije,
na podlagi pravilno izstavljenega računa.
Če je štipendist iz objektivnih razlogov sam
plačal šolnino, mu javni sklad na podlagi dokazil o plačilu povrne znesek štipendije;
– za življenjske stroške praviloma v enkratnem znesku na osebni račun, odprt pri
poslovni banki v Republiki Sloveniji.
9. Dostopnost dokumentacije
Besedilo razpisa, prijavnico in obrazec
za pooblastilo kandidati dobijo na spletnih
straneh oziroma v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure v poslovnih
prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kotnikova
34, Ljubljana.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo v celoti izpolnjeno in
podpisano prijavnico skupaj z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril do
20. septembra 2007 osebno, po pooblaščeni osebi ali po pošti na naslov: Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 36. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka.

Dokumentacija je oddana do roka, če je
prej navedeni naslov javnega sklada:
– poslana z navadno pošto tako, da
je bila dostavljena najkasneje zadnji dan
roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur (od 12. do
15. ure).
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-17589/07
Javni razpis
za izbiro izvajalca za električne zaščite
in sistem vodenja 110 kv stikališča (LOT
Z) za HE Blanca in HE Krško
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., za projekt Skupni podvig Koprska
ulica 92, 1000 Ljubljana.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Blanca in HE Krško.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
Predmet razpisa za HE Blanca in HE
Krško je:
– izdelava podlog za projektno in tehnično dokumentacijo,
– izdelava tovarniške dokumentacije,
– izdelava in dobava električnih zaščit za
generatorje, omrežni transformator, 6.3 kV
zbiralke in 110 kV daljnovodni polji ter 110
kV merilno polje,
– izdelava in dobava sistema vodenja
110 kV stikališča,
– dobava in montaža sistema za nadzor
delovanja zaščitnih naprav HSE,
– dobavo opreme za nadzor delovanja
zaščitnih naprav ELES,
– dobava omar za prenos komand distančne zaščite,
– montažo in dobava sistemov za prenos
komand distančne zaščite,
– dobavo opreme za preizkušanje (samo
za HE Blanca),
– dobavo rezervnih delov (samo za HE
Blanca),
– sodelovanje pri montaži, preizkušanju
in spuščanju v obratovanje,
– šolanje naročnikovega osebja.
3. Roki za izvedbo del
Končni rok za dokončanje del je:
– za HE Blanca: april 2009,
– za HE Krško: april 2012.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o. Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-59-91, tel.
02/300-59-92.
Kontaktna oseba: Rudi Polner, univ. dipl.
inž., elektronski naslov: rudi.polner@hseinvest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 7. 2007.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 150,00 EUR (DDV je vključen) z nakazilom na račun pri Nova KBM
d.d., Swift coda: KBMASI2X, IBAN: SI56
04302 0001020424, s pripisom »Tender
LOT Z – HE Blanca in HE Krsko«.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave.
Ponudniki morajo pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti svojo naslov,
faks, ime kontaktne osebe in davčno številko.
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Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno pri HSE Invest d.o.o., Obrežna
ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-59-92,
faks 02/300-59-91, ob delovnih dnevih med
8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi
in proti predložitvi potrdila o plačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno
izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 7. 2007 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 7. 2007 ob 12.15 na sedežu HSE Invest
d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti dve garanciji za resnost
ponudbe, in sicer: garancijo v višini najmanj
10% skupne neto ponudbene cene za HE
Blanca in garancijo v višini najmanj 10%
skupne neto ponudbene cene za HE Krško. Garancija za HE Blanca mora veljati
še 60 dni po roku veljavnosti ponudbe za
HE Blanca in garancija za HE Krško mora
veljati še 60 dni po roku veljavnosti ponudbe
za HE Krško.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti
Usposobljenost za dobavo opreme in
izvedbo del po tem razpisu bo priznana
vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. je registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega razpisa;
2. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima
svoj sedež;
4. ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice sodbe
že izbrisane;
5. je v zadnjih treh letih izkazoval pozitiven poslovni rezultat;
6. v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in na dan pred
sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti;
7. je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
8. da je v zadnjih treh letih v EU projektiral in izdelal najmanj 5 kompletov generatorske zaščite moči vsaj 10 MW;
9. da je v zadnjih treh letih v EU projektiral in izdelal najmanj 10 kosov zaščite za
DV napetosti 110 kV;
10. da razpolagajo z izkušenim strokovnim osebjem za projektiranje, izdelavo in
montažo opreme, ki je predmet razpisa;
11. da ima potrebno opremo za pro
izvodnjo in storitve, ki so predmet razpisa;
12. da zaščitni releji za 110 kV daljnovode in detekcijo zemeljskega stika 110 kV
zbiralk omogočajo povezovanje v center zaščite ELES po protokolih SPA ali DIGSI,

13. da zaščitni releji (razen zgoraj navedenih) omogočajo povezovanje v center
zaščite HSE po protokolih SPA ali DIGSI,
14. da sistem vodenja 110 kV stikališča
omogoča dve direktni komunikaciji do nadzornega centra ELES,
15. ima vpeljan sistem kontrole kvalitete
za takšno proizvodnjo.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.,
za projekt Skupni podvig
Št. 122-76/2007
Ob-17202/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04), 30. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/06) in
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa na področju športa, mladine, preventivnih programov zdravja in socialnega varstva v Mestni
občini Novo mesto, št. 600-01-3/2006-1500,
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Novo mesto za
leto 2007
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva v letu 2007.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne
organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo v Mestni občini Novo
mesto;
3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
tega razpisa;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo;
7. v letu 2006 so imele do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene
obveznosti.
Merila za dodelitev sredstev
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov;
3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje prostovoljcev v programu;
4. finančna konstrukcija programa;
5. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi, ki se izvajajo redno in so
uporabnikom na voljo vsak dan, oziroma
več ur tedensko;
– programi društev, ki imajo status v javnem interesu na področju socialnega varstva, status humanitarne ali invalidske organizacije.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2007 znaša 127.793,00 EUR.
Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
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Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2007.
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno
vložene prijave ne bodo obravnavane.
Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do petka, 29. junija
2007. Prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 29. junija 2007 (velja datum
poštnega žiga) na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v
letu 2007«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih
dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo
komisija izločila iz nadaljnjega postopka in
bodo s sklepom župana zavržene.
Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka
roka za oddajo prijav na javni razpis.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu
2007, v katerih bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.
novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občinski
upravi Mestne občine Novo mesto, Branka
Bukovec, tel. 07 39-39-274 ali e-pošti: branka.bukovec@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Ob-17203/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01, 28/01 in 42/07) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti
v Četrtnih mladinskih centrih v Ljubljani
za obdobje od 9. 7. 2007 do 16. 11. 2007
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih
(v nadaljevanju ČMC) V Ljubljani za obdobje
od 9. 7. 2007 do 16. 11. 2007, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. S
tem želimo omogočiti mladim, ki obiskujejo
ČMC, možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa glede na njihove želje.
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Mladinske aktivnosti, ki so predmet tega
javnega razpisa, so tiste skupinske prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim v Ljubljani v starosti od 12 do
18 let. Praviloma njihova izvedba traja med
10 in 30 ur in je namenjena skupini do 15
udeležencev in udeleženk. Izvajajo se po
metodah organiziranega neformalnega učenja, in se nanašajo na naslednje vsebine:
a) Oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov
b) Grafitarska delavnica
c) Filmska delavnica
d) Fotografska delavnica
e) Nega telesa in ličenje
f) Športne aktivnosti na prostem
g) Cirkuška delavnica
h) Karaoke
i) Zmenkarije
j) Impro liga oziroma gledališka skupina
k) Pogovorna delavnica
l) Izleti
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega
razpisa prijavijo na naslednja dva sklopa:
Sklop 1: poletne aktivnosti
Poletne aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki bodo izvedene v času od 9. 7.
2007 do 31. 8. 2007 za potrebe udeležencev in udeleženk ČMC Zalog ob delavnikih
med 12. in 20. uro.
Sklop 2: jesenske aktivnosti
Jesenske aktivnosti so tiste mladinske
aktivnosti, ki bodo izvedene v času od 9. 9.
2007 do 16. 11. 2007 za potrebe udeležencev in udeleženk ČMC Zalog in/ali ČMC Bežigrad ob delavnikih med 14. in 20. uro.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z
največ štirimi različnimi vlogami za izvedbo
aktivnosti v času od 9. 7. 2007 do 16. 11.
2007.
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu so:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev (Ur. l. RS,
št. 61/06),
– ustanove (Ur. l. RS, št. 60/95, 53/05),
– zavodi (Ur. l. RS, št. 12I/91, 45I/94 odl.
US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 – odl. US: UI-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij (skladno s 5. odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah; Ur. l. RS, št.
62/94, 13/98 – odl. US: U-I-301/96, 24/99
– odl. US: U-I-367/96, 70/00, 52/01 – odl.
US: U-I-372/98-10, 51/02, 94/02 – odl. US:
U-I-223/00-22),
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov;
Ur. l. RS, št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu so:
– vsebina vloge je v skladu z definicijo mladinskih aktivnosti v okviru predmeta
razpisa;
– vsebina vloge se nanaša na eno od
vsebin aktivnosti, ki so opredeljene v predmetu razpisa;
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– zaprošena vrednost sofinanciranja s
strani MOL v okviru posamezne vloge ne
sme presegati 700 €;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s
strani MOL za stroške dela je 6,5 € za posameznega izvajalca mladinske aktivnosti
na eno uro;
– posamezno mladinsko aktivnost vodita
največ dva izvajalca;
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
za udeležence in udeleženke;
– zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev in udeleženk;
– vloga za posamezno mladinsko aktivnost mora biti napisana na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
IV. Upravičeni stroški
MOL bo v okviru tega javnega razpisa
pokril naslednje stroške izvedbe mladinskih
aktivnosti:
– stroške dela največ dveh izvajalcev v
okviru ene mladinske aktivnosti,
– stroške materiala, ki je nujno potreben
za izvedbo aktivnosti,
– druge stroške, ki so nujno potrebni za
kvalitetno izvedbo aktivnosti.
MOL v okviru tega javnega razpisa ne
bo pokril:
– stroškov, povezanih s pripravo na izvedbo mladinskih aktivnosti,
– drugih stroškov, ki niso nujno potrebni
za kvalitetno izvedbo aktivnosti.
V. Splošna merila za izbor vlog
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje, so naslednji:
– ustreznost vsebine prijavljene aktivnosti,
– ustreznost načina izvedbe aktivnosti,
– primernost časovnega načrtovanja posamezne aktivnosti,
– razvidnost porabe stroškov za izvedbo
aktivnosti,
– realnost ocenjene celotne vrednosti aktivnosti in posameznih finančnih postavk,
– skladnost odhodkov glede na načrtovano aktivnost,
– reference izvajalcev.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji.
VI. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju
mladinskih aktivnosti v okviru tega javnega
razpisa znaša skupaj 25.000 EUR.
VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007.
VIII. Obdobje in čas za izvedbo mladinskih aktivnosti: mladinske aktivnosti v okviru
sklopa 1 morajo biti izvedene v času od 9. 7.
2007 do 31. 8. 2007 za potrebe udeležencev in udeleženk ČMC Zalog ob delavnikih
med 12. in 20. uro. Mladinske aktivnosti v
okviru sklopa 2 pa morajo biti izvedene v
času od 9. 9. 2007 do 16. 11. 2007 za potrebe udeležencev in udeleženk ČMC Zalog
in/ali ČMC Bežigrad ob delavnikih med 14.
in 20. uro.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad
za mladino, Resljeva 18, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer za:

Sklop 1: najkasneje do vključno 20. 6.
2007 (velja datum poštnega žiga).
Sklop 2: najkasneje do vključno 20. 8.
2007 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z eno od oznak:
»Ne odpiraj – vloga: Sklop 1: poletne
aktivnost v ČMC« ali
»Ne odpiraj – vloga: Sklop 2: jesenske
aktivnost v ČMC«.
V primeru, da se vlagatelj prijavlja več
aktivnosti, mora biti vsaka vloga poslana v
posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL;
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija in ne bo javno, se bo za sklop 1 pričelo 22. 6. 2007, za sklop 2 pa 21. 8. 2007.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se
bo nadaljevalo naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bile vloge pravilno izpolnjene. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 5 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
dopolnijo v postavljenem roku.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom odločil
podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IX. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in posebnih pogojev, določenih v
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije
in,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku do 30 dni po zaključku
odpiranja vlog.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in
12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za mladino (pritličje),
Resljeva 18, Ljubljana.
XIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do
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12. ure oziroma e-pošti, in sicer pri Romani
Blažun, tel. 01/306-40-47, e-pošta: mladina@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Ob-17207/07
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi
določil Odloka o proračunu Občine Zagorje
ob Savi za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 31/07) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in
izvedbe prireditev
»Noč pred nočjo in Zagorska noč 2007«
ob občinskem prazniku
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih
prireditev ob občinskem prazniku Občine
Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo«, ki bo dne 3. avgusta 2007 in
– »Zagorska noč 2007«, ki bo dne 4. avgusta 2007.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko
tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi obe prireditvi
in izvedbo projekta kot celote, torej organizacijsko-tehnični in programski del za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta ob
sega:
– ureditev prireditvenih prostorov, in sicer
za prireditev »Noč pred nočjo« s postavitvijo
enega odra na lokaciji pred stavbo DOM LO
in za prireditev »Zagorska noč« s pripravo

Ob-17238/07
Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, razpisuje na podlagi 39. člena Uredbe o
pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03, 77/03)
javni razpis
z zbiranjem pisnih prijav za prodajo
samostojnih gradbenih parcel na
javni dražbi, za gradnjo individualnih
stanovanjskih in poslovnih objektov, in
sicer:
1. gradbena parcela – parc. št. 2860/104,
pašnik 5r. v izmeri 1072 m2 k.o. Livold,
2. gradbena parcela – parc. št. 2860/106,
pašnik 5r. v izmeri 897 m2 k.o. Livold,
3. gradbena parcela – parc. št. 2860/107,
pašnik 5r. v izmeri 1220 m2 k.o. Livold,
4. gradbena parcela – parc. št. 2860/108,
pašnik 5r. v izmeri 1155 m2 k.o. Livold,
5. gradbena parcela – parc. št. 2860/109,
pašnik 5r. v izmeri 1210 m2 k.o. Livold,
6. gradbena parcela – parc. št. 2860/110,
pašnik 5r. v izmeri 905 m2 k.o. Livold,
7. gradbena parcela – parc. št. 2860/118,
pašnik 5r. v izmeri 1054 m2 k.o. Livold,
8. gradbena parcela – parc. št. 2860/119,
pašnik 5r. v izmeri 1037 m2 k.o. Livold,
9. gradbena parcela – parc. št. 2860/120,
pašnik 5r. v izmeri 1025 m2 k.o. Livold:

Št.

dveh odrov, in sicer na lokaciji pred stavbo
DOM LO (ta je postavljen že za prireditev
»Noč pred nočjo«) in dodaten oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob Savi tako, da
sta dne 3. avgusta 2007 prireditvena prostora pripravljena za pričetek prireditev,
– gostinsko ponudbo na prireditvenih
prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo« in
»Zagorska noč 2007« oziroma zagotovitev
glasbenih izvajalcev v okvirih iz razpisne
dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne
dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke,
dokazila in priloge, navedene v razpisni
dokumentaciji ter biti obvezno podana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri
imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma
sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši
delež sofinanciranja občine,
– ugodnejše plačilne pogoje,
– in bodo nudile čimbolj raznovrsten in aktualen program v skladu z razpisnimi pogoji.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
prireditev »Noč pred nočjo« in »Zagorska
noč 2007«, znaša za obe prireditvi največ
12.500,00 € in je zagotovljena v proračunu
za leto 2007.
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Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ v
višini razpisanih sredstev. Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu poravnan po izvedbi projekta in v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sofinancerskega deleža Občina
Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za
izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in
drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovitku mora biti
naslov naročnika z vidno oznako »Ponudba
- Ne odpiraj - razpis »Noč pred nočjo in Zagorska noč« ter ime in naslov ponudnika na
hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti do dne
2. 7. 2007 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele v navedenem roku in bodo pravilno
označene.
Odpiranje ponudb bo dne 2. 7. 2007 ob
13. uri v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija
za javni razpis in dodatne informacije so
zainteresiranim na voljo vsak delovni dan
na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktni osebi: Branko Omahne ali Blanka Šmit,
tel. 03/565-57-02 ali 03/565-57-30.
Občina Zagorje ob Savi

Količina m2

Cena za m2
z DDV

Vrednost
zemljišča
(gradbene
parcele)
z davkom

Vrednost
priprave
zemljišča

Skupaj vrednost

1.

1072 m2

25.80 EUR

27.657,60 EUR

21.073,56 EUR

48.731,16 EUR

2.

2

897 m

25.80 EUR

23.142,60 EUR

17679,41 EUR

40.822,01 EUR

3.

1220 m2

25.80 EUR

31.476,00 EUR

23.944,03 EUR

55.420,03 EUR

4.

1155 m2

25.80 EUR

29.799,00 EUR

22.683,35 EUR

52.482,35 EUR

5.

1210 m2

25.80 EUR

31.218,00 EUR

23.750,08 EUR

54.968,08 EUR

6.

2

905 m

25.80 EUR

23.349,00 EUR

17.834,58 EUR

41.183,58 EUR

7.

1054 m2

25.80 EUR

27.193,20 EUR

20.724,45 EUR

47.917,65 EUR

8.

1037 m2

25.80 EUR

26.754,60 EUR

20.394,73 EUR

47.149,33 EUR

9.

1025 m

25.80 EUR

26.445,00 EUR

20.161,99 EUR

46.606,99 EUR

Pod
zap.
št.

2

Prodajalec si pridržuje pravico zvišanja
cen na dan dražbe na podlagi informacij
Gospodarske zbornice Slovenije.
Stroški priprave zemljišč obsegajo stroške parcelacij in stroške cenitev ter stroške
postopka do javne dražbe ter tudi stroške
komunalnega opremljanja, oziroma komunalnega prispevka.
Obračunani komunalni prispevek poravna investitor istočasno ob plačilu kupnine
za zemljišče.

Individualne priključke na navedene komunalne objekte in naprave zgradi investitor
na svoje stroške.
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
Vsi interesenti morajo pisno prijavo poslati v zaprti kuverti (s pripisom za javno
dražbo – ne odpiraj) in ji priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji, ki znaša
10% izklicne vrednosti zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu,
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– kopijo izpisa iz registra pravnih oseb.
Javna dražba za oddajo zemljišč za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov bo
ustna, izvajala jo bo komisija za odpiranje
prijav in izvajanje javne dražbe po vrstnem
redu iz razpisa dne ponedeljek 2. 7. 2007,
ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje.
Javno odpiranje prijav bo 1/2 ure pred
dražbo.
Splošni pogoji:
Kavcija se plača na podračun proračuna
Občine Kočevje, ki je odprt pri UJP Novo
Mesto št. 01248 – 0100005213.
Vplačana kavcija se pridobitelju stavbnega zemljišča šteje v kupnino, ki mora biti
plačana v osmih dneh po podpisu pogodbe,
neuspelemu udeležencu pa se brezobrestno vrne v petih dneh po dražbi.
Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo
prispele na vložišče Občine Kočevje do 2. 7.
2007 do 10. ure.
Na podlagi vrstnega reda prispelih prijav
napravi komisija za odpiranje prijav in izvajanje dražbe za predmet dražbe (zemljišče)
“dražbeni list”, na katerem je zapisan vrstni
red dražiteljev. Če je na dražbenem listu
za vpisan samo en interesent, se mu lahko
proda zemljišče po izklicni vrednosti. V primeru, ko je na dražbenem listu vpisanih več
interesentov, se le-ti zvrstijo po vpisanem
vrstnem redu na dražbenem listu. Pred pričetkom dražbe vsak dražitelj podpiše pravila
javne dražbe.
Najnižji znesek višanja znaša 2% od izklicne vrednosti.
Stavbno zemljišče bo oddano najugodnejšemu ponudniku, to je tistemu, ki ponudi višjo ceno.
Komisija s soglasjem župana lahko posamezni postopek tudi ustavi do sklenitve
pravnega posla. Pri tem se dražitelju povrnejo stroški, v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Najkasneje v roku 30 dni od javne dražbe se sklene z uspelim ponudnikom pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča. V pogodbi
se za nezazidana stavbna zemljišča obračuna tudi 20% DDV. Če pridobitelj stavbnega
zemljišča enostransko odstopi od pogodbe,
izgubi pravico do povračila kavcije. Pogodba
postane veljavna, ko jo potrdi notarka.
Vse informacije lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Kočevje, Oddelek za
okolje infrastrukturo in gospodarstvo, Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
Ljubljanska c. 26, Kočevje, oziroma po tel.
89-38-237 pri Ivanu Maroltu.
Občina Kočevje
Št. 411-1/05-121
Ob-17239/07
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03), sklepa 28. redne seje Komisije
za vodenje, nadzor postopkov pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja z zemljišči in
objekti last Občine Kočevje z dne 29. 5.
2007 in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prodaja dveh poslovnih prostorov v Kočevski Reki 24, ki stoji na parc. št. 17/6, k.o.
Kočevska Reka, v izmeri 22,46 m2 (frizerski
salon) in 25,88 m2 (trgovina).
Poslovna prostora sta nezasedena in
se nahajata v pritličju večstanovanjskega
objekta.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino zanaša:
– poslovni prostor št. 1 (frizerski salon)
11.100,50 € oziroma 2.660.124,00 SIT,
– poslovni prostor št. 2 (trgovina)
12.772,50 € oziroma 3.060.802,00 SIT.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z
nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi
kupec, ostale stroške v zvezi s pogodbo
konkretne nepremičnine nosi prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejši od
30 dni);
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8
dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje.
Če kupec v navedenem roku ne podpiše
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330
Kočevje. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – (navesti konkretno
nepremičnino) – Ne odpiraj«. Ponudbi mora
biti priloženo potrdilo o plačilu varščine.

7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel.
01/89-38-235.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Ob-17240/07
Občina Puconci na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07
– odl. US: P-31/06-4, 18/07 – sklep US: UI-70/04-18), določil Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik) (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04 in
62/06) objavlja
razpis
za dodelitev neprofitnega stanovanja v
najem
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet tega razpisa je stanovanje
v poslovno-stanovanjskem objektu, Puconci
79, v skupni izmeri 89,17 m2.
1.2. Stanovanje je vseljivo takoj po zaključku razpisa.
2. Višina najemnine: neprofitna najemnina se bo oblikovala v skladu z Odlokom
o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Ur. l. RS, št. 23/00,
96/01), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03 in
142/04) ter se bo prilagajala veljavni zakonodaji.
3. Razpisni pogoji
3.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati udeleženec razpisa, da je upravičen do
pridobitve neprofitnega stanovanja v najem,
so:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– stalno bivališče v Občini Puconci;
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim kandidirajo za pridobitev stanovanja (v nadaljevanju: člani gospodinjstva),
ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas za neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če
je stanovanje ali stanovanjska stavba po
zakonu oddana v najem za nedoločen čas
za neprofitno najemnino;
– da udeleženec razpisa ali kdo izmed
članov ni lastnik drugega premoženja, ki
presega 40% vrednosti primernega stanovanja;
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred tem razpisom
ne presegajo naslednjih deležev povprečne
neto plače v državi glede na število oseb:
1 oseba do 200% – 1.546,84 EUR,
2 osebi do 250% – 1.933,55 EUR,
3 osebe do 315% – 2.436,27 EUR,
4 osebe do 370% – 2.861,65 EUR,
5 oseb do 425% – 3.287,04 EUR,
6 oseb do 470% – 3.635,07 EUR,
za vsako dodatno osebo se delež dvigne
za 25%.
3.2. Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi:
– žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih,
zavetiščih ali centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, in so iz območja Občine Puconci.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, lahko kandidirajo na tem razpisu ne
glede na kraj stalnega bivališča, če imajo v
Občini Puconci večje možnosti za zaposlitev
ali jim je zagotovljena pomoč druge osebe in
zdravstvene storitve.
3.3. Na razpisu ne morejo sodelovati tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno
družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili, kakor
tudi tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov.
4. Vsebina vloge
4.1. Vloga za pridobitev neprofitnega
stanovanja v najem mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek, rojstne podatke, naslov
ter podatke o zaposlitvi udeleženca razpisa;
– ime in priimek, rojstne podatke, zaposlitev in sorodstveno razmerje za ostale
osebe, za katere se rešuje stanovanjsko
vprašanje;
– stanovanjski status udeležencev razpisa (najemno razmerje, bivanje pri starših
itd..);
– stanovanjske razmere udeležencev
razpisa (površina, opis stanovanja – morebitne pomanjkljivosti itd….);
– podatke o dohodkih in materialnem
stanju udeleženca razpisa in članov njegovega gospodinjstva (navedba vseh neto
denarnih prejemkov v letu dni pred razpisom in morebitnega lastništva ali solastništva stanovanja oziroma stanovanjske hiše
ali drugih nepremičnin ali premičnin, katerih
vrednost bi lahko presegla 40% vrednosti
zanj primernega stanovanja);
– socialno zdravstvene razmere (npr. invalidnost, nosečnost ipd.).
4.2. Vlogi je potrebno priložiti tudi naslednjo dokumentacijo:
– potrdila oziroma dokazila o neto denarnih prejemkih udeleženca razpisa in članov gospodinjstva za obdobje leto dni pred
razpisom;
– izjavo o premoženjskem stanju, s katero udeleženec razpisa in vsi polnoletni člani
gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje
osebne podatke pri drugih upravljalcih zbirk
osebnih podatkov;
– najemno oziroma podnajemno pogodbo, kolikor udeleženec razpisa ne živi pri
starših ali sorodnikih;
– zadnjo odločbo o odmeri dohodnine
za vse člane gospodinjstva, ki so zavezanci
za dohodnino;
– za nezaposlene polnoletne osebe potrdilo o brezposelnosti ali potrdilo o šolanju;
– morebitna druga dokazila o gmotnih in
socialno zdravstvenih razmerah (npr. potrdilo o nosečnosti, o invalidnosti, strokovno
mnenje Centra za socialno delo ipd.).
5. Lastna udeležba
5.1. Udeleženci tega razpisa niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
5.2. Za vse upravičence se bo oblikovala
ena prednostna lista in se bodo upoštevali
površinski normativi, ki veljajo za udeležence brez plačila lastne udeležbe.
6. Opredelitev prednostnih kategorij prosilcev
6.1. Pri ocenjevanju udeležencev razpisa
se upošteva točkovanje iz obrazca za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer.

6.2. V primeru enakega števila točk imajo
prednost upravičenci po naslednji prioriteti:
– družina;
– družina z več otroki;
– mlada družina;
– prosilec z daljšo dobo stalnega bivališča na območju Občine Puconci.
Pojasnilo:
Vrstni red med prosilci z enakim številom
točk se določi po vrstnem redu kriterijev,
kot so zgoraj navedeni, na naslednji način:
vse družine se uvrstijo pred ostalimi prosilci,
prvi kriterij za razvrščanje družin med seboj
je večje število otrok, če je to enako, imajo
prednost mlade družine, če je tudi to enako
ima prednost prosilec z višjo izobrazbo, zadnji kriterij pa je doba stalnega bivanja na
območju sedanje Občine Puconci. Zadnji
kriterij, to je doba stalnega bivališča, velja
tudi za razvrstitev ostalih prosilcev, ki ne
spadajo med družine.
7. Razpisni postopek
7.1. Rok za prijavo na razpis je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS.
7.2. Vloge skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo udeleženci razpisa v predpisanem roku oddati priporočeno po pošti ali
osebno na naslov: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci.
7.3. Komisija, ki jo imenuje župan, bo
proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih
za oblikovanje prednostne liste za oddajo
neprofitnih stanovanj.
7.4. Interesenti lahko dvignejo obrazec
vloge na Občini Puconci, vsak delavnik med
8. in 14. uro.
7.5. O izidih razpisa bodo kandidati obveščeni po pošti.
8. Splošne določbe
8.1. Za vse, kar ni posebej določeno s
tem razpisom, se uporabljajo določila Pravilnika.
8.2. Razpis se objavi v Uradnem listu
RS.
Občina Puconci
Št. 30000-0002-2007/4
Ob-17248/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007 (Uradni list RS, št.
20/07) ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik (Uradni
list RS, št. 61/04 in 33/07) župan Občine
Vojnik objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Vojnik v letu
2007
I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot
nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih
ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik, znaša 12.518,80 €
(3.000.000,00 SIT).
II. Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:
1. Sofinanciranje posameznih ukrepov
v obliki dotacij. Skupna višina finančnih
sredstev, ki se dodeljujejo v obliki dotacij je
12.518,80 € (3.000.000,00 SIT).
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1. Pridobitev ali podaljšanje standarda
kakovosti, ki je priznan v tujini, so upravičeni
stroški do 45% upravičenih stroškov pridobitve oziroma največ 1.000 € (239.640,00
SIT) od 15. 11. 2006 dalje.
2. Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih
znamk: za mala in srednje velika podjetja
se krijejo stroški do 50% oziroma do maksimalne višine 1.700 € (407.388,00 SIT) od
15. 11. 2006 dalje.
3. Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov:
za mala in srednje velika podjetja se krijejo
stroški do 45% oziroma do maksimalne višine 1000 € (239.640,00 SIT) od 15. 11. 2006
dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski
projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.
4. Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma maksimalno
do 1.500 € (359.460,00 SIT) od 15. 11. 2006
dalje. Upravičen strošek je prva postavitev
in delovanje stojnice na sejemski prireditvi
od 15. 11. 2006 do 15. 11. 2007. Upravičenci so do sredstev upravičeni samo enkrat,
to pomeni, da upravičenci iz preteklih let ne
morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.
5. Odpiranje novih delovnih mest v
obliki samozaposlitve: pomoč za samozaposlitev se lahko dodeli, če je delovno mesto
na območju Občine Vojnik za zaposlovanje
ljudi, ki še niso bili zaposleni ali pa so ostali brez zaposlitve. Samozaposlena oseba,
katera uveljavlja subvencijo mora biti registrirana kot brezposelna oseba najmanj en
mesec pred dnem zaposlitve oziroma mora
iz priloge razvidno, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava
vlagatelja). Če delavec ni občan Občine Vojnik, se sredstva dodelijo v 2/3 višini.
Upravičenci so osebe, ki so se samozaposlili s 15. 11. 2006 kot samostojni podjetniki.
Upravičeni stroški samozaposlitve so
delni stroški plačanih prispevkov za eno
leto oziroma:
– ni občan Občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v Občini Vojnik v maksimalni višini 800 € (191.712,00 SIT),
– občan Občine Vojnik, katerega sedež
podjetja je v Občini Vojnik v maksimalni višini 1.200 € (287.568,00 SIT),
– se izključno ukvarja z raziskovalnimi
aktivnostmi največ 1.500 € (359.460,00
SIT).
Pri samozaposlitvi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% sredstev iz
lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči.
Nova zaposlitev mora biti ohranjena najmanj
dve leti.
III. Upravičenci
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične
in pravne osebe, ki:
– imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in
– da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
– samostojni podjetniki in gospodarske
družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj
kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je
manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki
je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno
podjetje ter
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– srednje velika podjetja, ki imajo manj
kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od
40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od
27 mio EUR in je neodvisno podjetje.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena
spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednje velika podjetja, ki so v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
IV. Vsebina vloge
1. Vloga Občine Vojnik za posamezen
namen, ki se dobi v tajništvu občine v času
uradnih ur od petka, 22. 6. 2007 dalje ali na
internetni strani http://www.vojnik.si.
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti.
3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev
za posamezen namen.
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da
predstavlja razpisana pomoč spodbudo za
izvedbo nameravanega projekta.
6. Izjava, da za ta namen še ni dobil
državne pomoči oziroma kolikšen del je že
dobil iz drugih virov.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
– za pridobitev in podaljšanje standarda
kakovosti:
– dokazilo o plačilu,
– račun;
– stroški nakupa in pridobitev patentov,
licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih
znamk:
– dokazilo o plačilu,
– račun;
– za izdelavo projektne dokumentacije in
investicijskih programov:
– dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in investicijskih programov,
– račun;
– za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
– dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stojnice,
– račun;
– za odpiranje novih delovnih mest v
obliki samozaposlitve:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje:
– A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s.p.,
– dokazilo o zaposlitvi za nedoločen
čas (obrazec M1),
– dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega delovnem mestu,
– potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega,
– izjavo, da se samozaposleni ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo,
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposlena oseba,
katera uveljavlja subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba najmanj en
mesec pred dnem zaposlitve ali dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk.
delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja).
V. Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od 21. 6.
2007 do vključno 16. 11. 2007 do 12. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik, najkasneje do roka prijave. Za
čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu
Občine Vojnik.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od
prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v
določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o
dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka roka
za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali
po telefonu (03) 78-00-620 (Petra) ali po
e-pošti: obcina@vojnik.si.
Občina Vojnik
Št. 322-11/2007-1710

Ob-17252/07

Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2007
za sofinanciranje programov turističnih
in drugih društev, ki delujejo v turizmu v
Mestni občini Novo mesto
Javni razpis se izvede na podlagi Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2007.
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov turističnih in drugih društev,
ki delujejo v turizmu v Mestni občini Novo
mesto za leto 2007, ki vsebujejo naslednje
aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo
mesto:
– organiziranje in izvajanje splošnih akcij urejanja okolja, ki ga pokriva turistično
društvo,
– označevanje, vzdrževanje in urejanje
turistične signalizacije in ostale infrastrukture,
– urejanje in vzdrževanje tematskih
poti,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– predstavljanje in ohranjanje kulturne
dediščine in naravnih znamenitosti za turistične namene,
– sodelovanje z ostalimi društvi, krajevno
skupnostjo in občino,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena (predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah),
– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se poleg turističnih društev in
turistične zveze Dolenjske in Bele Krajine
lahko javijo tudi druga društva in pravne
osebe, ki izvajajo aktivnosti v turizmu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
ravni,

– da izvajajo aktivnosti v turizmu v Mestni občini Novo mesto.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega
razpisa je 35.000,00 EUR na proračunski
postavki 16 047301 Programi DTZ in turističnih društev.
5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pri izboru programov za sofinanciranje
se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena do
15 točk,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma do 15 točk,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja do
10 točk,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena do 25 točk.
2. Število članov turističnega društva:
– do petdeset članov do 10 točk,
– nad petdeset članov do 15 točk.
3. Drugo – izobraževanje članov društva
in redno delovanje do 10 točk.
7. Višina dodeljenih sredstev: programi
so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) program dela v letu 2007 ter njegovo
finančno ovrednotenje,
b) podrobno finančno poročilo za leto
2006, potrjeno s strani nadzorne komisije
društva oziroma zveze,
c) seznam in število članov društva,
d) poročilo o delu v letu 2006,
e) izpolnjen obrazec, ki je sestavni del
razpisa.
9. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna razpisna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog, ki jo vodi strokovna razpisna komisija ne bo javno in se bo izvajalo
tretji delovni dan po zaključku razpisa.
Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
Upravičencu bodo sredstva nakazana po
podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank
v roku 30 dni po predloženem dokazilu o
izvedeni aktivnosti, ki ga mora upravičenec
posredovati najkasneje do 30. 11. 2007.
Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki
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jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
10. Rok za prijavo in način prijave: vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, do vključno 31. 6. 2007, ali ta
dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z oznako na prvi strani
»Ne odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje programov turističnih in drugih društev,
ki delujejo v turizmu«.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30
dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa
jo lahko dobijo informacije na Oddelku za
kmetijstvo in turizem MO Novo mesto, Seidlova 1, ali na spletni strani MO NM: www.
novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom zainteresirani dobijo po tel.
07/39-39-265 (Drago Košak) ali po elektronski pošti: drago.kosak@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 322-12/20071710
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Javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev
Mestne občine Novo mesto za leto 2007
za sofinanciranje izvedbe tradicionalne
prireditve Teden cvička v Novem mestu
Javni razpis se izvede na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Pravilnika o postopkih
izvrševanja proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto in Odloka o
proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2007.
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih
aktivnosti v okviru Tedna cvička v Novem
mestu:
– organiziranje in izvedba strokovnega
dela prireditve (okrogle mize, strokovna predavanja…),
– organiziranje in izvedba ocenjevanja
vin v okviru Tedna cvička,
– organiziranje in izvedba tradicionalne
povorke,
– organiziranje in izvedba zabavnega
dela prireditve,
– izdelava priznanj, nagrad in biltena,
– izvedba promocijskih aktivnosti.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vinogradniška društva oziroma zveza, ki pokriva območje vinorodnega okoliša Dolenjska:
– da ima sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da opravlja dejavnost na neprofitni
ravni,
– da izvajajo aktivnosti v Mestni občini
Novo mesto in v vinorodnem okolišu Dolenjska,
– da združuje aktivnosti vsaj 7 društev.
4. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov navedenega pri 2. točki tega
razpisa je 40.000,00 EUR na proračunski
postavki 16 047301 Programi DTZ in turističnih društev.

5. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2007 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
– izvedba ocenjevanja vin, izdelava priznanj in medalj v okviru Tedna cvička: 10
točk;
– izdelava biltena 10 točk;
– izvedba posveta in skupščine: 10
točk;
– organiziranje tradicionalne povorke 10
točk;
– izvedba tridnevne prireditve na dveh lokacijah z udeležbo vsaj 10 društev 50 točk;
– promocija 10 točk.
Na podlagi točkovanja je možnih največ
100 točk. Vsaka točka je vredna 400,00
EUR.
8. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
a) Finančno ovrednoteni program za vsako nalogo iz 2. točke tega razpisa vlagateljev in izvajalcev na podlagi prejete vloge.
9. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge za dodelitev sredstev tričlanska strokovna razpisna komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog, ki jo vodi strokovna komisija ne bo javno in se bo izvajalo tretji
delovni dan po zaključku razpisa.
Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
Sredstva bodo upravičencu in izvajalcem
nakazana skladno z odobreno vlogo upravičenca na podlagi prejetega zahtevka in
predloženem dokazilu o izvedeni aktivnosti,
ki ga mora upravičenec oziroma izvajalec
posredovati najkasneje do 31. 7. 2006.
Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki
jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
10. Rok za prijavo in način prijave: vloge
s predpisano dokumentacijo po tem razpisu
morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, do vključno 30. 6. 2007, ali
ta dan poslane po pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti kuverti z oznako na prvi
strani »Ne odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje izvedbe tradicionalne prireditve
teden cvička«.
11. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 15
dneh po zaključku razpisa.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa
jo lahko dobijo informacije na Oddelku za
kmetijstvo in turizem MO Novo mesto, Seidlova 1, ali na spletni strani MO NM: www.
novomesto.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom zainteresirani dobijo po tel.
07/39-39-265 (Drago Košak) ali po elektronski pošti: drago.kosak@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
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Ob-17272/07
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa RS (Ur. l. RS,
št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni občini
Novo mesto, št. 007-10/2007-1500 in 30.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Ur. l. RS, št. 96/06 - upb1) objavlja Mestna
občina Novo mesto
javni razpis
za sofinanciranje športa v Mestni občini
Novo mesto v letu 2007
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
2. Pogoji in merila sofinanciranja
3. Rok in način prijave
4. Vsebina vloge in informiranje kandidatov
5. Postopek obravnave vlog
6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov na naslednjih področjih in do
naslednjih okvirnih višin:
1. Redno delo z mladimi 60.973,00
EUR.
2. Projektno delo z mladimi 15.387,00
EUR.
3. Športna rekreacija in množični projekti 70.644,00 EUR.
4. Vrhunski in tekmovalni šport
88.089,00 EUR.
5. Planinska društva in taborniške organizacije 4.958,00 EUR.
6. Šport invalidov 6.895,00 EUR.
7. Strokovno izpopolnjevanje 8.257,00
EUR.
8. Večje športne prireditve doma
40.953,00 EUR.
9. Nastopi športnikov v tujini 24.644,00
EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni občini Novo
mesto, v 15. in 16. členu istega pravilnika pa
za planinska društva in taborniške organizacije. V pravilniku so določena tudi merila
sofinanciranja.
Prednost pri sofinanciranju imajo športna
društva, ki delujejo v javnem interesu na
področju športa, športni javni zavodi, šole
in vzgojno-varstvene organizacije.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati v zaprti ovojnici s priporočeno
pošiljko po pošti na naslov Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, najkasneje do 30. 6. 2007. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
– naslov Mestne občine Novo mesto
(polni naslov prejemnika),
– pripis Javni razpis – Šport 2007 – področje, za katero se vlaga prijava (glej področja pod št. 1.).
4. Vsebina vloge in informiranje kandidatov
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Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec MONM – Razpis
– Šport 2007,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa. Razpisno
dokumentacijo lahko kandidati za sredstva
prejmejo v glavni pisarni Mestne občine
Novo mesto, Novi trg 6 in na Oddelku za
družbene dejavnosti, Seidlova cesta 1 ter
na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto: www.novomesto.si.
Za dodatne informacije lahko kandidati Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: mateja.jeric@novomesto.si ali preko telefona
07/393-92-50, v času uradnih dni, tj. v ponedeljek, sredo in petek. Kontaktna oseba
je Mateja Jerič.
5. Postopek obravnave vlog
Komisija bo pravočasne prijave odprla
najkasneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku. Vloge, ki bodo prispele na sedež
Mestne občine Novo mesto po razpisnem
roku za prijavo ali bodo nepopolne, bodo s
sklepom zavržene.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Izbranim kandidatom Mestna občina
Novo mesto pošlje sklepe o izbiri sofinanciranih programov v višini dodeljenih sredstev
ter s kandidati sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.
6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s
katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju izbranih programov, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva,
dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in
koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom,
določenim v pogodbi, brez poziva občino
obvestiti o realizaciji programov s poročili
in dokazili.
Mestna občina Novo mesto
Št. 322-237/2007
Ob-17394/07
Na podlagi sklepa župana št.
322-237/2007 z dne 4. junij 2007, Mestna
občina Koper, Turistična organizacija Koper
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve
»pustovanje v Kopru 2008«
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje prireditve
»pustovanje v Kopru 2008«.
II. Pogoji prijave:
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter
imajo vsa predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z
vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– podroben opis vsebine programa »pustovanje v Kopru 2008« za najmanj naslednji okviren terminski plan:
2. februar 2007, sobota:
– Otroško rajanje v Taverni (predstave,
glasba in delavnice);
– Obisk in sprevod mask ter pustnih vozov po Pristaniški ulici, s simboličnim tekmovanjem za najboljši pustni voz in najboljšo
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pustno skupino sodelujočo v sprevodu;
– Zabavni program v Taverni za vse pustne maske in vozove.
3. februar 2007, nedelja:
– Otroško rajanje v Taverni (predstave,
glasba in delavnice);
5. februar 2007, torek:
– Pustno rajanje za šole in vrtce;
– Otroško rajanje v Taverni (predstave,
glasba in delavnice);
– plan promocije in oglaševanja prireditve »pustovanje v Kopru 2008«.
Vsaj en dogodek v programu mora vključevati sodelovanje in predstavitev oziroma
druge aktivnosti povezane s tradicionalnimi
pustnimi maskami in običaji Krajevnih skupnosti Mestne občine Koper (okrogla miza,
predstavitev, projekcija…).
Izbrani izvajalec krije vse stroške vezane
na organizacijo sprevoda, vključno s stroški
sodelujočih pustnih skupin in vozov.
III. Merila za izbor:
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. predlagan program prireditve:
– poudarja kulturno identiteto kraja,
– pomeni oživitev starih običajev,
– pomeni oživitev mestnega jedra,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 20, ki jih dobi program, ki
v celoti izpolnjuje opisana podmerila, program, ki ne izpolnjuje enega izmed naštetih
podmeril dobi 10 točk, ostali 0 točk),
2. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije:
največje možno število točk je 20, ki jih dobi
program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja
MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk),
3. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije in gospodarstvo pri izvedbi prireditve, (10 točk: jih vključuje, 0 točk: jih ne
vključuje),
4. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev, (10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo
podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 5
točk: prijavitelj ima dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh letih,
3 točke: prijavitelj ima eno izkušnjo z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh
letih, ostali 0 točk),
5. predlagan program prireditve je inovativen in pomemben za oživitev pustnih
običajev (ocena tega merila je podana na
podlagi mnenja strokovne komisije: največje
možno število točk je 20, ki jih dobi program,
ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi
10 točk, ostali 0 točk).
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 80.
Po zaključku prireditve poda izvajalec
končno finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za izvedeno
prireditev.
IV. Višina sredstev:
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje prireditve znaša 8.400 EUR.
Na osnovi zgoraj navedenih pogojev in
meril bo Mestna občina Koper sofinancirala
prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana
po izvedbi prireditve in prejemu končnega
vsebinskega in finančnega poročila iz prejšnje točke javnega razpisa.

V. Rok izvedbe: prireditev mora potekati najmanj od 2. do vključno 5. februarja
2008.
VI. Rok za predložitev prijav:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene
do vključno 6. julija 2007, po pošti na naslov:
Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali
bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti
vidna oznaka »Ne odpiraj – 322-237/2007
– pustovanje«. Kuverta oziroma ovitek mora
biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
VII. Obravnava prijav: postopek vodi Turistična organizacija Koper, Mestne občine
Koper.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejemu
odločitve.
IX. Dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Turistična organizacija Koper, tel.
05/664-62-17.
Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 322-236/2007
Ob-17395/07
Na podlagi sklepa župana št.
322-236/2007 z dne 4. junij 2007, Mestna
občina Koper, Turistična organizacija Koper
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve
»s Koprom v novo leto 2008«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditve »s
Koprom v novo leto 2008«.
II. Pogoji prijave:
Na javni razpis se lahko prijavijo tiste
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter
imajo tudi vsa predpisana dovoljenja.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen razpisni obrazec z
vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– podroben opis programa »s Koprom
v novo leto 2008«, po dnevih, urah, lokacijah in vsebini od najmanj 28. decembra
2007 do vključno 1. januarja 2008 (program mora vsebovati najmanj organizaci-
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jo prihoda »Dedka mraza«, bogat otroški
program, drug kulturno – zabavni program,
vključitev ognjemeta, program silvestrovanja v Taverni),
– plan promocije in oglaševanja prireditve »s Koprom v novo leto 2008«.
III. Merila za izbor:
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo
uporabljena naslednja merila:
1. predlagan program prireditve zajema
več brezplačnih prireditev,
(10 točk: vse prireditve so brezplačne,
5 točk: ena prireditev je z vstopnino,
3 točke: dve prireditvi sta z vstopnino,
0 točk: ostali),
2. predlagan program prireditve je:
– okolju prijazen,
– poudarja kulturno identiteto kraja,
– pomeni oživitev starih običajev,
– pomeni oživitev mestnega jedra,
(ocena tega merila je podana na podlagi
mnenja strokovne komisije: največje možno
število točk je 20, ki jih dobi program, ki
v celoti izpolnjuje opisana podmerila, program, ki ne izpolnjuje enega izmed naštetih
podmeril dobi 15 točk, tisti, ki ne izpolnjuje
dveh podmeril 10 točk, treh podmeril 5 točk,
ostali 0 točk),
3. predlagan program prireditve pomeni
obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne komisije:
največje možno število točk je 20, ki jih dobi
program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja
MOK, program, ki delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk, ostali 0 točk),
4. predlagan program prireditve je namenjen otrokom in mladim (ocena tega merila je podana na podlagi mnenja strokovne
komisije: največje možno število točk je
10, ki jih dobi program, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki delno
izpolnjuje pričakovanja dobi 5 točk, ostali
0 točk),
5. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije in gospodarstvo pri izvedbi prireditve, (10 točk: jih vključuje, 0 točk: jih ne
vključuje),
6. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in
obsežno podobnih prireditev, (10 točk: prijavitelj ima več kot dve izkušnji z organizacijo
podobnih prireditev v zadnjih treh letih, 5
točk: prijavitelj ima najmanj dve izkušnji z organizacijo podobnih prireditev v zadnjih treh
letih, 3 točke: prijavitelj ima eno izkušnjo z
organizacijo podobnih prireditev v zadnjih
treh letih, ostali 0 točk),
7. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s preteklimi programi
decembrskih prireditev preteklih let (ocena
tega merila je podana na podlagi mnenja
strokovne komisije: največje možno število
točk je 20, ki jih dobi program, ki v celoti
izpolnjuje pričakovanja MOK, program, ki
delno izpolnjuje pričakovanja dobi 10 točk,
ostali 0 točk).
Maksimalno skupno število točk, ki jih
lahko prijavitelj doseže je 100.
Po zaključku prireditve poda izvajalec
končno finančno in natančno vsebinsko poročilo s priloženimi promocijskimi gradivi za
izvedeno prireditev.
IV. Višina sredstev
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje prireditve znaša 21.000 EUR.
Na osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev bo Mestna občina Koper sofinancirala
prireditev v višini razpisanih sredstev. Odobrena sredstva bodo prijavitelju nakazana

po izvedbi prireditve, po prejemu končnega
poročila iz prejšnje točke javnega razpisa.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je
najkasneje do 31. 3. 2008.
V. Rok izvedbe: prireditev mora biti izvedena od najmanj 28. decembra 2007 do
vključno 1. januarja 2008.
VI. Rok za predložitev vlog: prijava na
javni razpis mora biti izdelana izključno na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana
prijava bo obravnavana kot popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo predložene pravočasno in pravilno opremljene
do vključno 6. julija 2007, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma
ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj
– 322-236/2007«. Kuverta oziroma ovitek
mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora
biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
VII. Obravnava vlog: postopek vodi Turistična organizacija Koper, Mestne občine
Koper.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejemu
odločitve.
IX. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Turistična organizacija Koper, tel.
05/664-62-17.
Predložitev prijave pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili javnega
razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 95/2007
Ob-17420/07
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00 in 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06ZJZP 14-/07-ZSPDPO, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03), programa prodaje stvarnega
premoženja Občine Šentilj za leto 2007 in
2008, sprejetega z Odlokom o proračunu
občine Šentilj za leto 2007 (MUV, št. 7/2007)
in z Odlokom o proračunu občine Šentilj za
leto 2008 (MUV, št. 7/2007), sprejetega na
tretji redni seji občinskega sveta, dne 22. 3.
2007 objavlja
javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča z javnim zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje: nezazidana stavbna
zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo na Sladkem Vrhu, s sledečimi podatki:
a) zemljišče parc. št. 37/13 – travnik v
izmeri 1178 m2, k.o. Sladki Vrh,

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

4701

b) zemljišče parc. št. 37/23 – sadovnjak
v izmeri 208 m2, k.o. Sladki Vrh,
c) zemljišče parc. št. 27/4 – sadovnjak v
izmeri 659 m2, k.o. Sladki Vrh.
II. Prodajni pogoji:
1. Nezazidana stavbna zemljišča se prodajo po sklopih a, b, in c, kot so navedena
pod točko 1.
2. Izklicna cena za vsa nezazidana
stavbna zemljišča je 22,50 EUR za m2, oziroma 5.391,90 SIT za m2. Izklicna cena ne
zajema 20% davka na dodano vrednost, le
tega plača kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavitve zahtevkov
ne bodo upoštevane.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije, oziroma imajo sedež v RS ali državi članic EU.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine na zakladniški račun
Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, odprt
pri Banki Slovenija, z navedbo »varščina za
prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča
parc. št. ...........«.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena
cena.
7. Kupec lahko prevzame nepremičnino
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
1. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list (ali sklep AJPES-a o vpisu
v poslovni register) za samostojne podjetnike,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine v
času uradnih ur.
Vse morebitne dodatne informacije in možne termine ogleda zemljišč lahko ponudniki dobijo pri Petru Golob, GSM:
041/387-166, v času uradnih ur.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nezazidanega stavbnega zemljišča, parc.
št. .........« naj ponudniki oddajo v tajništvu
Občine Šentilj ali pošljejo priporočeno na
naslov: Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
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Šentilj v Slov. goricah. Na ovojnici mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 2. julija, do 12. ure, odpiranje ponudb pa
je 3. julija 2007 ob 13. uri v prostorih Občine Šentilj, Maistrova ul. 12, Šentilj, sejna
soba.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
iz druge točke tega poglavja, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje izklicni ceni.
6. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija, ki jo župan imenuje s sklepom. Po
zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V
primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
isto ceno, komisija z njimi opravi pogajanja.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se smatra, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost vplačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v
prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem
župana postopek ustavi.
Občina Šentilj
Ob-17532/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Kočevje za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 30/07)
Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
organizacij v Občini Kočevje
za leto 2007
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v letu
2007:
1. programi humanitarnih organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Kočevje,
2. programi namenjeni odpravljanju
socialnih stisk, ter pomoči socialno ogroženih posameznikov in družinam,
3. programi socialnih pomoči v primeru nenadnih nesreč,
4. programi za zmanjševanje socialne
izključenosti starejših,
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5. programi namenjeni svetovanju,
pomoči ter samopomoči preprečevanja socialne izključenosti ranljivih skupin prebivalstva,
6. preventivni programi za delo z mladimi, ter prostovoljno delo med mladimi,
7. programi za aktivno preživljanje
prostega časa otrok, mladostnikov iz socialno šibkih okolij ter letovanje otrok iz socialno
ogroženih družin.
Programi bodo sofinancirani na različne
načine in sicer:
Programi pod točko 1. H-1 bodo sofinancirani v letu 2007 v enkratnem znesku
največ do 1.251 EUR.
Programi od točke 2 do 7 H-2 bodo sofinancirani v letu 2007 za v razpisu navedena
posebna področja.
Izvajalci programov se prijavijo glede na
predmet razpisa, namen programa in želeni
način sofinanciranja.
Programi, ki se odvijajo nekaj ur tedensko, v katerih izvajalci delajo prostovoljno
ali na podlagi pogodb o delu in kjer gre
za različne oblike samopomoči, v katerih
uporabniki ob strokovni podpori aktivno sodelujejo v procesu preprečevanja in odpravljanju socialne izključenosti, preprečevanja
poslabšanja zdravstvenega stanja ter krepitev zdravja in pričakujejo sofinanciranje v
višini največ do 1.251 EUR.
Na razpis se prijavijo na obrazcu H-1, v
katerem zahtevamo manj podatkov. Sredstva bodo nakazana v enkratnem znesku.
Izvajalci programov, ki se prijavijo na
obrazec H-2 morajo izvajati program, ki je
na voljo praviloma vsak dan. Program izvaja
izvajalec, ki ima redno zaposlenega delavca
s polnim delovnim časom in ima ustrezno
izobrazbo – višjo ali visoko šolo zdravstvene
ali socialne smeri. Izvajalec mora imeti status organizacije v javnem interesu.
Program mora imeti cilje, ki so v skladu
s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb
uporabnikov – članstva oziroma so v interesu Občine Kočevje.
Izvajalec ima sedež na območju Občine
Kočevje.
Občina bo pri teh programih preverila
strokovno utemeljenost programov, zato
morajo prijavitelji izpolnjevati poleg splošnih
še posebne pogoje.
3. Za izvajanje razpisanih programov
ima Občina Kočevje v proračunu za leto
2007 zagotovljenih 25.521 EUR. Za program H-1 11.598 EUR in za program H-2
13.923 EUR.
4. Pogoji za prijavo na razpis
Splošni pogoji za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo na razpis so:
– humanitarne organizacije, ki delujejo
v javnem interesu na področju socialnega
in zdravstvenega varstva in so registrirana
vsaj eno leto,
– so za opravljanje dejavnosti registrirane v RS in izvajajo programe za socialno
in zdravstveno ogrožene posameznike na
območju občine Kočevje,
– v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet
razpisa,
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa
– imajo izdelano finančno konstrukcijo za
leto 2007.
Posebni pogoji za izvajalce programov,
ki se prijavljajo na obrazcu H-2 morajo poleg
splošnih kriterijev izpolnjevati tudi naslednje
posebne pogoje:

– program je posameznemu uporabniku
na voljo vsak dan vsaj 8 ur dnevno,
– program se izvaja redno, na takšen način in v takšnem obsegu, da je nujna redna
zaposlitev enega delavca (priloga pogodba
o zaposlitvi),
– izvajalec predloži letno vsebinsko in
finančno poročilo za leto 2007.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija,
– dosedanje delo oziroma reference.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov
Programi bodo za posamezni kriterij prejeli 0 ali 1 točko. Iz nadaljnje obravnave
bodo izločeni programi, ki ne bodo konkurirali na ustreznem obrazcu.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
na obrazcu »Prijava na javni razpis humanitarnih organizacij v letu 2007«. Popolna
prijava vsebuje naslednje elemente:
– izpolnjena prijava na razpis na obrazcu
H-1 ali H-2,
– odločba ali sklep Upravne enote o registraciji oziroma izjavo, da so registrirani
kot društvo,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti SURS oziroma izjavo, da so razvrščeni po dejavnosti SURS,
– za izvajalce, ki kandidirajo na obrazcu
H-2 – pogodba o zaposlitvi.
8. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
prijavitelji morajo prijavo z zahtevanimi podatki poslati v zaprtih ovojnicah v 30 dneh
po objavi javnega razpisa na naslov: Občina
Kočevje, Oddelek za upravne in družbene
dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje. Ovojnice morajo biti označene z oznako:
»Ne odpiraj – javni razpis za humanitarne
organizacije v letu 2007.«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem.Iz postopka ocenjevanja bodo
izločene prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.
9. Obravnava prijav: pravočasno prispele in popolne prijave bo strokovna komisija
ovrednotila na podlagi meril za vrednotenje
programov. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija predlagatelje pozvala, da prijavo
dopolnijo.Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom
zavržejo.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo pisno
obveščeni o izidu razpisa v roku 8 dni po
sprejeti odločitvi.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju humanitarnih programov, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja proračunskih sredstev.
11. Kraj in čas, kjer zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v sprejemni
pisarni Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1130 Kočevje (pritličje levo), vsak dan v
času uradnih ur.
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Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po tel.
01/893-82-40.
Občina Kočevje
Ob-17603/07
Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07
– UPB), Odloka o proračunu Občine Trebnje
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 53/07) in 4. člena
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za
sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
(Ur. l. RS, št. 22/06 in 45/07) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Občini Trebnje za
leto 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
II. Predmet javnega razpisa:
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov:
1. Programi na področju humanitarne
dejavnosti, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter
drugi programi pomoči osebam s posebnimi
potrebami ter njihovim družinam;
– programi za kronične bolnike, ki s svojo
dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti
življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v
invalidnost.
2. Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
3. Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev;
– preventivni programi za družine;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah;
– projekt ˝Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov˝.
4. Investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki se uporabljajo za izvajanje programov in projektov na področju socialnega
varstva, in sicer za namene:

– adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
– investicijskega vzdrževanja.
5. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– program obdaritve starejših ob novem
letu in jubilantov;
– drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
a) javni socialno varstveni zavodi,
b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo
posamezniki, v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
c) humanitarne organizacije, zavodi,
ustanove in druge fizične ali pravne osebe
ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega
varstva,
d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov,
e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Trebnje,
f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za
občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so
registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s
šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo
šifre podrazreda 85.3 priložijo statut oziroma
ustanovitveni akt, iz katerega je razvidno, da
so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da
združujejo člane na področju regije (v tem
primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje),
b) so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor
prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na
področju socialnovarstvenih dejavnosti, o
njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi
strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva,
imenovana s strani župana,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se
prijavljajo v okviru socialnovarstvenega
razpisa,
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g) prijavljajo program socialnega varstva
ali projekt, ki je predmet javnega razpisa
in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo ...).
Prijavitelji, ki lahko kandidirajo za pridobitev sredstev za namen investicij in investicijskega vzdrževanja objektov, ki se uporabljajo za izvajanje programov in projektov
na področju socialnega varstva, so lahko
humanitarne in invalidske organizacije, organizacije za samopomoč in drugi izvajalci
ob pogoju, da imajo sedež v Občini Trebnje
ter izvajajo občinske programe na področju
socialnega varstva ali občinske programe
za izboljšanje kvalitete življenja za občane
Občine Trebnje in imajo podeljen status, da
delujejo v javnem interesu oziroma status
humanitarne organizacije – s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
oziroma Ministrstva za zdravje.
Na programski sklop 5: Programi društev
upokojencev s sedežem v Občini Trebnje se
lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež v
Občini Trebnje.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno.
Odstopanja v številu programov so možna
le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2007:
Skupna višina sredstev je 85.538 EUR,
in sicer:
– za programe socialnega varstva drugih
ranljivih skupin je 75.530 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 25.000 EUR,
– programe pod točko 2: 5.000 EUR,
– programe pod točko 3: 35.098 EUR,
– programe pod točko 4: 10.432 EUR;
– za programe društev upokojencev s
sedežem v Občini Trebnje 10.008 EUR;
– programe pod točko 5: 10.008 EUR.
Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov programa.
Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena
za sofinanciranje:
– stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno
skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela
in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje
programa oziroma projekta, in sicer: stroški
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški
nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta
za izvedbo programa, stroški administracije
v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V
primeru dvoma, ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje
socialnega varstva, imenovana s strani župana,
– tistih programov in projektov, za katere
se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz
drugih naslovov.
Strokovna služba bo pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerja-
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vo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
Strokovna služba pri pripravi predloga
sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma
programov ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu s svojo
usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki
bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in
glede na njihov pomen za izvajanje.
Kot upravičeni stroški na področju investicij in investicijskega vzdrževanja bodo
upoštevani:
– stroški adaptacij, novogradnje ali nakupa prostorov,
– stroški investicijskega vzdrževanja.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek. Lastno delo oziroma lastni material brez računov niso upravičeni
stroški. Iz vloge izvajalca mora biti razvidno,
da vodi investicijo v skladu s področno zakonodajo.
Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– realno prikazano finančno konstrukcijo.
Pri financiranju upokojenskih društev s
sedežem v Občini Trebnje se sredstva razdelijo še glede na:
– število jubilantov in obdarovancev v
letu 2007,
– število članov posameznega društva,
– število udeležencev posameznega
programa.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in
merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v
Občini Trebnje.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
VI. Merila za izbor programov/projektov
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa,
– posebni interes Občine Trebnje.
2. Dodatna merila, ki so opredeljena po
posameznih programskih sklopih.
3. Merila za sofinanciranje programov
društev, ki nimajo sedeža v Občini Trebnje.
Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje.
VII. Razpisna dokumentacija
Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša,
po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje, na obrazcih, ki so sestavni del
razpisane dokumentacije. Obrazci se dobijo
v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev
trg 5, Trebnje ali na internetni strani Občine
Trebnje http://www.trebnje.si/.
Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in
se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih.
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Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu,
se s sklepom zavržejo.
Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja
programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na
posamezen program, zato se izpolni v celoti
za vsak program posebej.
VIII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloga mora biti dostavljena v
roku 30 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj
– Javni razpis – socialno varstvo.
IX. Izid razpisa
Občinska uprava Občine Trebnje bo v
30 dneh po zaključku razpisa na podlagi
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje programov in investicij na
področju socialnega varstva pripravila predlog izbora prijaviteljev, ki ga bo posredovala Občinskemu svetu, ki odloči s sklepom.
Mnenje k predlogu poda pristojna komisija
za področje socialnega varstva, imenovana
s strani župana. O izboru prijaviteljev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 15. dneh po sprejemu sklepa na
občinskem svetu. Občinska uprava bo hkrati
z obvestilom o odločitvi Občinskega sveta
pozvala prijavitelje k podpisu pogodbe.
Odpiranje ponudb ni javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku
za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri
Mateji Vrabec na tel. 07/34-81-142.
Občina Trebnje
Ob-17604/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2007 (Uradni list RS, št.
53/07) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06),
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov ter stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in
projektov v Občini Trebnje za leto 2007
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks: 07/348-11-31.
2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so sledeče vsebine:
– mladinski programi (dejavnost) – kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih
aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku
obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje
z naravo ipd.),
– mladinski projekti (posamična aktivnost
izvajalca) – posamični zaključen enkratni
dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.),
– stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov – neprogramski
stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti
(stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis lahko oddajo vloge prijavitelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi
programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Trebnje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– programi in projekti se izvajajo za mladino v Občini Trebnje (mladi od 15 do 29
let),
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz
drugih virov,
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti.
Pravico do sofinanciranja mladinskih
programov in projektov po tem pravilniku
imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov,
namenjenim predvsem mladim med 15. in
29. letom starosti. Pravico do sofinanciranja
stroškov delovanja mladinskih programov in
projektov pa imajo tisti izvajalci, ki izvajajo
izključno programe in projekte za mlade,
njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini.
4. Vrednost razpisanih sredstev: za sofinanciranje mladinskih programov so v proračunu Občine Trebnje za leto 2007 zagotovljena sredstva za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov v skupni višini 6.677
EUR ter za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in
projektov v višini 1.669 EUR.
5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje
mladinskih programov in projektov bodo
upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih programih in projektih, delež lastnih
sredstev za izvedbo mladinskih programov
in projektov, ciljna populacija, dostopnost,
ekonomičnost, primerljivost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov iz proračuna Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 20/06), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno – na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Branka Škerl ali na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si, do roka za oddajo vlog.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti
kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Trebnje,
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Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge, izpolnjene
na razpisnih obrazcih, morajo bili z vsemi
zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti
kuverti, s pripisom »Prijava na javni razpis
– Mladinski programi 2007«. Na hrbtni strani
ovitka morata biti navedena naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku,
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne
komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega
razpisa.
Občinska uprava Občine Trebnje bo v
45 dneh po zaključku javnega razpisa izdala odločbe o izboru, višini in namenu odobrenih sredstev izvajalcem mladinskih programov in projektov. V 8 dneh od prejema
odločbe bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Trebnje. Po pravnomočnosti odločb bodo z izbranimi izvajalci
programov in projektov sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov
in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Branka Škerl, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31.
Občina Trebnje
Ob-17605/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98), v skladu
z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 53/07), in Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06),
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2007
sofinancirala Občina Trebnje
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, telefon
07/348-11-00, faks: 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) javni kulturni programi,
B) javne kulturne prireditve,
C) založništvo,
D) izobraževanje,
E) nakup opreme in osnovnih sredstev,
F) investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se
pretežno uporabljajo za kulturne namene,
G) varstvo kulturne dediščine.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja A, B, C, D, E: društva,
zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje
kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko
tudi niso registrirani za opravljanje kulturne
dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v
javnem interesu Občine Trebnje); posame-

zniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za
obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne
sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– za področje F: lastniki ali upravljalci
javne infrastrukture na področju kulture in
objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti,
– za področje G: lastniki ali upravljalci
nepremične kulturne dediščine, ki se nahaja na območju Občine Trebnje in ima status
kulturnega spomenika.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Trebnje (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Trebnje, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Trebnje),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče
v Občini Trebnje,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje
iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in
kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
glede na kakovost izvedbe programa, glede
na število sekcij, število aktivnih članov in
glede na število nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih,
delež zagotovljenih lastnih sredstev, število
obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
vzvodov za partnerstvo.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska
tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost
avtorskega dela, umetniška in kakovostna
vrednost.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali
stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.
Projekti s področja nakup opreme in
osnovnih sredstev bodo ocenjevani po sledečih elementih: delež zagotovljenih lastnih
sredstev, kvalitetni nivo izvedbe programov,
število uporabnikov, vrsta kulturne dejavnosti in namen opreme, število članov oziroma
sekcij izvajalca.
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Za ocenjevanje investicijskih projektov
bodo uporabljena sledeča merila: izkoriščenost objekta za izvajanje kulturnih dejavnosti, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju na področju kulture v Občini
Trebnje, razlogi za investicijo, zagotovljena
lastna finančna sredstva, pridobljena sredstva iz državnih in evropskih virov.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana sledeča merila: ovrednotenje kulturnega spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi
človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana
izvedbena dokumentacija, pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika, zagotovljena lastna
finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz
državnih in evropskih virov.
Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške
vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov,
kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji
(stroški sanacije temeljev, stroški sanacije
sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih
konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije
stavbnega pohištva – okna, vrata, stroški
sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov).
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih
merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom
o postopkih in merilih za vrednotenje javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 20/06).
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto
2007 za sofinanciranje posameznih vsebin
javnega razpisa:
– javni kulturni programi, sredstva v višini
29.886 EUR,
– javne kulturne prireditve, sredstva v višini 50.888 EUR,
– založništvo v višini 7.615 EUR,
– izobraževanje v višini 5.000 EUR,
– nakup opreme in osnovnih sredstev v
višini 13.412 EUR,
– investicije in investicijsko vzdrževanje
objektov, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se
pretežno uporabljajo za kulturne namene
69.767 EUR,
– varstvo kulturne dediščine sredstva v
višini 35.653 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacije je na voljo takoj po
objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko
osebno – na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba Branka Škerl ali na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si, do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge
na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje zadnji dan tega roka oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do
roka prispele na sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti
z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene
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v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR
Kultura 2007, področje: ________________
(navedba osnovnega razpisnega področja,
npr.: varstvo kulturne dediščine)«. Na hrbtni
strani ovitka morata biti navedena naziv in
naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po
roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene
naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije
bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po
merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku
javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma
o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V 8 dneh od
prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji
izjavili o predlogu strokovne komisije. Na
podlagi predloga strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih
programov in projektov. Na izdano odločbo
ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov
in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe programov in
projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Branka Škerl, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31.
Občina Trebnje
Ob-17606/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa v RS (Uradni list RS, št.
24/00), Odloka o proračunu občine Trebnje
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 53/07) in
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni
list RS, št. 18/06), Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v občini Trebnje za leto 2007, v skupni vrednosti 198.932 EUR, od tega:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v skupni višini 70.001 EUR, in sicer
za izvedbo interesnih programov 29.521
EUR in za izvedbo programov, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport 40.480 EUR.
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa)
– Naučimo se plavati (sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena, izven
redne dejavnosti vrtca)
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca)
– Drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta)
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1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa; za 10-urni plavalni tečaj
v 1. razredu 9-letke, ki se izvaja izven redne
dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena)
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa)
– Naučimo se plavati (za 15-urne plavalne tečaje v zadnji triadi 9-letke, izvajanje izven redne dejavnosti, se sofinancira
strokovni kader in uporaba bazena; za tečaj
plavanja v okviru šole v naravi za 5. razred,
se sofinancira uporaba bazena)
– Drugi 80-urni programi, izven redne
dejavnosti šole (sofinancira se strokovni
kader in stroški uporabe objekta, če to ni
šolski objekt)
– Šolska športna tekmovanja (sofinancira se občinska, regijska in državna tekmovanja)
– Programi v počitnicah (za tečaje in
krajše šole se sofinancira strokovni kader in
uporaba objekta, če to ni šolski objekt)
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se
objekt, strokovni kader in materialne stroške
programa)
1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (za 80-urne programe izven
redne dejavnosti se sofinancira strokovni
kader in uporaba objekta)
1.3 Športna vzgoja mladine
1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
(za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta)
1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta)
1.3.3 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (za 80-urne programe se sofinancira strokovni kader in uporaba objekta)
1.4 Športna dejavnost študentov
1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov (za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in uporaba objekta)
2. A/ Kakovostni šport, v višini 21.282
EUR
– kakovostni šport (sofinancira se najemnina objekta za 320 ur programa).
B/ Vrhunski šport, v višini 36.722 EUR
– vrhunski šport (sofinancira se največ
1200 ur programa).
3. Športna rekreacija, v višini 7.720
EUR
– za 80-urne programe se sofinancira
uporaba objekta,
– za socialno in zdravstveno ogrožene
ter za občane, starejše od 65 let se dodatno
sofinancira strokovni kader.
4. Šport invalidov, v višini 1.252 EUR
– sofinancira se 80-urne programe.
5. Razvojne in strokovne naloge v športu:
5.1 Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov, v višini 3.338
EUR (sofinancirajo se stroški plačanih kotizacij)
5.2 Velike mednarodne športne prireditve, v višini 2.700 EUR
(sofinancirajo se neposredni materialni
stroški organizacije prireditve)
5.3 Športni objekti, v višini 112.669
EUR
(sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov in športnih naprav ter vzdrže-

vanje oziroma nakup športne opreme, objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve
javnih športnih objektov in športnih naprav,
načrtovanje in gradnja novih javnih športnih
objektov in športnih naprav, ob upoštevanju
meril in pogojev v skladu s pravilnikom)
5.4 Delovanje občinske športne zveze, v
višini 5.842 EUR
(sofinancirajo se materialni stroški za delovanje zveze, ob pogoju, da opravlja strokovne in razvojne naloge vsaj za 10 športnih
društev, ki so njeni člani).
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo,
status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na
podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila, za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini
Trebnje (Ur. l. RS, št. 18/06) in so tudi sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov:
Za izvajalce letnih programov se lahko
prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS;
– imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane občine
Trebnje, razen invalidskih društev oziroma
invalidskih organizacij, ki so zasnovane
tako, da združujejo člane na področju regije
(v tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Trebnje);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa ali projekt, ki
je predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in
sredstva, pridobljena iz drugih virov;
– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi
tega razpisa. Prevzame se lahko osebno
– na oddelku za družbene dejavnosti, kontaktna oseba je Danica Grandovec ali na
internetni strani Občine Trebnje: http://www.
trebnje.si/, do roka za oddajo vloge.
VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge na javni razpis morajo
biti predložene v roku 30 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS. Za pravočasne
se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele
na sedež naročnika, z oznako na ovojnici
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»ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport
2007« in navedbo naslova vlagatelja na
ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku,
se ne odpira in se vrne vlagatelju.
VII. Postopek za dodelitev sredstev: odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba.
Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog
se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o
popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog
se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki
ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v
pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo.
Strokovna služba opravi pregled popolnih
vlog in vlog, ki so bile v roku dopolnjene ter
jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. Na podlagi
ocene strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži Občinskemu svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska uprava je dolžna v roku 15
dni obvestiti vse vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava mora hkrati s
sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu
pogodbe. Če se vlagatelj v roku 30 dni ne
odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev
sredstev se sklene pogodba med občino in
izvajalcem letnega programa športa.
VIII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
IX. Dodatne informacije: Danica Grandovec, tel. 07/348-11-33.
Občina Trebnje
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Javne dražbe
Ob-17851/07
Dopolnitev
Ministrstvo za obrambo RS, podaja
dopolnitev k javni dražbi objavljeni v Uradnem listu RS, št. 51 z dne 8. 6. 2007,
Ob-16893/07, stran 4434,
– pod točko 1 rimske V. se doda točka 1a
z naslednjo vsebino:
Soglasje za proizvodnjo:
Stroji, oprema in materiali iz pro
izvodnega kompleksa Grosuplje so pod
posebnim režimom glede prometa, zato
morajo dražitelji za ta predmet prodaje
imeti soglasje za proizvodnjo vojaškega
orožja in opreme skladno z 78. členom
Zakona o obrambi (Uradni list RS, št.
103/04 – UPB 1).«.
– pod točko 7, rimske V. se v drugem
odstavku doda alinea:
– soglasje za proizvodnjo vojaškega
orožja in opreme.
Ministrstvo za obrambo
Št. 5007
Ob-17241/07
Gozdarstvo G. Radgona d.o.o., Jurkovičeva 5, Gornja Radgona, objavlja na osnovi
9.a člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 70/00)
javno dražbo,
ki bo v Gornji Radgoni na Železniški postaji, v četrtek, 28. 6. 2007 ob 10. uri, za
prodajo naslednjega blaga:
– les za lesne plošče mehki listavci
90,00 m3 na lokaciji Železniška postaja Gornja Radgona.
1. Les za lesne plošče ima ploščice na
posameznih kosih zaradi izvora.
Po predhodnem dogovoru si lahko
vsi interesenti ogledajo predmet dražbe
in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba: Bale Franc, tel.
041/622-103).
2. Izklicna cena je 3150,00 EUR brez
DDV.
3. Na dražbi lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali
fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV,
morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila,
da so zavezanci za DDV v svoji državi.
4. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s
pripisom »Ne odpiraj – javna dražba« prodajalcu na naslov: Gozdarstvo G. Radgona
d.o.o., Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona. Rok za predložitev ponudb je najkasneje
do torka, 26. 6. 2007 do 12. ure. V ponudbi
dražitelji navedejo ponujeno ceno. Če je zavezanec za DDV priloži fotokopijo potrdila
in dokazilo o vplačilu kavcije. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od treh mesecev od
dneva dražbe. V primeru, da se prijavi fizična oseba, predloži potrdilo o državljanstvu
in kopijo osebnega dokumenta oziroma za
samostojne podjetnike priglasitveni list.
5. Odpiranje ponudb je v sredo 27. 6.
2007 ob 9. uri v prostorih Gozdarstvo G.

Radgona d.o.o., Jurkovičeva 5, Gornja Radgona. Na odpiranju ponudb so lahko navzoči ponudniki in koncendent.
6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini
20% od izklicne cene na TRR prodajalca
št. 02341-0020200681 (NLB) ter dokazilo o
vplačilu kavcije v originalu predložiti v kuverti skupaj s ponudbo.
7. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
8. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno poravnal
kavcije in predložil potrdila o plačilu, njegova
ponudba ne bo veljavna. Ponudbe, ki so prišle prepozno, niso v pravilno opremljeni kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog,
bo komisija izločila kot neveljavno. Izključni
kriterij za najugodnejšo ponudbo je najvišja
cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudi enako ceno, bo komisija prodajalca
izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo
znesek višanja 5% od izklicne cene. Javna
dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Če več ponudnikov ponudi izklicno ceno ali
enako najvišjo ceno in dražbe nobeden od
ponudnikov ne nadaljuje, komisija med njimi izvede žrebanje. V tem primeru je konec
dražbe ugotovitev rezultata žrebanja.
9. Ugovor proti dražbenem postopku je
možno podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem
sodišču.
10. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
11. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
12. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi.
Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na
strani ponudnika ni sklenjena v tem roku,
prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku
20 dni od dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba
razdre in prodajalec zadrži kavcijo. Kupec
lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine.
13. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
Gozdarstvo G. Radgona d.o.o.
Št. 1746-04/07
Ob-17423/07
Na podlagi 28. člena Statuta družbe in
smiselne uporabe Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03), Javno podjetje Komunala Za-

gorje, d.o.o., sedež: Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi, objavlja
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala
Zagorje, d.o.o., sedež: Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja po sistemu »videno – kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
III. Predmet javne dražbe je naslednja
premičnina: inv. št. 1504, stroj za čiščenje
ulic, znamka: Rolba citycat, leto izdelave:
1990, izklicna cena: 4.000,00 EUR.
Izklicna cena ne vsebuje davka, niti drugih morebitnih stroškov v zvezi z izvedbo
kupoprodajne pogodbe. Davek od na dražbi
dosežene cene in morebitne druge stroške
v zvezi z izvedbo kupoprodajne pogodbe,
plača kupec.
IV. Najnižji znesek višanja cene predmeta dražbe je 200,00 EUR oziroma mnogokratnik tega zneska.
V. Kraj in čas javne dražbe
Premičnina, ki je predmet javne dražbe,
bo naprodaj na javni dražbi, ki bo dne 2. 7.
2007 ob 11. uri v sejni sobi (II. nadstr.) Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi.
Javna dražba bo potekala po načelu »videno – kupljeno«.
VI. Višina kavcije
Vsak dražitelj mora do vključno 28. 6.
2007 vplačati kavcijo v višini 10% izklicne
cene in sicer 400,00 EUR.
Kavcijo je možno nakazati na prodajalčev TRR št. 26338-0012342595,
NLB Banka Zasavje, d.d. ali na TRR št.
90672-0000384278, PBS – s pripisom: »za
javno dražbo«.
Vplačana kavcija bo uspelemu dražitelju
(kupcu) vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo vplačana kavcija brezobrestno vrnjena v osmih
dneh po končanem postopku javne dražbe.
VII. Informacije in ogled predmeta javne
dražbe
Podrobnejše informacije v zvezi z javno
dražbo lahko interesenti dobijo vsak delovni
dan od vključno 19. 6. 2007 do vključno 28. 6.
2007 med 10. in 13. uro na tel. 03/56-67-704
(Milan Fakin), 03/56-67-706 (Bogdan Lilija) in
03/56-67-707 (Mira Kerin).
Ogled predmeta dražbe je možen vsak
delovni dan, od vključno 19. 6. 2007 do
vključno 28. 6. 2007, med delovnim časom
družbe.
Interesenti naj en dan pred nameravanim
ogledom, med 7. in 8. uro pokličejo Milana
Fakina (tel. 03/56-67-704) oziroma Matjaža
Sotenška (tel. 03/56-67-720), ki bo določil
termin ogleda predmeta dražbe.
VIII. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe 2. 7. 2007 med 10. in 10.45 uro v
sejni sobi iz točke V. te objave, prijaviti udeležbo na javni dražbi.
Navedenega dne prijav udeležb na dražbi pred 10. in po 10.45 uri komisija ne bo
sprejemala.
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Ob prijavi udeležbe na javni dražbi mora
dražitelj (oziroma pooblaščena oseba) komisiji predložiti:
Pravne osebe in podjetniki morajo v
času, določenem za prijavo udeležbe na
javni dražbi, komisiji izročiti:
– izpisek iz registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za s.p.), ki
na dan javne dražbe ni starejši od 30 dni in
pisno pooblastilo dražitelja za sodelovanje
na javni dražbi z overjenim podpisom v primeru, da zastopnik pravne osebe oziroma
podjetnik za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo osebo,
– matično in davčno oziroma ID številko
za DDV,
– v originalu potrdilo o pravočasno vplačani kavciji in številko TRR za primer vračila
kavcije,
– na vpogled veljavni osebni dokument
s fotografijo in EMŠO (rojstnimi podatki),
katerega je izdal državni organ.
Fizične osebe morajo v času, določenem
za prijavo udeležbe na javni dražbi, komisiji
izročiti:
– na vpogled veljavni osebni dokument s
fotografijo in EMŠO (rojstni podatki), katerega je izdal državni organ,
– v originalu potrdilo o pravočasno vplačani kavciji in številko TRR za primer vračila
kavcije,
– pisno pooblastilo dražitelja za sodelovanje na javni dražbi z overjenim podpisom
v primeru, da za udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo.
IX. Prodajna pogodba
Prodajna pogodba mora biti sklenjena v
petnajstih dneh po zaključku dražbe.
Če uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, njegova že vplačana kavcija zapade v korist prodajalca.
Celotno kupnino za premičnino, doseženo na javni dražbi, zmanjšano za vplačano kavcijo, mora kupec (uspeli dražitelj)
poravnati v roku 4 dni po sklenitvi pogodbe
v skladu z računom, ki ga izstavi prodajalec. Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina kupoprodajne
pogodbe.
Izročitev premičnine se opravi najkasneje v dveh delovnih dneh po prispetju kupnine
iz prejšnjega odstavka na prodajalčev TRR
št. 26338-0012342595, NLB Banka Zasavje, d.d. ali na TRR št. 90672-0000384278,
PBS.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka
odgovornost za uničenje, poškodbo ali krajo
predmeta dražbe preide na kupca.
V primeru zamude prevzema predmeta
dražbe iz razloga, ki je na strani kupca, je
prevzem predmeta dražbe pogojen s predhodnih plačilom dnevne odškodnine prodajalcu za hrambo predmeta dražbe v višini
1% celotne kupnine, povečane za obvezne
dajatve.
Podrobnejšo vsebino pogodbe interesenti lahko dobijo brezplačno pri osebah iz
točke VII. te objave.
Nakup premičnine iz točke III. te objave
se opravi po sistemu »videno – kupljeno«,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
X. Pravila dražbe:
1. ustno dražbo vodi komisija proda
jalca,
2. draži lahko tisti, ki je svojo udeležbo
na javni dražbi prijavil v skladu s točko VIII.
te objave,

3. s plačilom kavcije ponudnik pridobi
status dražitelja in sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi,
4. pooblaščenec dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo dražitelja za sodelovanje na javni dražbi z overjenim podpisom,
5. dražitelj lahko dviga ceno v skladu s
točko IV. te objave,
6. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
7. dana ponudba veže ponudnika do
zaključka dražbe in do tedaj ponudnik ne
more odstopiti ali jo kakorkoli drugače razveljaviti,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
9. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je premičnina prodana za
izklicno ceno,
10. če sta na dražbi dva ali več dražiteljev, uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno,
11. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, premičnina ni prodana,
če eden od dražiteljev ne zviša cene,
12. vplačana kavcija se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu
ponudniku pa vrne brez obresti, najkasneje
v osmih dneh po zaključeni javni dražbi,
13. izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru,
da nobeden od udeležencev javne dražbe
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena,
ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne
dražbe prodan in kupca pozove k podpisu
pogodbe,
14. ugovore proti postopku dražbe je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe,
15. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03).
XI. Komisija lahko že začeti postopek
prodaje premičnine ustavi kadarkoli do
sklenitve pravnega posla, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v
višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije in vračila že vplačane kavcije brez obresti v roku iz točke VI. tega
razpisa.
Komunala Zagorje, d.o.o.
Št. 9000534
Ob-17431/07
L Egoles, d.d., Kidričeva cesta 56, 4220
Škofja Loka objavlja na osnovi 9.a člena
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 70/00)
javno dražbo,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2007, ob 10. uri,
v sejni sobi na sedežu L Egoles, d.d., Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka, za
prodajo naslednjega blaga:
– okrogel les smreke/jelke v lubju, v
skupni količini 201,00 m3, od tega hlodovine B kvalitete 24,56 m3, od tega hlodovine
C kvalitete 111,83 m3, hlodovine D kvalitete
38,93 m3 ter celuloznega lesa 25,68 m3, na
lokaciji Trata.
1. Hlodovina B, C in D kvalitete je razvrščena v klase na osnovi standarda za hlode iglavcev (Standard: SIST 1014:1998).
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2. Vsak kos lesa je označen s signirno
ploščico, katere številka je s pripadajočim
premerom, dolžino in kubaturo vpisana v
dokumentacijo.
3. Po predhodnem dogovoru si lahko
vsi interesenti ogledajo predmet dražbe
in se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Aleš Blasutto, tel.
04/511-13-48.
4. Izklicna cena za 201,00 m3 okroglega lesa je 11.196,66 EUR in vsebuje 20%
DDV. Blago se prodaja kot celota.
5. Na dražbi lahko sodelujejo domače in
tuje, pravne in fizične osebe. Prodajalec je
zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične
osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da
so zavezanci za DDV v svoji državi.
6. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti,
s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba«,
prodajalcu na naslov: L Egoles, d.d., Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka. Rok za
predložitev ponudb je najkasneje do 27. 6.
2007 do 12. ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno ceno, ter v kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev od dneva dražbe. Fizične osebe
morajo predložiti potrdilo o državljanstvu
in kopijo osebnega dokumenta, samostojni
podjetniki pa priglasitveni list.
7. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini
20% od izklicne cene na TRR prodajalca
št. 03128-1000573807 pri SKB banki d.d.
ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti najkasneje do 27. 6. 2007 do 12.00
ure na L Egoles, d.d., Kidričeva cesta 56,
4220 Škofja Loka (Vesna Langerholc, tel.
04/511-13-61).
8. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
9. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so
prispele. Kolikor ponudnik pravočasno ne
poravna kavcije in predloži potrdila o plačilu, se njegova ponudba ne upošteva.
Ponudbe, ki pridejo prepozno, ki niso v
pravilno opremljeni kuverti in ne vsebujejo
vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni kriterij za najugodnejšo ponudbo je najvišja cena. V primeru, da dva ali
več ponudnikov ponudijo enako ceno, bo
komisija prodajalca izvedla dodatno ustno
dražbo, pri kateri bo znesek višanja 5% od
izklicne cene. Javna dražba je končana,
ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Če več ponudnikov ponudi izklicno ceno ali enako najvišjo
ceno in dražbe nobeden od njih ne nadaljuje, komisija med njimi izvede žrebanje. V
tem primeru je dražba končana, ko komisija
ugotovi rezultat žrebanja.
10. Ugovor proti dražbenem postopku
je možno podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem
sodišču.
11. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
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brezobrestno povrnjeno kavcijo v 8 dneh po
izvedeni javni dražbi.
12. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
13. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi.
Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na
strani ponudnika ni sklenjena v tem roku,
prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku
20 dni od dneva javne dražbe. V kolikor
plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba razdre in prodajalec zadrži kavcijo.
Kupec lahko blago prevzame šele po plačilu
celotne kupnine.
14. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
L Egoles, d.d.
Ob-17553/07
Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03) in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) Dom upokojencev Nova
Gorica objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Dom upokojencev Nova Gorica,
Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičninskega premoženja.
3. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A. Zemljišče s parc št. 324/14, k.o. Vogrsko: gozd, v izmeri 919,00 m2.
Zemljišče s parc št. 557/1, k.o. Vogorsko:
gozd, v izmeri 2363,00 m2.
Zemljišče s parc št. 998/4/3, k.o. Vogrsko: travnik, v izmeri 2250,00 m2,
sadovnjak v izmeri 600,00 m2.
Zemljišče s parc št. 1607, k.o. Vogrsko:
travnik, v izmeri 3852,00 m2.
Zemljišče s parc.št. 196.S, k.o. Vogrsko:
stavbišče, v izmeri 395,00 m2.
Predmet prodaje je celota po načelu »videno kupljeno«.
B. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetne nepremičnine
ovrednotil:
– Vrednost stavbnega
zemljišča
– Gradbena vrednost
hiše
– Gospodarsko
poslopje
– Kmetijsko zemljišče
Skupaj – izklica cena

29.050,00 EUR
67.377,67 EUR
21.188,20 EUR
14.999,00 EUR
132.614,87 EUR

V ceni ni zajet DDV.
Izklicna cena je enaka ocenjeni vrednosti
nepremičnine.
4. Opis zemljišča in lokacije:
Parcela št, 324/14 je v naravi gozd in
leži tik ob robu nove hitre ceste ŠempeterVipava.
Parcela št. 557/1 je v naravi gozd in leži
pod vasjo za hišo št. 112 Vogrsko.
Parcela št. 998/4 leži ob stanovanjski
hiši št. 41 na Vogrskem. Po svoji funkciji
je parcela deloma funkcionalno zemljišče
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ob samem objektu, ostalo pa je kmetijska
površina za samim objektom
Parcela št. 1607 leži med Prvačino in
Vogrskim. Parcela nima dostopne poti, temveč se poslužuje dostopa preko sosednjih
parcel.
Po lokacijski informaciji povzeti iz PISO
so vse parcele opredeljene (razen 196.S)
kot kmetijska zemljišča oziroma gozd.
Stanovanjska parcela je locirana z dovozno cesto v asfaltni izvedbi, vodovodom,
elektriko in PTT omrežjem.
Nepremičnina se prodaja kot celota.
5. Pogoji javne dražbe in dvigovanje izklicne cene:
Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. Dražbo vodi predsednik
Komisije za izvedbo prodaje (v nadaljevanju: voditelj dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je po
500 EUR. Vsak dražitelj mora vplačati pred
začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene, na transakcijski račun Doma upokojencev Nova Gorica odprt pri RS-Uprava
za javna plačila št. 01100-6030267515, sklic
39492859.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo o registraciji, 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 pooblastilo.
Tuja pravna ali fizična oseba mora v primeru vzajemnosti, 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.
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. 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.
Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
Predkupno pravico imajo upravičenci,
določeni v 23. členu Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/ZKZ-UPB-1).
6. 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 in 77/03).
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Doma upokojencev
Nova Gorica, Gregorčičeva 16, 5000 Nova
Gorica, dne 4. julija 2007 ob 10. uri.
8. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe. Kupec mora poravnati celotno kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe
oziroma po izstavitvi računa. Če dražitelj po
svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu.

Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov se bodo kupcu nepremičnine
izročile v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
9. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino in DDV. Kupec se obveže plačati tudi stroške v zvezi z izvedbo dražbe in
pripravo pogodbe v znesku 5.000 EUR in
DDV, vse stroške z overitvijo pogodbe (notarski zapis), izvedbo pogodbe v zemljiški
knjigi ter morebitne druge stroške v zvezi z
izvedbo pogodbe.
10. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo prodaje lahko do
sklenitve pogodbe postopek javne dražbe
ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Lokacijska informacija in cenitveno
poročilo sta na vpogled na sedežu Doma
upokojencev Nova Gorica. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 05/339-41-00, Kontaktna oseba: Vasja Medvešček,direktor.
Dom upokojencev Nova Gorica
Ob-17211/07
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
13/03, 77/03) v povezavi s 3. odstavkom 37.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi št. 478-48/2007 z dne 29. 3. 2007,
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
Zagorje ob Savi, ki jo zastopa župan Matjaž
Švagan, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe je sledeča nepremičnina:
– garažni boks v izmeri 17 m2 v nizu garaž na Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi,
stoječ na parc. št. 767/21, vpisan v vl. št.
1004 k.o. Zagorje-mesto za izklicno ceno
2.820,00 €.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec.
III. Nepremičnina ni obremenjena z najemnim razmerjem ter je prosta oseb in
stvari.
IV. Nepremičnina, opredeljena v II. točki
te objave bo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v sredo, dne 4. 7. 2007 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Zagorje ob Savi.
V. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine za nepremičnino,
ki jo dražijo in priloženo številko lastnega
osebnega računa oziroma TRR za primer
vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(to velja le za pravne osebe in s.p. -dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od
datuma dražbe),
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za fizične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO (fizične osebe),
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, 2. julija 2007 plačati varščino v višini 10% izklicne cene za nepremičnino, to
je 282,00 €. Varščino je potrebno nakazati
na podračun proračuna Občine Zagorje ob
Savi št. 01342-0100018358 voden pri UJP
Ljubljana-urad Trbovlje, z navedbo »plačilo
varščine za javno dražbo-garaža«. Plačana
varščina se bo kupcu vračunala v kupnino,
drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v osmih
dneh po končani dražbi.
VI. Pogodba o prodaji nepremičnine
mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni
po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva
Občine Zagorje ob Savi k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Občine Zagorje ob Savi.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani župana, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
2. julija 2007 plačal varščino in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 200,00 €,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03).
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do podpisa kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
IX. Vsa pojasnila v zvezi z nepremičninami, ki so predmet javne dražbe lahko intere-

senti dobijo v občinski upravi vsak delovni
na tel. 03/565-57-02 ali 565-57-14.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-17218/07
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice objavlja v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv
in
sedež
organizatorja javne dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-pošta:
obcina.brezice@brezice.si.
2. Predmet prodaje:
2.1 Predmet prodaje so zazidljiva stavbna zemljišča, ki v naravi predstavljajo komunalno opremljene gradbene parcele na
Čatežu ob Savi, kjer je z Odlokom o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot (Ur. l. RS,
št. 19 z dne 1. 3. 2002) predvidena gradnja
individualnih stanovanjskih hiš pa tudi gospodarskih poslopij z večnamensko dejavnostjo. Kupci predmetnih parcel so oproščeni plačila komunalnega prispevka.
Naprodaj so sledeče komunalno opremljene gradbene parcele, z izklicnimi cenami:
2.1.1. gradbena parcela po ZN št. 2, na
parc. št. 22/13 k.o. Čatež, v izmeri 963 m2,
po ocenjeni vrednosti 59.300,00 €;
2.1.2. gradbena parcela po ZN št. 12, na
par. št. 22/4 k.o. Čatež v izmeri 686 m2, po
ocenjeni vrednosti 42.200,00 €;
2.1.3. gradbena parcela po ZN št. 11, na
parc. št. 22/3 k.o. Čatež, v izmeri 604 m2, po
ocenjeni vrednosti 37.200,00 €;
2.1.4. gradbena parcela po ZN št. 13, na
parc. št. 22/6 k.o. Čatež, v izmeri 679 m2, po
ocenjeni vrednosti 41.800,00 €;
2.1.5. gradbena parcela po ZN št. 15, na
parc. št. 22/10 k.o. Čatež, v izmeri 994 m2,
po ocenjeni vrednosti 61.400,00 €;
2.1.6. gradbena parcela po ZN št. 16, na
parc. št. 22/11 k.o. Čatež, v izmeri 655 m2,
po ocenjeni vrednosti 40.500,00 €;
2.1.7. gradbena parcela po ZN št. 17, na
parc. št. 22/9 k.o. Čatež, v izmeri 671 m2, po
ocenjeni vrednosti 41.500,00 €;
2.1.8. gradbena parcela po ZN št. 18, na
parc. št. 22/7 k.o. Čatež, v izmeri 680 m2, po
ocenjeni vrednosti 41.800,00 €;
2.1.9. gradbena parcela po ZN št. 19, na
parc. št. 22/5 k.o. Čatež, v izmeri 715 m2, po
ocenjeni vrednosti 44.300,00 €;
2.1.10. gradbena parcela po ZN št. 20,
na parc. št. 22/2 k.o. Čatež, v izmeri 744 m2,
po ocenjeni vrednosti 46.000,00 €;
2.1.11. gradbena parcela po ZN št. 1, na
parc. št. 22/12 k.o. Čatež, v izmeri 979 m2,
po ocenjeni vrednosti 60.100,00 €.
2.2. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 759/2 – pašnik v izmeri 593 m2,
pripisana k zemljiškoknjižnemu vložku
številka 431 k.o. Kapele. Izklicna cena je
7.200,00 €.
2.3. Predmet prodaje je nepremičnina
parc. št. 784/1 – pašnik v izmeri 1000 m2,
pripisana k zemljiškoknjižnemu vložku
številka 576 k.o. Gabrje. Izklicna cena je
60.000,00 €. Uspeli dražitelj se zavezuje z
Občino Brežice skleniti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice peš hoje in vožnje
v njenem skrajno severnem delu. Kolikor
se izkaže, po opravljeni mejni obravnavi,
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da poteka po severnem delu nepremičnine
cesta, se uspeli dražitelj zavezuje uskladiti
zemljiškoknjižno stanje s prodajalko, po ceni
na enoto, kakršna bo dosežena na dražbi.
2.4. Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št. 337/9 – travnik v izmeri 327 m2,
337/10 – travnik v izmeri 491 m2, 337/14
– travnik v izmeri 54 m2, 337/15 – travnik v
izmeri 41 m2, 337/16 – travnik v izmeri 6 m2,
vse pripisane k zk. vl. št. 216 k.o. Zakot.
Izklicna cena je 55.000,00 €. Nepremičnine
se prodajo skupaj v kompletu.
3. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent
(domača pravna ali fizična oseba, državljani
EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah za takšne osebe omogočajo
prisilni predpisi RS). Interesent mora svojo
udeležbo pisno prijaviti najkasneje do 30. 6.
2007. Prijava se pošlje oziroma osebno dostavi na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice. Prijava udeležbe
mora vsebovati tudi naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.),
staro največ 30 dni,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani
oziroma tuje pravne osebe).
Dražitelji morajo na dan dražbe, pred
njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o plačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot
tudi zakoniti zastopnik pravne osebe),
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem je ta dolžan predložiti: osebni
oziroma drugi identifikacijski dokument in
pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
4. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385 z navedbo »Varščina za
javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
5. Pravila javne dražbe:
– Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik 200,00 €.
– Nepremičnine se prodajajo posamezno. Nepremičnine se prodajajo po načelu:
»videno-kupljeno«.
– Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške
notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi in
trpi kupec.
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– 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 in 77/03).
– Ugovore zoper dražbeni postopek je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe. O morebitnih ugovorih odloči komisija za izvedbo in nadzor postopka
razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Brežice, nemudoma.
– Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem Občine Brežice lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
6. Sklenitev prodajne pogodbe:
– Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Brežice (NUSZ,…).
– Pogodba se sklene najpozneje v 15
dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v navedenem roku ne
podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani,
zadrži Občina Brežice njegovo varščino.
– Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti iz 1. alineje te točke v roku 10 dni
od uspele dražbe, se šteje, da od ponudbe
odstopa, in se iz položene varščine plačajo
stroški izvedbe javne dražbe, preostali del
varščine pa obdrži Občina Brežice.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k
podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo
je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot
za prvega dražitelja.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba je razpisana na dan 2. 7.
2007, s pričetkom ob 12. uri in bo potekala
v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo pri kontaktni
osebi Ani Krstov na tel. 07/49-91-527. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice
Št. 070/07
Ob-17257/07
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Metlika, št. 45603-00008/2005 z dne
29. 6. 2005 Zdravstveni dom Metlika, CBE
71, 8330 Metlika objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Zdravstveni dom Metlika, CBE 71,
8330 Metlika.
Postopek javne dražbe vodi Komisija ZD
Metlika za prodajo nepremičnine.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Predmet prodaje
Počitniško stanovanje v naselju Zaglav
na Cresu, Hrvaška, tip enote B02 pod št.
3/II, v objektu B02.1, v izmeri 34,04 m2.
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Izklicna cena: 30.400,00 EUR.
IV. Ogled nepremičnine
Interesenti za nakup počitniškega stanovanja si lahko le-tega ogledajo ob predhodnem dogovoru z vodstvom ZD Metlika, tel.
št. 07/369-1-406, vsak delovni dan med 9. in
14. uro, kjer bodo prejeli potrdilo za ogled.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine smo dosegljivi od 15. 6.
2007 do 15. 7. 2007, na tel. 07/369-14-06 ali
041/753-140 med 12. in 15. uro, kontaktna
oseba: Duška Pezdirc.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Počitniško stanovanje
je zemljiškoknjižno neurejeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške notarskih storitev plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
300,00 EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo mora dražitelj položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Zdravstvenega
doma Metlika: 01273-6030922421, sklic 00
31-07. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne
bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v
roku 15 dni od zaključka javne dražbe na
njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v
8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme
prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh
pogodbenih strank. Kupnina se vplača na
transakcijski račun Zdravstvenega doma
Metlika, št. 01273-6030922421. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko transakcijskega računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih prispevkih in davkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico (fizične osebe,
s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.

a) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno.
b) Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
c) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
d) Če se dražitelj ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po
izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala 18. 7. 2007 ob 12. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma Metlika, CBE
71, 8330 Metlika.
Zdravstveni dom Metlika
Št. 365/2007
Ob-17533/07
Občina Žalec objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Žalec,
št. 46502/00024/2001, z dne 20. 12. 2001
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo nadstropje, soba
20, tel. 03/713-63-24, faks 03/713-64-64.
2. Predmet javne dražbe
Nepremičnina parc.št. 457/24 pašnik v
izmeri 1817,00 m2 in parc.št 457/101 pašnik
v izmeri 98,00 m2, obe vpisani v vl. št. 1100
k.o. Zalog.
Predmetni nepremičnini sta z lokacijsko informacijo Občine Žalec, št.
35004-0852/2006, z dne 28. 7. 2006, opredeljeni kot stavbno zemljišče v ureditvenem
območju, P-proizvodne dejavnosti, na katerem je z Odlokom o zazidalnem načrtu
poslovno-proizvodne dejavnosti Podlog
(Uradni list RS, 25/02) predvidena gradnja
poslovnega objekta.
3. Izklicna cena za predmetno zemljišče
je 87.350,88 EUR. V ceno je že vključen
20% DDV.
Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču, parc. št
457/24 pašnik v izmeri 1817,00 m2, vpisani
v vl. št. 1100 k.o. Zalog, podjetju S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250 Rogaška
Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan plačati nadomestilo za stroške komunalnega
urejanja znotraj cone ZN Podlog v višini 15
EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega
računa. V tem znesku je všteta odškodnina
za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica
priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in
pravica priključitve na vodovodno omrežje.
Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti, z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino
Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za
vpis služnosti v zemljiško knjigo.
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Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja v
izgradnjo komunalne infrastrukture.
4. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo DURS o plačanih davkih in
prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti
pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in
prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno
pri notarju ali na Upravni enoti s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.)
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi
overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik.
5. Vsak dražitelj mora do vključno torka,
10. 7. 2007 plačati varščino v višini 10% od
izklicne cene nepremičnine, za katero bo
dražil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, s pripisom
»za javno dražbo«. Plačana varščina se bo
uspelemu dražitelju vračunala v kupnino,
dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli pa
vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi.
6. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki je
na dražbi uspel, v 8 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
nakupa odstopil, pri čemer varščina zapade
v korist Občine Žalec.
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7. Kupnino mora kupec poravnati v
osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366.
Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno
sestavino pravnega posla.
8. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.
9. Pravila javne dražbe:
a) Dražbo vodi komisija za vodenje in
nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 10. 7.
2007 vplačal varščino in pred pričetkom
dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
10. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan
pa je vrniti varščino brez obresti.
11. Javna dražba bo opravljena v torek,
dne 10. 7. 2007, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
12. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na
Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
prvo nadstropje soba 20, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro na tel., 03/713-63-24, ali
03/713-63-22. Ogled nepremičnine in druge
dokumentacije v zvezi z nepremičnino je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec
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Razpisi delovnih mest
Št. 07-2/10
Ob-17242/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto:
I. strokovni sodelavec za multimedijsko dejavnost – pripravnik na Območni
izpostavi Sevnica m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano višjo izobrazbo družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas za dobo enega leta, s polnim delovnim
časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-17291/07
Svet Javnega zavoda za izobraževanje
odraslih Ljudska univerza Litija na podlagi
odloka o ustanovitvi zavoda (Ur. l. RS, št.
45/06) razpisuje delovno mesto
direktor zavoda, m/ž.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo direktor zavoda izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladne z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in Zakonom o izobraževanju odraslih ZIOUPB1 (Ur. l. RS, št. 110/06).
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje
5 let. Predviden pričetek dela bo 1. septembra 2007.
Pisne prijave skupaj 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, dosedanjih delovnih
izkušnjah in kratkim življenjepisom) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Javni zavod za izobraževanje odraslih Ljudska
univerza Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija, s pripisom Svet zavoda – razpis.
Obvestila o izboru bodo prijavljeni prejeli
v zakonitem roku.
Svet Javnega zavoda za izobraževanje
odraslih Ljudska univerza Litija
Št. 1101-37/2007/1
Ob-17400/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2
in 33/07 ZJU-C) Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
podsekretar v Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:

– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje 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 oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– 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;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz pete alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na drugi stopnji,

– sodelovanje pri zastopanju v najzahtevnejših postopkih upravnega spora,
– pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev v upravnem sporu,
– informiranje strank, vodenje evidenc in
priprava poročil,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Direktoratu za davčni in carinski sistem in
druge javne prihodke v Sektorju za upravni
postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev, Vojkova 57, Ljubljana, v
nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644,
1001 Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj št. 1101-37/2007 podsekretar v
Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s
področja carinskih in davčnih zadev«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite ga. Lazovič na tel. 01/369-63-24, o
delovnem področju razpisanega delovnega
mesta pa ga. Žlender na tel. 01/369-67-92.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-38/2007/1
Ob-17401/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2 in
33/07 ZJU-C) Ministrstvo za finance objavlja
javni natečaj za 2 uradniški delovni mesti:
svetovalec v Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje 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
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bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
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 morajo biti razvidni 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 oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– 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 obsojena 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;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz pete alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje manj zahtevnih upravnih postopkov na drugi stopnji,
– zastopanje v manj zahtevnih postopkih
upravnega spora,
– pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev,
– informiranje strank, vodenje evidenc in
priprava poročil,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranima kandidatoma bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bosta opravljala
v Direktoratu za davčni in carinski sistem in
druge javne prihodke v Sektorju za upravni
postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev, Vojkova 57, Ljubljana v
nazivu svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644,
1001 Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj št. 1101-38/2007 svetovalec v

Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s
področja carinskih in davčnih zadev«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite ga. Lazovič na tel. 01/369-63-24 o
delovnem področju razpisanega delovnega
mesta pa ga. Žlender na tel. 01/369-67-92.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-39/2007/1
Ob-17402/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2 in
33/07 ZJU-C) Ministrstvo za finance objavlja
javni natečaj za 2 uradniški delovni mesti:
višji svetovalec v Sektorju za upravni
postopek na II. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
pravne smeri,
– najmanj 2 leti in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje 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 oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– 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 obsojena na
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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;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz 5. alineje iz uradnih evidenc. V
primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na drugi stopnji,
– zastopanje v postopkih upravnega
spora,
– pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev,
– informiranje strank, vodenje evidenc in
priprava poročil,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranima kandidatoma bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bosta opravljala
v Direktoratu za davčni in carinski sistem in
druge javne prihodke v Sektorju za upravni
postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev, Vojkova 57, Ljubljana v
nazivu višji svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p.
644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj št. 1101-39/2007 višji svetovalec v Sektorju za upravni postopek na
II. stopnji s področja carinskih in davčnih
zadev«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite ga. Lazovič na tel. 01/369-63-24 o
delovnem področju razpisanega delovnega
mesta pa ga. Žlender na tel. 01/369-67-92.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Su 010603/07
Ob-17403/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami), določbami Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in
v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06),
Okrožno sodišče v Mariboru objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
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2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s
spremembami in dopolnitvami):
– 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 (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 100-1/2007-001
Ob-17571/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
33/07) Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
svetovalec za komunalno infrastrukturo v Občinski upravi Občine Gorenja
vas - Poljane.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
gradbene ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– 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,
– znanje dela z računalniškimi aplikacijami,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državni izpit iz javne uprave.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi področnih predpisov
in drugih zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja komunalne infrastrukture,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov v okviru priprave programov razvoja komunalne infrastrukture,
– sodelovanje pri vodenju investicij in njihovi pripravi,
– sodelovanje pri oblikovanju konceptov
za potrebe okoljskih dajatev državi,
– sodelovanje pri izdelavi digitalnega katastra komunalne infrastrukture,
– priprava gradiv in odmer za potrebe
komunalnega prispevka in priključnin na komunalno omrežje,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer 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 državnem
izpitu iz javne uprave, v kolikor ga je kandidat opravil;
4. pisno izjavo kandidata, da:
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– 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;
– je državljan Republike Slovenije;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gorenja vas
– Poljane 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.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s pridobljeno izobrazbo gradbene
smeri,
– z izkušnjami z delovnega področja razpisanega delovnega mesta.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Strokovno usposobljenost kandidatov se
bo presojalo na podlagi priloženih pisnih
izjav in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne
usposobljenosti.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi
izjavami ali dokazili najkasneje do 5. 7. 2007
na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, s
pripisom »Javni natečaj številka 2/2007,
svetovalec«.
Nepravočasne ali 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.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Elizabeti Rakovec, tel. 031/676-418.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Gorenja vas - Poljane
Ob-17607/07
Na podlagi 13. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah razpisuje
prosto delovno mesto
mladega raziskovalca/raziskovalke.
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– državljan/državljanka Republike Slovenije ali tuj državljan/državljanka, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot
državljan/državljanka Republike Slovenije,
– končana univerzitetna izobrazba, povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
(brez diplome) najmanj 8, ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva,
– če je kandidat/kandidatka že vpisan/vpisana na podiplomski študij ali ima
zaključen magisterij povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna,
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva),
– če je kandidat/kandidatka brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že opravil/la študijski program za pridobitev magisterija, je starost
kandidata/kandidatke lahko 30 let,
– če je kandidat/kandidatka izkoristil porodniški ali starševski dopust, pri čemer se
za enega otroka upošteva 1 leto, se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za
daljšo /dokumentirano/ bolezensko odsotnost kandidata/kandidatke.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati/kandidatke, ki so že bili financirani v programih mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas do pridobitve naziva doktor znanosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Prijave z dokazili v slovenskem jeziku
o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v 8 dneh od dneva objave
razpisa na naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje.
Kandidati/kandidatke bomo o izboru obveščeni/e v zakonitem roku.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-17639/07
Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije, skladno z 10. alineo 43. člena in 54.
členom Statuta Socialne zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 59/02), razpisuje delovno
mesto
generalnega sekretarja (m/ž) Socialne
zbornice Slovenije za mandatno obdobje
4 let.
Splošni pogoji za razpisano delovno mesto so:
– dosežena izobrazba po 69. čl. Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 03/07
- UBP2),
– pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
ali vodilnih delovnih nalogah na področju
socialnega varstva,
– strokovni izpit na področju socialnega
varstva (69. čl. Zakona o socialnem varstvu),
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določa Statut zbornice, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– višja raven znanja angleškega ali drugega svetovnega jezika,
– ustno in pisno izražanje v slovenskem
jeziku,
– poznavanje dela z računalnikom v
okolju MS Windows in standardna uporaba
ostalih PC orodij,
– poznavanje EU institucij in postopkov
odločanja.
Delovno področje:
– dela in naloge v skladu s 55. čl. Statuta
Socialne zbornice Slovenije.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj (dosedanje
zaposlitve), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj,
3. pisno izjavo o zahtevni ravni znanja
tujega jezika,
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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. pisno predstavitev programa dela
zbornice za naslednje 4-letno mandatno
obdobje.

Predviden nastop dela 1. 9. 2007.
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.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas 4-letnega mandatnega obdobja, ki bo natančneje
opredeljeno v individualni pogodbi o zaposlitvi. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Socialne zbornice Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za
javni razpis za delovno mesto generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije«, na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Komisija
za volitve in imenovanja, Koseška cesta 8,
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS in na spletni strani Socialne zbornice Slovenije. Za pisno obliko
prijave se ne šteje elektronska oblika!
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
14. ure prijava osebno oddana v tajništvu
Socialne zbornice Slovenije, Koseška cesta
8, Ljubljana ali je zadnji dan roka oddana na
pošti kot pisemska pošiljka do 24. ure.
Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije bo prijavljene kandidate obvestil v 30
dneh po preteku roka javnega razpisa.
Informacije o izvedbi javnega razpisa dobite na tel. 01/581-93-12.
Socialna zbornica Slovenije
Ob-17718/07
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07
– UPB), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Marine Ružič Tratnik iz Ljubljane razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Marini Ružič Tratnik
(za določen čas).
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil pravniški državni
izpit in da aktivno obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-175/2007-31111
Ob-17736/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Vrhniki.
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,
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– 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
Št. 110-138/2007-31111
Ob-17738/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lendavi.
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 spo-
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sobnosti 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
Št. 110-137/2007-31111
Ob-17740/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kopru.
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
Št. 110-174/2007-31111
Ob-17742/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 34/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško
mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje
na mesto pomočnika okrožnega državnega
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tožilca, določene v četrtem odstavku 15.
člena Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata 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 imenovan v funkcijo
pomočnika državnega tožilca, 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 imenovanje na mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobiva podatek o poslovni sposobnosti
kandidata za tožilsko 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
Št. 111-1/2007
Ob-17843/07
Ministrstvo za pravosodje ponovno razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS,
št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– tri mesta kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski.
Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Državni zbor bo izvolil tri kandidate,
obvezno upoštevajoč zastopanost obeh
spolov, izmed katerih bo parlamentarna
skupščina Sveta Evrope imenovala enega
sodnika Evropskega sodišča za človekove
pravice.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
V izbirnem postopku bodo upoštevane
tudi prijave kandidatov na razpis objavljen
v Uradnem listu RS št. 5 z dne 19. 1. 2007,
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007,
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007,
Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007
in Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 5.
2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 12/2007
Ob-17846/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
52/02, 110/02, 56/03 in 1/04), 32., 34. in 35.
člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 36/00), 15., 32. in 33. člena statuta
Javnega zavoda Krajinski park Kolpa in 12.
in 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Javnega zavoda Krajinski park Kolpa
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Krajinskega parka Kolpa.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno ali višjo strokovno izobrazbo ustrezne
smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih,
– pozna področje dela zavoda,
– je sposoben organizirati in voditi delo
v kolektivu,
– obvlada najmanj en svetovni jezik.
Kandidati naj k prijavi priložijo predlog
strateškega načrta zavoda za obdobje 5
let.
Direktorja zavoda bo na predlog ministra
Ministrstva za okolje in prostor imenovala
Vlada Republike Slovenije na podlagi mnenja sveta zavoda.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Kraj opravljanja dela je Adlešiči 15, 8341
Adlešiči.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni
od objave razpisa na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z oznako »ne odpiraj – razpis direktor
KP Kolpa«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti:
– življenjepis,
– fotokopijo dokazila o univerzitetni ali visoko strokovni ali višje strokovni izobrazbi,
– dokazila, iz katerih so razvidne delovne
izkušnje na vodstvenih delih,
– dokazila znanju tujih jezikov,
– dokazilo pristojnega organa, da zoper
kandidata ni bil uveden postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 110-180/2007-31111
Ob-17847/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/07 – uradno prečiščeno besedilo):

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. 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
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Druge objave
Ob-17631/07
Popravek
Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran, ki jo zastopa župan Tomaž
Gantar.
V javnem razpisu za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, objavljeno v
Ur. l. RS, št. 51 z dne 8. 6. 2007, preklicujemo objavo prodaje nepremičnine, navedene
v 2. točki pod črko d, to je za nepremičnino:
– parc. št. 990/4 – katastrska kultura – vinograd v izmeri 163 m2, parc. št. 990/5 – katastrska kultura – travnik v izmeri 124 m2,
vinograd v izmeri 71 m2, parc. št. 990/6 – katastrska kulltura – travnik v izmeri 84 m2, vl.
št. 2019 k.o. Portorož.;
– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 29.250,00 EUR.
Občina Piran
Ob-17534/07
Republika Slovenija, Gregorčičeva 20,
Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Milan Zver, minister
za šolstvo in šport (v nadaljevanju: Republika
Slovenija), v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03 – v nadaljevanju: uredba)
objavlja
prodajo nepremičnin po metodi
javne ponudbe
1. Predmet prodaje sta sledeči nepremičnini:
a) stanovanje št. 1 v izmeri 22,40 m2, v
pritličju objekta na naslovu Ulica Antona Tomšiča 23, Višnja Gora na parc. št. 236/4, vpisana v vl. št. 470, k.o. Dedni Dol,
b) stanovanje št. 1, v izmeri 23,75 m2,
v pritličju objekta na naslovu Ulica Antona
Tomšiča 29, Višnja Gora na parc. št. 235/2,
vpisana v vl. št. 321, k.o. Dedni Dol.
Zemljiškoknjižno stanje je neurejeno.
Za predmetni stanovanji sta sklenjeni najemni pogodbi za nedoločen čas z neprofitno najemnino. V skladu z 2. odstavkom 29.
člena uredbe ima najemnik pod enakimi pogoji predkupno pravico. V skladu z Odlokom
o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, 45/03) ima Občina Ivančna
Gorica na predmetni nepremičnini predkupno pravico.
2. Izhodiščna cena za prodajo nepremičnin je:
A) stanovanje št. 1 na naslovu Ulica Antona Tomšiča 23, Višnja Gora je 31.000,00
EUR.
b) stanovanje št. 1 na naslovu Ulica Antona Tomšiča 29, Višnja Gora je 30.000,00
EUR
Izhodiščna vrednost je določena na podlagi cenitvenih poročil: Ocena vrednosti nepremičnine – enosobnega stanovanja, na
naslovu Tomšičeva 23, Višnja Gora in Tomšičeva 29, Višnja Gora, ki ju je izdelal mag.
Žarko Povše, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register Slovenskega inštituta za revizijo.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki, priporočeno ali osebno vročena
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo

za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »nakup nepremičnine, zap.
št. 352-25/2006«.
4. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na
št. 18 33111-7141998-20070000. Uspelemu
ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po
preteku roka za oddajo ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca,
navedbo nepremičnine in ponujeni znesek.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo
oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Vlada RS oziroma Komisija MŠŠ za
vodenje in nadzor postopka prodaje premoženja s soglasjem ministra za šolstvo in šport
lahko ustavi postopek do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
8. Merilo za izbiro je najvišja ponujena
kupnina. V primeru, da prispe več enakih
najvišjih ponudb, bo prodajalec postopal po
pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03).
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni po poteku
roka za zbiranje ponudb. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh po
odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma
v več obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe.
10. Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in eventuelne
druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice plača
kupec.
11. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-62,
Jožica Ložar. Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-17215/07
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice objavlja v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03)

javno zbiranje
ponudb za prodajo nepremičnin
1. Naziv
in
sedež
organizatorja javne dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-pošta:
obcina.brezice@brezice.si
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
so stavbna zemljišča parc. št. 254 – njiva
v izmeri 4924 m2, 255/1 – travnik v izmeri
1754 m2, 255/6 – travnik v izmeri 849 m2,
252/3 – njiva v izmeri 1679 m2, 256/4 – travnik v izmeri 170 m2, 256/5 – travnik v izmeri
45 m2, vse pripisane k zemljiškoknjižnemu
vložku številka 758 k.o. Brezina. Izhodiščna
cena vseh nepremičnin je 180.412,15 €.
Zemljišča so prvenstveno namenjena
gradnji objektov za proizvodno ali obrtno dejavnost.
3. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
a) 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 in
– da predložijo vse zahtevane listine.
b) Davek na promet nepremičnin, stroške
overitve pogodbe, pripravljalne stroške, stroške zemljiškoknjižnega prepisa ter morebitne
druge stroške plača izbrani ponudnik.
c) Ponudbe morajo prispeti na Občino
Brežice najkasneje do 26. 6. 2007 v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v
IC Brezina«
4. Ponudba naj vsebuje:
– izjavo, da je ponudnik državljan države
članice EU ali druge države (oziroma ima
sedež v le teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na
območju Republike Slovenije;
– navedbo identifikacijskih podatkov: za
fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO
in davčno številko; za pravne osebe – firmo,
sedež, matično številko in davčno številko;
– 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 (vse staro največ 30 dni);
– potrdilo o plačani varščini in celotno
številko računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine;
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (samo pravne osebe in s.p.), staro
največ 30 dni;
– BON1 za leto 2006 in BON2 za leto
2007;
– program dela, iz katerega mora biti razvidno, da gre za obrat z visoko tehnologijo, ki
ustvarja dodano vednost, in koliko delavcev
zaposluje;
– izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja;
– potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Brežice (NUSZ,…).
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Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba. Nepravočasne ponudbe ne bodo
upoštevane.
5. Kriteriji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
– da je državljan države članice EU ali
druge države (oziroma ima sedež v le teh),
ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko
pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– da ima poravnane vse davke in pri
spevke,
– da v zadnjih 6-ih mesecih ni imel niti en
dan blokiranega računa,
– da je njegov dohodek v letu 2006 dosegal vsaj višino izklicne cene za nepremičnine,
– da ni v postopku prisilne poravnave ali
stečaja,
– da ima poravnane vse obveznosti do
Občine Brežice (NUSZ,…).
6. Višina varščine
Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10% od izklicne cene.
Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št. 01209-0100008385 z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb«.
Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ponudnikom pa se
varščina neobrestovana vrne v roku 10 dni
po izboru.
7. Nepremičnine se prodajajo skupaj po
načelu: »videno-kupljeno«. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo v 15
dneh po vročitvi obvestila o izboru in plačati
kupnino v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.
01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani ponudnik odstopi
od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine
Brežice – proračun.
Pravice in obveznosti pogodbenih
strank se podrobneje opredelijo v prodajni
pogodbi.
8. Cena ni edini kriterij izbire, pač pa so
obvezni sestavni del ponudbe tudi naslednji
kriteriji:
Cena – 30%, število delovnih mest 60%
in program dela 10%.
V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in
bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, bo komisija pozvala
ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali pa bo z
njimi opravila pogajanja.
Nejavno odpiranje ponudb in postopek za
izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga
županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Župan si pridržuje pravico, da po pregledu
in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla,
ne da bi za to navedel razloge.
9. Sklenitev prodajne pogodbe:
– v primeru, da izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
pravočasno in v celoti kupnine, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov,
k podpisu pozove ponudnika, ki je dosegel
najvišje število točk takoj za prvoizbranim
ponudnikom, in sicer za ceno, ki jo je ponudil,
zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za izbranega
ponudnika,

– pogodba se sklene s pogojem, da je dolžan izbrani ponudnik najkasneje v roku šestih
mesecev od izbora zgradil proizvodne obrate
in pričel s proizvodno dejavnostjo, ki bo na tej
lokaciji zaposlila najmanj 30 delavec, v nasprotnem primeru se pogodba razveže,
– v primeru nespoštovanja pogodbenega določila o dokončanju gradnje in pričetku
proizvodnega procesa se določi pogodbena
kazen v višini 10% kupnine,
– izbrani ponudnik se zaveže ob sklenitvi
pogodbe v zavarovanje plačila pogodbene
kazni predložiti nepreklicno in brezpogojno
bančno garancijo prvovrstne banke, plačljivo
na prvi pisni poziv.
10. Ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah na Občinski upravi Občine Brežice, CPB 18, 8250
Brežice, kontaktna oseba Ana Krstov, tel.
07/49-91-527. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice
Št. 35280-0005/2007
Ob-17591/07
Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03, s spremembami) Občina Naklo objavlja
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202
Naklo.
2. Predmet javne ponudbe: poslovni
prostor v pritličju večnamenskega objekta v Naklem, Stara cesta 61, 4202 Naklo
– ambulanta 2 v izmeri 83,35 m2 – zgrajena
do 3. gradbene faze in sanitarije v izmeri
13,77 m2.
3. Najemnina
Izhodiščna mesečna najemnina za poslovni prostor znaša 5 €/m2.
Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin
v RS.
Najemnik je dolžan poravnati še:
– obratovalne stroške (ogrevanje, voda,
telefon, elektrika, odvoz smeti, prezračevanje);
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – za poslovni prostor;
– stroške tekočega vzdrževanja poslovnega prostora in tekoče obnove;
– higiensko-sanitarno vzdrževanje (čiščenje) celotnega poslovnega prostora;
– vzdrževanje in zamenjavo individualnih
merilcev (energetika, voda);
– druge stroške znotraj poslovnega prostora (obdelava sten, stropov, podov);
– enako kot za poslovni prostor velja tudi
za skupne prostore.
Dokončno ureditev poslovnega prostora
po predvidenem projektu izvede najemnik
na osnovi odobritve najemodajalca; stroški
najemnika se poračunajo z najemnino.
4. Prostor se oddaja v najem za določen
čas 7 let, z možnostjo ponovnega najema.
Dovoljen je podnajem za enako ali podobno dejavnost.
5. Prostor je predviden za opravljanje
specialistične zdravstvene dejavnosti.
6. Ponudniki morajo, kot dokaz za resnost ponudbe, v roku za oddajo ponudbe na transakcijski račun Občine Naklo, št.
01282-0100006748 nakazati polog v višini
4.000 € (namen nakazila »varščina za resnost ponudbe«).
Varščina za resnost ponudbe se bo izbranemu ponudniku vštela v najemnino. Neiz-
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branim ponudnikom pa se bo varščina v roku
30 dni po izbiri vrnila.
7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in točen naslov ter račun ponudnika,
– predmet ponudbe,
– opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik opravljal v poslovnem prostoru,
– odločba o registraciji, izdana s strani Zdravniške zbornice oziroma dovoljenje
Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti (za zdravnike zasebnike
oziroma družbe, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost);
– izpis vpisa v sodni register – za podjetnike ali družbe, ne starejši od 30 dni,
– priglasitveni list samostojnega podjetnika (izdaja DURS),
– dokazilo o poravnanih vseh družbenih in
ostalih obveznostih (Uprava za javne prihodke RS, ali Davčni urad, ali Izjava banke).
Upošteva se tudi skupna ponudba.
8. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
9. Pisne ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta
24, 4202 Naklo, s pripisom »Ne odpiraj-ponudba za najem«.
10. Najemodajalec bo izbral le med kandidati, ki bodo v razpisnem roku oddali popolno
ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili. Naknadno dopolnjevanje vlog ni mogoče.
11. Rok za oddajo ponudbe je do 2. 7.
2007 do 12. ure.
12. Ponudnik je na ponudbo vezan 60 dni
od navedenega roka za oddajo ponudbe.
13. Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 7.
2007 ob 12. uri v sejni sobi Občine Naklo.
14. Merilo za izbor je ponujena najvišja
mesečna najemnina.
15. V primeru enake ponujene cene imajo prednost ponudniki s sedežem ali stalnim
prebivališčem na območju Občine Naklo.
16. Če med ponudniki ne bo možno izbrati najemnika (ponujena enaka cena), bo
izbor najemnika izveden z dražbo višine najemnine. O dnevu dražbe bodo ponudniki
pisno obveščeni.
17. Organizator javne ponudbe si pridržuje pravico, da lahko postopek javne ponudbe
do sklenitve pravnega posla ustavi in ne izbere nobenega ponudnika.
18. Z izbranim ponudnikom bo pogodba
sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni
ponudbi.
19. Ogled prostora je mogoč po predhodnem dogovoru. Interesenti dobijo dodatne informacije pri Bojani Umnik, tel.
04/277-11-02.
Občina Naklo
Ob-17406/07
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg 2007/00009 z dne
18. 1. 2007, pri subjektu vpisa Navtika Portorož, pomorstvo in turizem d.o.o., vpisanim
pod vložno številko 1/06661/00, vpisalo v sodni register tega sodišča začetek postopka
redne likvidacije nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj pozivam vse upnike, da mi prijavijo svoje terjatve 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: Navtika Portorož, pomorstvo in turizem
d.o.o. - v likvidaciji Likvidacijski upravitelj, Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož Lucija.
Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo
dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj:
Peter Polič
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-17608/07
Zveza za Primorsko – ZPP, Partizanska 18, Sežana objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavka

Znesek v SIT

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki članov in članic – članarina
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
posameznikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

8.704.506
1.702.152
4.000

178.527
10.589.185
11.338.850
6.880.875

7.630.540

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev 31. 12. 2006
Zap.
št.
I.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

Postavka

Znesek v SIT

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Presežek odhodkov nad prihodki
Skupaj viri sredstev

57.806

3.017.731
3.075.537
2.514.929

865.530
304.922
3.075.537

Zveza za Primorsko – ZZP
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Evidence sindikatov
Št. 101-6/2007-4
Ob-17280/07
Pravila Sindikata podjetja Stelkom, s
sedežem na Špruhi 19, Trzin, se hranijo
pri Upravni enoti Domžale, pod zaporedno
številko 101-6/2007.
Za identifikacijo se določi matična številka 1514245.
Št. 101-32/2007-4
Ob-17404/07
Pravila organizacije sindikata v Republiški upravi za javne prihodke - Izpostava Maribor, Pesnica in Ruše, ki so hranjena v upravni enoti Maribor, na podlagi
odločbe številka, 141-10-094/93-0800-11, z
dne 27. 5. 1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 94, z
dne 26. 5. 1993, se z dnem 6. 6. 2007 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-36/2007-3
Ob-17405/07
Pravila organizacije sindikata območnega Davčnega urada, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
dne 18. 11. 1996, pod zaporedno številko
18, so bila spremenjena in sprejeta na zboru
sindikata dne 30. 5. 2007 z nazivom: Pravila
organizacije sindikata območnega Davčnega urada s sedežem v Mariboru, Titova 10,
ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime
sindikata, ki se odslej glasi: Sindikat državnih organov, Konferenca sindikata DURS,
Davčni urad Maribor, skrajšano: SDO KS
DURS Davčni urad Maribor, s sedežem
sindikata v Mariboru, Titova cesta 10.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 34, z dne 7. 6. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-45/200-6
Ob-17610/07
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 8. 6. 2007 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila o organiziranju in
delovanju Sindikata delavcev KS 90« in ga
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 318 za sindikat z imenom: Sindikat delavcev KS 90, kratico:
SDKS 90 in sedežem: Gregorčičeva ulica
7, Ljubljana.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-64/2007-3
Ob-17633/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
8. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da nameravani
koncentraciji družb Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi pro
izvodi, d.d., Ljubljana, Mašera-Spasićeva
ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Salus), in Pharmakon d.d., trgovina in
storitve, Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Pharmakon) ne
nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Družba Salus namerava pridobiti izključni nadzor nad družbo Pharmakon z menjavo
delnic, kar pomeni, da gre v obravnavanem
primeru za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov o razmerah na
upoštevnem trgu (trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki) Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o
njeni neskladnosti s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Ob-17220/07
Družba Metliški hram d.o.o., Tacenska
cesta 52, Ljubljana, v skladu s 629. členom
ZGD-1 v postopku oddelitve z ustanovitvijo
nove družbe Mizarstvo Napast d.o.o., Tischlarjeva ulica 6, Ljubljana, objavlja obvestilo, da je dne 8. 6. 2007 sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani predložila
delitveni načrt.
Istega dne je obema družbenikoma posredovala listine iz 586. člena ZGD-1.
Družba obvešča upnike, da jim bo na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan brezplačno posredovala prepis delitvenega načrta.
Odvetnik Stojan Zorn,
pooblaščenec družbe
Metliški hram d.o.o.
Ob-17632/07
Elektro Turnšek projektiranje in izvedba
instalacij in trgovina, d.o.o., Celje, Mariborska 86, obvešča imetnike deležev in upnike, da je 7. 6. 2007 predložila Okrožnemu
sodišču v Celju kot registrskemu sodišču
delitveni načrt. Delitev bo izvedena z oddelitvijo – prenosom posameznih delov premoženja Elektro Turnšek d.o.o., Celje, kot
prenosne družbe na novo kapitalsko družbo,
ki bo organizirana v obliki družbe z omejeno
odgovornostjo.
Družbenikom bodo v skladu z zakonom
dane na razpolago listine iz drugega odstavka 629. člena Zakona o gospodarskih družbah (delitveni načrt, letno poročilo prenosne
družbe za zadnja tri poslovna leta, poročilo
uprave o delitvi in poročilo o reviziji delitve
– v primeru, če se poročilom družbeniki ne
bodo odpovedali), ki bodo predložene tudi
na skupščini. Družbeniki bodo na skupščini
obveščeni o vseh morebitnih pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sestave delitvenega načrta do zasedanja
skupščine.
Družbeniki in upniki imajo pravico zahtevati brezplačen prepis delitvenega načrta, ki ga bo prenosna družba izročila najkasneje naslednji delovni dan po prejemu
zahteve.
Elektro Turnšek d.o.o.
Direktor: Janko Turnšek
Ob-17636/07
Na podlagi določil iz pete alineje 412.
člena ZGD likvidacijski upravitelj Kmetijske
zadruge Rovte z.o.o. – v likvidaciji, Rovte
97, 1373 Rovte objavlja poziv upnikom, da
v roku 30 dni od dneva te objave prijavijo
svoje terjatve.
Likvidacijski upravitelj: Andrej Mihevc
Ob-17719/07
Na podlagi sklepa o vpisu redne likvidacije družbe SIAP svetovanje, inženiring,
analize, proizvodnja in storitve d.o.o. – v
likvidaciji, Pesnica 20/A, 2211 Pesnica, z
dne 31. 5. 2005 in določil 412. člena ZGD-1
objavljamo
poziv upnikom
Vse upnike družbe SIAP svetovanje,
inženiring, analize, proizvodnja in storitve

d.o.o. – v likvidaciji, pozivamo, da prijavijo
svoje terjatve v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu RS. Prijave terjatev je potrebno predložiti z ustrezno dokumentacijo likvidacijskemu upravitelju: Drago
Pahor, Stara ulica 6/B, 2354 Bresternica.
SIAP svetovanje, inženiring, analize,
proizvodnja in storitve d.o.o. –
v likvidaciji
Drago Pahor,
likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-17407/07
V skladu s 520. čl. Zakona o gospodarskih družbah - 1 in na podlagi sklepa družbenice družbe Lantana, d.o.o., Zasavska
cesta 3, Litija, vpisane v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično št.
2036061, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe v višini
6.000.000,00 SIT, preračunan v EUR po tečaju menjave 25.037,56 EUR, se zmanjša
za znesek 17.537,56 EUR, tako, da osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša
7.500,00 EUR.
Razlog za zmanjšanje je napačna informacija ustanoviteljice ob ustanovitvi družbe,
da je minimalni znesek za ustanovitev družbe 25.000,00 EUR.
Direktorica družbe z omejeno odgovornostjo Lantana d.o.o. poziva vse upnike,
da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.

Sklici skupščin
Ob-17224/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta družbe
Kovinastroj Gastronom tovarna gostinske
opreme d.d. Grosuplje uprava družbe sklicuje
13. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom tovarna
gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v ponedeljek 16. 7. 2007 ob 14.
uri na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36,
Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsedujočega skupščine in preštevalca glasov. Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006, sprejem sklepa o uporabi bilančne-

ga dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Predložitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006, mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006.
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 v višini 285.666.276,87 SIT, kar znaša
1.192.064,25 EUR, se uporabi za:
– Izplačilo dividend v višini 14.321.461,54
SIT, kar znaša 59.762,40 EUR, bruto na delnico.
– Izplačilo nagrade upravi 5.991.000 SIT,
kar znaša 25.000 EUR, bruto.
– Preostali
dobiček
v
višini
265.353.815,34 SIT, kar znaša 1.107.301,85
EUR, ostane nerazporejen.
Nagrade se po odbitku dajatev izplačajo
do 31. 10. 2007.
Družba bo delničarjem, za katere ima
popolne podatke in bodo vpisani dne 30. 6.
2007 v registru KDD, izplačala dividende
najkasneje do 31. 10. 2007.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2006.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico
za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja družbe za leto
2007 revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, davčno in poslovodno svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111, 1001 Ljubljana.
4. Določitev višine sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi sejnina v višini 250 EUR neto,
predsedniku nadzornega sveta pa v višini
375 EUR neto. Sejnina za korespondenčne
seje nadzornega sveta znaša 80% redne
sejnine.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko po svojem prostem
preudarku in v korist družbe pridobiva lastne
delnice družbe v skladu z določbami 247.
člena ZGD, pri tem, da najvišja nakupna
cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz zadnjih
revidiranih izkazov o poslovanju, najnižja
nakupna cena pa mora doseči nominalno
vrednost delnice. Nominalni znesek tako
pridobljenih delnic ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
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Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta skupaj z gradivom
so dostopni delničarjem na sedežu družbe.
Glasuje se z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo
pred začetkom skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum,
ko je družba prejela obvestilo.
Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega
reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki
jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
bo zasedala skupščina.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic
Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom istega dne, t.j. 16. 7.
2007 ob 15. uri, na mestu prvega sklica.
Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Kogast Grosuplje d.d.
direktor
Marko Avšič
Ob-17243/07
Na podlagi določb ZGD-1, v zvezi s statutom družbe Rent A, najem in poslovne
storitve, d.d., s sedežem Dunajska 58, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
5. redno skupščino
delničarjev družbe Rent A d.d.,
ki bo dne 26. 7. 2007 ob 13. uri na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom in
predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa (predlaga uprava): skupščina izvoli za predsednico skupščine Majo
Pušnik ter potrdi prisotnost notarja Andreja
Škrka iz Ljubljane. Predsednica skupščine
ugotovi prisotnost kapitala oziroma število
glasov delničarjev na skupščini. Skupščina
sprejme objavljeni dnevni red.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006 in s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina je seznanjena z
letnim poročilom družbe za leto 2006 in s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila družbe za leto
2006.
3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku/izgubi ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa I (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina je seznanjena, da
se je poslovno leto 2006 končalo z bilančno
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izgubo v višini 11.500.030,47 SIT. Skupščina sprejme sklep, da se prenesena bilančna
izguba iz preteklih let v višini 2.665.080,60
SIT in izguba poslovnega leta 2006 v znesku
11.500.030,47 SIT pokrijeta iz prenesenega
dobička preteklih let v višini 2.013.541,94
SIT, ostanek v znesku 12.151.569,13 SIT pa
se pokrije iz kapitalskih rezerv družbe.
Predlog sklepa II (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in nadzornemu
svetu družbe za leto 2006.
Gradivo je na razpolago po objavi v Uradnem listu RS na sedežu družbe. Delničarje
prosimo, da se za ogled gradiva predhodno
najavijo.
Rent A, najem in poslovne
storitve, d.d.
predsednik uprave: Blaž Švara
Ob-17244/07
Na podlagi 29. člena Statuta delniške družbe Žana – Plus, družba
pooblaščenka,d.d., Mestni trg 2, Žalec,
uprava družbe sklicuje
7. redno skupščino
delniške družbe Žana-Plus, družba
pooblaščenka, d.d., Žalec,
ki bo dne 29. 6. 2007 ob 9. uri v prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinjska cesta
20, Žalec.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se organi skupščine. Redni seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave
za poslovno leto 2006 in podeli razrešnico
upravi in nadzornemu svetu.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev delitev bilančnega dobička
4.008.799,22 SIT, in sicer 0,40 eura na delnico, ostanek bilančnega dobička 53.493,09
SIT pa ostane nerazporejen.
Družba izplača dividende delničarjem,
ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo
na dan 15. 6. 2007 v roku 30 dni od dneva
sprejetja sklepa skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedež družbe in
so vpisani v delniško knjigo 10 dni pred
dnevom skupščine. Pooblastilo mora biti pismeno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Žalcu, Mestni trg 2, vsak delovni dan od 10.
do 13.ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Žana-Plus, družba
pooblaščenka, d.d., Žalec
direktor družbe Marjan Laznik

Ob-17245/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe
Tekstina, d.d., Tovarniška cesta 15, 5270
Ajdovščina sklicujem
skupščino
družbe Tekstina d.d., Ajdovščina,
ki bo v sredo, 18. julija 2007, s pričetkom
ob 10. uri na sedežu družbe, Tovarniška
cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Za predsednika skupščine se izvoli Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalca glasov pa Oton Lokar in Branko Černigoj.
Zapisnik o poteku skupščine bo vodila vabljena notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.
2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto
2007, revizorjevim poročilom, poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila ter odločanje o podelitvi razrešnice
Predlog uprave in nadzornega sveta: direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe
se podeli razrešnica za leto 2006, s čimer se
potrdi in odobri njihovo delo v letu 2006.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja
družbe za leto 2007 se imenuje revizijska
družba JPA – Abeceda Revizija, podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova
28 iz Ljubljane.
4. Prehod na euro in uvedba kosovnih
delnic.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Nominalni zneski delnic in osnovni kapital družbe se v skladu s prvim odstavkom 693. ZGD-1 preračunajo v EUR tako
da znaša nominalni znesek ene delnice
4,17 EUR, osnovni kapital družbe pa znaša 4.700.811,81 EUR in je razdeljen na
1.127.293 delnic z nominalnim zneskom
4,17 EUR.
Preračunan osnovni kapital iz prejšnjega
odstavka v znesku 4.700.811,81 EUR se na
novo razdeli na kosovne delnice tako da se
sedanjih 1.127.293 nominalnih delnic nadomesti z 1.127.293 kosovnimi delnicami brez
nominalnega zneska.
5. Spremembe statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve
Statuta družbe v predloženem besedilu.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta:
Za člane nadzornega sveta – predstavnike kapitala se za obdobje 4. let od 1. 7. 2007
do 1. 7. 2011 imenujejo:
– Matjaž Rutar,
– Kristina Rovšek in
– Eva Kranjc.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Delničar ali pooblaščenec, ki se želi udeležiti skupščine, mora svojo udeležbo na
skupščini pismeno prijaviti družbi vsaj 3 dni
pred skupščino.
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
Letno poročilo družbe za leto 2006 skupaj z revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, predlog sprememb in dopolnitev statuta, kakor tudi utemeljeni predlogi uprave in
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nadzornega sveta so od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine na vpogled na sedežu družbe Tovarniška cesta 15,
5270 Ajdovščina v času od 8. do 12. ure.
Objava na spletni strani
Navedeni sklic skupščine ter utemeljeni predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta bodo od 15. 6. 2007 pa vse do skupščine objavljen tudi na spletni strani www.
tekstina.si.
Tekstina d.d., Ajdovščina
direktor
Simeon Špruk
Ob-17246/07
Na podlagi 37. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
dvanajsto skupščino
družbe Filc, d.d. Mengeš,
ki bo 19. 7. 2007 ob 8. uri v prostorih na
sedežu družbe v Mengšu, Slovenska cesta
40, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in
seznanitev z notarjem.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in imenuje notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu in odločitev o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2006 znaša 2.035.916.635,64 SIT
oziroma 8.495.729,57 EUR, se razporedi
delničarjem v višini 148.080.265,92 SIT oziroma 617.928,00 EUR, 1.200.000,00 SIT
oziroma 5.007,51 EUR za nagrade članom nadzornega sveta, ostanek v višini
1.886.636.369,72 SIT oziroma 7.872.794,06
EUR pa ostane nerazporejen in se bo razporejal v naslednjih poslovnih letih. Dividende bodo izplačane do 20. 7. 2007.
b) Upravi in nadzornemu svetu Filc d.d.,
Mengeš se za leto 2006 podeli razrešnica.
3. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se z dnem 1. 6. 2008 za mandatno
obdobje 4 let izvolita dr. Andrej Kumar in
Vanja Jeraj Markoja.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za leto 2007 se imenuje Bo Consulting d.o.o., Neubergerjeva 9,
Ljubljana.
Udeležbo na skupščini ali uresničevanje
glasovne pravice na njej morajo delničarji
prijaviti najkasneje do 16. julija 2007 in sicer
s priporočenim pismom ali osebno v tajništvu družbe, sicer ne morejo biti prisotni na
skupščini, oziroma uresničevati glasovalnih
pravic.
Pravico udeležbe imajo vsi delničarji, ki
so na dan 16. 7. 2007 vpisani v KDD-ju.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom,
ki mora biti pisno. Za fizične osebe mora
vsebovati ime in priimek, naslov in EMŠO
pooblastitelja in vse iste podatke pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg podatkov o
pooblaščencu in št. glasov še firmo, sedež
ter podpis in žig pooblastitelja.
Letno poročilo z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta, predlog spre-

memb statuta z utemeljitvijo in utemeljeni
predlogi sklepov za skupščino so na vpogled v tajništvu družbe Filc d.d. Mengeš,
Slovenska cesta 40, 1234 Mengeš, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure. Utemeljeni
predlogi sklepov so objavljeni tudi na spletni
strani družbe.
Filc, d.d. Mengeš
uprava
Št. 03637
Ob-17247/07
Na podlagi 7. poglavja Statuta delniške
družbe Gozdnega gospodarstva Slovenj
Gradec d.d. sklicuje uprava
9. skupščino
delničarjev delniške družbe Gozdnega
gospodarstva Slovenj Gradec,
ki bo 16. 7. 2007 ob 12. uri v prostorih gostišča Murko, Francetova 24, Slovenj
Gradec.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Huberta Dolinška, za preštevalca glasov pa se izvolita Zoran Laznik in Joža Radoševič. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj.
2. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic, kar
pomeni, se sedanjih 239.343 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT nadomesti z
239.343 kosovnimi delnicami.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme sklep, da se v skladu z zgornjim sklepom
uskladijo določbe statuta, ki se nanašajo
na delnice.
3. Sprejem sklepa o preračunu osnovnega kapitala v evre.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d., ki znaša
239.343.000,00 SIT se v skladu s prvim
odstavkom 696. člena ZGD-1, preračuna v
evre po tečaju zamenjave.
V točki 3.1. Statuta družbe se znesek
239.343.000 SIT nadomesti z zneskom
998.760,64 EUR.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sledečo spremembo
statuta družbe:
a) v skladu s sklepom številka 2 in 3 te
skupščine se spremeni 3.1 točka Statuta
družbe, tako, da se po novem glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 998.760,64
EUR in je razdeljen na 239.343 navadnih
imenskih delnic.
b) Uprava družbe je zadolžena za izvedbo postopka spremembe Statuta družbe.
5. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD ter sklepanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
5.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 skupaj z
revizorskim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki je priloga temu sklepu.
5.2. Ugotovi se, da je bil za poslovno leto 2006 ustvarjen dobiček v višini
65.262.509,56 SIT, ki se po predlogu uprave razporedi v rezerve za lastne deleže
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v višini 4.952.640,00 SIT. Nadzorni svet
in uprava predlagata, da dobiček v višini
60.309.869,56 SIT ostane do nadaljnjega
nerazporejen.
5.3. Skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. sprejme sklep
o izplačilu dividende delničarjem iz nerazporejenih dobičkov let 2000, 2001, 2002 v
višini 0,5 € bruto na delnico (v skupni višini
114.375,49 € oziroma 27.408.944,00 SIT).
Dividenda se izplača v 60 dneh od sklepa
skupščine.
5.4. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006 in s tem potrdi njihovo uspešno
delo.
6. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. na
podlagi 240. člena ZGD pooblašča upravo,
da v imenu in za račun družbe kupuje lastne
delnice, katerih skupni nominalni znesek ne
sme presegati 10% osnovnega kapitala.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2007 se imenuje Abeceda Revizija d.o.o. Kotnikova 28,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci, ki so vpisani v delniški knjigi
zadnji dan preteklega meseca pred zasedanjem skupščine.
Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku družbe
na sedežu zasedanja skupščine. S podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo glasovalne
lističe.
Gradivo za skupščino in spremembe statuta so delničarjem oziroma njihovim pooblaščencem ali zastopnikom na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Uprava družbe
GG Slovenj Gradec d.d.
Ob-17258/07
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava družbe Finance Zupanc d.d., Kocenova 2a,
3000 Celje objavlja sklic
15. redne skupščine delničarjev,
ki bo v torek, 17. 7. 2007, ob 8. uri, na
sedežu družbe v Celju, Kocenova 2a.
Za sejo skupščine predlagamo naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini delničarjev v
sprejem naslednji sklep:
Ugotovi se udeležba in izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave.
Skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
družbe za poslovno leto 2006.
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Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani z letnim poročilom uprave za leto
2006, mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih
preveritve letnega poročila za poslovno leto
2006.
3. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji sklep:
a) Bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2006 v znesku 3.143 TSIT (13.115
EUR) ostane nerazporejen.
Bilančni dobiček skupine na dan 31. 12.
2006 znaša 1.786.945 TSIT (7.456.789
EUR).
b) Skupščina delničarjev podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za delo v
letu 2006.
4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: skupščina delničarjev
imenuje za revizorja, ki pregleda poslovanje
in računovodske izkaze za leto 2007, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz Celja.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2a, vsak torek in četrtek med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
klirinško depotni družbi (KDD) 10 dni pred
zasedanjem skupščine in bodo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavili udeležbo na skupščini.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma
predlog za vpis v sodni register, iz katerega
je razvidna oseba pooblaščena za zastopanje.
Odločanje
Vse sklepe predlaganega dnevnega
reda sprejme skupščina z večino oddanih
glasov.
Finance Zupanc d.d.
uprava družbe
Ob-17269/07
Na podlagi določila 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe Polzela tovarna nogavic, d.d., Polzela
171, Polzela,
12. skupščino
družbe Polzela tovarna nogavic, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 19. 7. 2007, ob 13. uri
na sedežu družbe Polzela 171, Polzela.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Ogris, za preštevalca
glasov Zvonka Rednak in Danico Srčnik,
skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo,
Savinjska cesta 20, Žalec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006 in poročilom

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nadzornega sveta ter odločanje o pokrivanju izgube in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za leto
2006 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila.
Izguba v letu 2006, ki znaša
581.096.214,48 SIT, se pokrije iz kapitalskih rezerv.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina zaradi podanih odstopnih
izjav imenuje z dnem 19. 7. 2007 za obdobje štirih let članici nadzornega sveta, predstavnici delničarjev, in sicer Valerijo Ribič in
Vido Lorber.
Skupščina se seznani z izvolitvijo novega člana nadzornega sveta, predstavnika
delavcev.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe
za leto 2007 imenuje Abeceda – Revizijska
družba, d. o. o, Stanetova ulica 22, 3000
Celje.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Hkrati z najavo udeležbe
na skupščini morajo pooblaščenci predložiti
pisna pooblastila.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Polzela 171, Polzela, vsak delovnik,
od ponedeljka do petka, od 13. do 15. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Polzela tovarna nogavic, d.d.
uprava družbe
Ob-17270/07
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in
40. člena Statuta družbe Gozdarstvo Grča,
d.d., sklicujemo
12. skupščino
družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
ki bo v petek, 20. 7. 2007, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Kočevju, Rožna ul. 39,
1330 Kočevje, v sejni sobi na Marofu, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave skupščina izvoli za preštevalca glasov Stojana Debeljaka in Petra Medveda. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka mag. Nina Češarek
iz Kočevja.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
uprave in poročilom nadzornega sveta o
sprejemu revidiranega letnega poročila
družbe Gozdarstvo Grča d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo
Grča d.d., za leto 2006.

Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom
nadzornega sveta o sprejemu revidiranega
letnega poročila družbe Gozdarstvo Grča
d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine Gozdarstvo Grča d.d., za leto 2006.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2006 znaša 732.533.080,40 SIT
(3.056.806,38 EUR) in sestoji iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini
394.457.366,07 SIT (1.646.041,42 EUR)
in čistega poslovnega izida iz leta 2006,
v višini 338.075.714,33 SIT (1.410.764,96
EUR).
3.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem, v višini 1 EUR bruto/delnico, iz prenesenega
dobička za leto 2001, 2004 in 2005. Dividende se izplačajo do 30. 11. 2007, vsem
lastnikom navadnih delnic, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD v Ljubljani, na dan
13. 7. 2007,
– za izplačilo nagrad:
– upravi, v višini 41.500,00 EUR,
– nadzornemu svetu, v višini 13.800,00
EUR, vsakemu članu do 1/3.
Nagrade se izplačajo iz dobička za leto
2001 do 31. 10. 2007.
– preostanek bilančnega dobička ostane
nerazporejen kot preneseni dobiček.
3.3. Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima
podeljuje razrešnico.
4. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
na podlagi 8. alinee prvega odstavka 247.
člena ZGD-1, pooblašča skupščina upravo
za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe oziroma 46.642 delnic.
Skupščina pooblašča upravo, da v korist
družbe kupuje lastne delnice, s tem, da najvišja nakupna cena ne sme preseči zadnje
znane knjigovodske vrednosti. Najnižja prodajna cena delnice pa ne sme biti manjša od
povprečne nakupne cene delnic. Pooblašča
jo tudi, da delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini družbe.
5. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Gozdarstvo Grča, d.d.,
Kočevje, za leto 2007, imenuje revizijsko
družbo Revidicom, d.o.o., Maribor.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevju, Rožna ul. 39, v finančno-računovodskem sektorju, vsak delovni dan od 8. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopni-
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ki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 13. 7. 2007 vpisani v Centralnem
registru vrednostnih papirjev pri KDD in ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s pripisom »za skupščino« dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Prijava je pravočasna, če jo družba
prejme najkasneje do torka, 17. 7. 2007, do
12. ure na naslov: Gozdarstvo Grča, d.d.,
Rožna ul. 39, 1330 Kočevje.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič začne.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število zastopanega osnovnega
kapitala.
Gozdarstvo Grča d.d.
uprava družbe
mag. Branko Južnič, univ. dipl.
ing. gozd.
predsednik nadzornega sveta
mag. Črtomir Ilhar, univ. dipl. ing. gozd.
Št. 57/2007
Ob-17416/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe sklicujem
13. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,
ki bo 16. 7. 2007, ob 14. uri, v sejni sobi
na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsednika skupščine
Antona Marolta in preštevalki glasov Ano
Goršič in Matejo Mlakar ter imenuje notarko
Nado Kumar za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom družbe Sanolabor, d.d., in
revidiranim konsolidiranim letnim poročilom
skupine Sanolabor ter pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe za leto 2006.
b) V poslovnem letu 2006 je družba ustvarila 320,461.195,13 SIT (1,337.260,87 €)
čistega dobička. Uprava je skladno z do-

ločili statuta družbe in 1. odstavkom 230.
člena ZGD-1 iz čistega dobička leta 2006
oblikovala dodatnih 86,250.000,00 SIT
(359.914,87 €) rezerv za lastne deleže.
c) Preneseni čisti dobiček iz preteklih let v znesku 1,173.504.119,98
SIT (4,896.945,92 €) in nerazporejeni čisti dobiček tekočega poslovnega leta v znesku 234,211.195,13 SIT
(977.346,00 €) predstavljata bilančni
dobiček v višini 1,407.715.315,11 SIT
(5,874.291,92 €).
d) Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi za izplačilo dividend delničarjem v vrednosti 70,196.882,50 SIT (292.926,40 €), pri
čemer se za izplačilo uporabi še nerazporejeni dobiček iz preteklih let. Bruto dividenda
na delnico znaša 2.492,26 SIT (10,40 €).
Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki
bodo na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe. Dividende se izplačajo najkasneje v 60 dneh po sklepu skupščine.
e) Preostanek bilančnega dobička v znesku 1,337.518.432,61 SIT (5,581.365,52 €)
se prenese v naslednje leto.
f) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2006 in se upravi za poslovno
leto 2006 podeli razrešnica.
g) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega sveta
za poslovno leto 2006 podeli razrešnica.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v višini
1,175.346,35 €, ki je razdeljen na 28.166
navadnih imenskih kosovnih delnic, se v
skladu z drugo alineo tretjega odstavka 381.
člena ZGD-1 zmanjša z umikom 2.688 lastnih delnic družbe. Osnovni kapital družbe
po izvedenem zmanjšanju kapitala znaša
1,063.196,94 € in je razdeljen na 25.478
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Umik lastnih delnic družbe se izvede v
breme še nerazporejenega prenesenega
čistega dobička iz preteklih let (bilančnega
dobička), z namenom, da se poveča donosnost lastniškega kapitala družbe.
Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala s sklepom razveljavi 2.688 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe in
izda nalog za izbris teh delnic iz delniške
knjige.
Skladno z navedenim se zato spremeni
1. odstavek 5. člena Statuta družbe, tako da
se po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1,063.196,94 EUR (milijon triinšestdeset tisoč sto šestindevetdeset evrov 94/100) in je
razdeljen na 25.478 (petindvajset tisoč štiristo oseminsedemdeset) navadnih imenskih
kosovnih delnic«.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Dosedanjim članom nadzornega sveta:
Sonji Batistič, Veljku Gobcu, Eli Sušnik in
Tonetu Zorcu poteče mandat 1. 12. 2007.
Za nove člane nadzornega sveta se z 2. 12.
2007 za štiriletno mandatno obdobje imenuje:
– Sonja Batistič,
– Veljko Gobec,
– Ela Sušnik,
– Tone Zorc.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta, ki bosta zastopala delavce
v štiriletnem mandatnem obdobju od 2. 12.
2007 dalje:
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– Franka Piskar,
– Vilma Torkar.
5. Sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določijo se zneski sejnin
za člane nadzornega sveta, ki znašajo 400
evrov neto za predsednika in 250 evrov neto
za člane nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in
poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 16. 7. 2007. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo priložiti tudi pisno pooblastilo. Prijava je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do vključno 13. 7. 2007.
Na skupščini se glasuje na podlagi glasovalnega lističa, ki ga prejme vsak udeleženec ob vstopu na skupščino. Delničar
lahko glasuje osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom uprave in
poročilom nadzornega sveta, je na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro, od objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Sanolabor, d.d.
direktor družbe
Ob-17421/07
Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica,
Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje
10. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,
ki bo v Sevnici, dne 20. 7. 2007, ob 7.30,
na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica in
skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5;
– za preštevalca glasov se imenujeta
Mojca Ratajc in Tina Šteblaj iz Tanin Sevnica d.d.;
– za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Alojz Vidic iz Sevnice,
Glavni trg 41.
2. Obravnava letnega poročila družbe za
poslovno leto 2006 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno
leto 2006
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z revidiranim letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2006, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2006.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega
poročila družbe za poslovno leto 2006 bi-
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lančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2006
znaša 305.934.692,96 SIT in ga sestavljajo: preneseni dobiček iz leta 2002 v znesku 10.995.395,26 SIT, preneseni dobiček
leta 2003 v znesku 72.912.323,51 SIT,
preneseni dobiček iz leta 2004 v znesku
126.603.037,13 SIT, preneseni dobiček leta
2005 v znesku 37.498.739,69 SIT in čisti
poslovni izid poslovnega leta 2006 v višini
57.925.197,37 SIT.
3.2. Ves bilančni dobiček v višini
305.934.692,96 SIT (1.276.642,85 EUR)
ostane nerazporejen (kot preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 in jima
podeli razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala iz tolarjev v eure in spremembe statuta
družbe
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina družbe sprejme sklep o
uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih
102.257 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo
vsaka po 1.000 SIT nadomesti s 102.257
navadnimi prosto prenosljivimi imenskimi
kosovnimi delnicami, ki se ne glasijo na nominalni znesek. Osnovni kapital, ki znaša
102.257.000,00 SIT, je tako razdeljen na
102.257 kosovnih delnic.
4.2. Osnovni kapital družbe, ki je v statutu družbe naveden v tolarjih, se v skladu
s 693. členom ZGD-1 z dnem uvedbe eura
preračuna po enotnem tečaju zamenjave
tako, da znaša 426.710,90 EUR.
4.3. Spremeni se tretji člen statuta družbe tako, da po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
426.710,90 EUR in je razdeljen na 102.257
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima
enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež in pripadajoč
znesek v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.
Delnice so izdane v nematerializirani
obliki. Vsaka navadna kosovna delnica daje
imetniku pravico do:
– udeležbe pri upravljanju družbe
– dela dobička (dividenda)
– ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe«.
4.4. Spremeni se tretji odstavek šestega člen statuta družbe tako, da po novem
glasi:
»Delničarjem pripadajo nove delnice v
sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem
osnovnem kapitalu družbe.«
4.5. Ostale določbe statuta ostanejo v
veljavi v nespremenjeni vsebini.
4.6. Skladno z navedenim se sprejme
novo prečiščeno besedilo statuta.
5. Pridobivanje lastnih delnic zaradi
umika
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina v skladu s sedmo alinejo
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic
družbe z namenom umika delnic.
5.2. Skupni delež lastnih delnic, pridobljenih za namene iz tega sklepa, ne sme
presegati 35% osnovnega kapitala družbe.
Osnovni kapital družbe v višini 426.710,90
EUR se zaradi umika lastnih delnic, pridobljenih v skladu s tem sklepom, zmanjša za
največ 149.344,85 EUR.
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5.3. Uprava je pooblaščena, da umakne
lastne delnice, pridobljene na podlagi tega
sklepa, ne glede na število tako pridobljenih
lastnih delnic, brez nadaljnjega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe. Za svoj sklep o umiku delnic, v katerem uprava ugotovi število lastnih delnic,
ki se umaknejo, ter znesek, za katerega se
zaradi umika lastnih delnic zmanjša osnovni
kapital družbe, mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta.
5.4. Uprava zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi umika delnic, pridobljenih na
podlagi tega sklepa, izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 z umikom navadnih prosto prenosljivih imenskih
kosovnih delnic družbe v breme bilančnega
dobička, ki se bo oblikoval po sprostitvi rezerv za lastne delnice.
5.5. Osnovni kapital je zmanjšan z dnem
vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register. Uprava in nadzorni svet sta
pooblaščena, da izdata Klirinško depotni
družbi nalog za izbris umaknjenih delnic
iz centralnega registra nematerializiranih
vrednostnih papirjev. Skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila statuta
družbe z zmanjšanjem osnovnega kapitala
v skladu s tem sklepom.
6. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic, ki naj se ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic
družbe z namenom ponudbe delnic v odkup
delavcem družbe.
6.2. Skupni delež lastnih delnic, pridobljenih za namene iz tega sklepa, ne sme
skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih
družba že ima, presegati 10% osnovnega
kapitala družbe.
6.3. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lastne delnice, pridobljene skladno s
tem sklepom, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 v povezavi
z drugim stavkom 3. odstavka 247. člena
ZGD-1 v enem letu po pridobitvi ponudi v
odkup delavcem družbe ali z njo povezane
družbe.
7. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina v skladu z osmo alinejo
1. odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča
upravo družbe za nakup lastnih delnic po
nakupni ceni za delnico, ki ne sme biti nižja
od 18 EUR in ne sme presegati 22 EUR na
dan nakupa.
7.2. Skupni delež lastnih delnic, pridobljenih za namene iz tega sklepa, ne sme
skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih
družba že ima, presegati 10% osnovnega
kapitala družbe. Družba ne sme pridobiti
lastnih delnic iz tega sklepa izključno zaradi
trgovanja.
7.3. Pooblastilo uprave za nakup lastnih
delnic velja 18 mesecev od sprejema tega
sklepa.
7.4. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko lastne delnice, pridobljene skladno s tem sklepom, v skladu z osmo alinejo
prvega odstavka 247. člena ZGD-1 v roku
iz prejšnje točke ponudi v odkup obstoječim
delničarjem, ki bodo izrazili interes za nakup
delnic družbe. Pri pridobivanu in odsvajanju
lastnih delnic na podlagi tega sklepa mora
družba delničarje enakopravno obravnavati,

pri čemer se glede na dejstvo, da delnice
družbe niso uvrščene na organizirani trg,
pridobitev in odsvojitev lastnih delnic opravita na podlagi posla, sklenjenega izven organiziranega trga.
7.5. Skupščina nadalje pooblašča upravo, da lahko lastne delnice, pridobljene na
podlagi tega sklepa, kadarkoli umakne brez
nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe. Uprava zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi umika
delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa,
izvede v skladu s tretjim odstavkom 381.
člena ZGD-1 z umikom navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe v
breme bilančnega dobička, ki se bo oblikoval po sprostitvi rezerv za lastne delnice.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni
register. Uprava je pooblaščena, da izda
Klirinško depotni družbi nalog za izbris umaknjenih delnic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev
besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
8. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007 imenuje predlagana revizorska
družba.
9. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do sejnine.
Predsedniku pripada sejnina v višini 350,00
EUR neto, članom pa v višini 300,00 EUR
neto. Poleg sejnine pripada članom nadzornega sveta za udeležbo na seji tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak
delovni dan med 12. in 13. uro od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 30. 6. 2007 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine
prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in ga hrani družba.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic napovedati
upravi družbe pisno vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo v
istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.
Tanin Sevnica d.d.
uprava
Ivan Mirt
Ob-17422/07
Uprava in nadzorni svet družbe Alchrom
d.d., Jugova ulica 17, Ruše sklicujeta
14. redno sejo skupščine družbe,
ki bo dne 19. 7. 2007, s pričetkom ob
12. uri v sejni sobi družbe Alchrom d.d., na
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Jugovi ulici 17 v Rušah, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, preverba sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo
se organi skupščine v sestavi:
– za predsednika skupščine se imenuje
Angela Obrulj,
– za preštevalca glasov se imenuje Vlasta Zagorac,
Za sestavo zapisnika bo poskrbel vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora, Ulica
Vita Kraigherja 1.
2. Predstavitev in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2006, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter obravnava predloga
za razporeditev bilančnega dobička / pokrivanje izgube za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2006 s pisnim poročilom nadzornega
sveta in revizijskega poročila.
2.2. V skladu z določilom 294. člena
ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006 in jima podeli razrešnico.
3. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 v višini 85.687.250,65, ki je sestavljen
iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let
v v višini 80.361.641,35 SIT in nerazporejenega dobička iz poslovnega leta 2006 v višini 5.325.609,30 SIT in se razporedi na:
– nagrado upravi v višini 532.000,00
SIT,
– ostanek bilančnega dobička za leto
2006 v znesku 85.155.250,65, ki ostane
nerazporejen.
3. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa:
Skladno z določili 648. člena ZGD-1 delniška družba izpolnjuje pogoje za preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Vse delnice družbe poseduje edini delničar Thies Verwaltungs G.m.b.h., Borkener
Strasse 155, 48653 Coesfeld, Nemčija, kar
se izkazuje s potrdilom o lastništvu delnic, ki
je kot priloga sestavni del tega zapisnika.
Sklep o preoblikovanju sprejema edini
delničar družbe. Družba nima lastnih delnic.
Navezujoč na določbe 651. člena ZGD-1
se ugotovi, da sklep o preoblikovanju ni izpodbijan, ker je sprejet po edinem delničarju. Ker so bila vsa razmerja s prejšnjimi
delničarji že urejena, skupščina ne odloča o
denarnih odpravninah delničarjem.
Skladno z določilom četrtega odstavka
648. člena se delniška družba preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo, kot sledi:
Firma družbe: Alchrom Thies, pro
izvodnja procesne opreme d.o.o.
Skrajšana firma: Alchrom Thies d.o.o.
Sedež družbe ostane nespremenjen.
Osnovni
kapital
družbe
znaša
163.050.000,00 SIT. Delnice, ki so bile doslej vpisane v statutu, se spremenijo v poslovne deleže. Ker so vse delnice družbe
v rokah edinega družbenika, le ta odslej
poseduje en poslovni delež, katerega nomi-

nalna vrednost znaša 163.050.000,00 SIT,
kar predstavlja 100% skupnega osnovnega
kapitala družbe.
Skladno z določilom 696. člena ZGD-1 se
opravi preračun osnovnega vložka in osnovnega kapitala, kot sledi:
Doslej vpisan osnovni kapital družbe v
nominalnem znesku 163.050.000,00 SIT
se po postopku, navedenem v 696. členu
ZGD-1, preračuna v EURO, kot sledi:
Osnovni kapital družbe, ki je bil doslej
vpisan kot 163.050.000,00 SIT, se pretvori v
EURO tako, da znaša sedaj osnovni kapital
družbe 680.396,00 EUR.
Razlike v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja v višini 0,41 EUR, se pokrijejo iz
nevezanih rezerv iz dobička, skladno z določilom tretjega odstavka 696. člena ZGD-1.
Dejavnost družbe ostane nespremenjena.
Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register preneha pooblastilo za zastopanje
Kos Zoranu, kot upravi. Z dnem vpisa preoblikovanja se za direktorja družbe imenuje
…, ki zastopa in predstavlja družbo brez
omejitev.
Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega
sveta: – Vlasti Zagorac, Vidu Klincu Jožetu
Deželaku, Stefanu Deitinghoffu in Črtomirju
Mesariču.
Z dnem vpisa preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
v sodni register prenehajo veljati določbe
statuta delniške družbe ter prične veljati Akt
o ustanovitvi družbe, ki ga je podpisal edini
družbenik Thies Verwaltungs G.m.b.h., Borkener Strasse 155, 48653 Coesfeld.
Družba z omejeno odgovornostjo obstaja od dneva vpisa preoblikovanja v sodni
register.
Vsa preostala razmerja v družbi, ki veljajo za enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, so vsebovane v Aktu o ustanovitvi.
Edini družbenik družbe nastavlja knjigo sklepov skladno z določili 526. člena
ZGD-1.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih
680.396,00 EUR poveča za 19.604,00 EUR,
tako da odslej znaša 700.000,00 EUR.
Povečanje se izvede nominalno, upoštevajoč računovodske izkaze družbe per
31. 12. 2006. Za povečanje se nameni preneseni čisti dobiček AOP oznaka 068 v znesku 19.604,00 EUR.
Povečanje se pripiše edinemu družbeniku skladno z določili petega odstavka 517.
člena ZGD-1.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
dostavljeno družbi najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine ter ostane shranjeno
na sedežu družbe za ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi na dan 12. 7. 2007 in ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo na sedež družbe najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence skupščine pozivamo, da
se ob prihodu na skupščino identificirajo z
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osebnim dokumentom (pravne osebe še z
izpisom iz sodnega registra), prijavijo na zasedanje ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na voljo na vpogled na sedežu družbe vsak dan v delovnem času družbe, in sicer od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica.
Alchrom, proizvodnja
procesne opreme d.d.
uprava in nadzorni svet
Št. 44/07
Ob-17427/07
Na podlagi 15. člena Statuta Term Dobrna d.d. ter v skladu z določili 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1)
sklicuje uprava družbe
12. redno skupščino
delniške družbe Terme Dobrna,
termalno zdravilišče d.d.,
ki bo v sredo, dne 18. 7. 2007, ob 12. uri
v sejni sobi VIVA v hotelu VITA, Dobrna 46,
3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim redom
in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Kolšek,
za preštevalca glasov se imenujeta Milica
Smrečnik in Irena Žagavec.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Anton
Rojec.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička Terme Dobrna d.d. ter o podelitvi razrešnice upravi Term Dobrna d.d. in članom
nadzornega sveta in sicer ob seznanitvi z
letnim poročilom, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, s katerim je leta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe
v poslovnem letu 2006.
2.1. Predlog uprave in nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe Terme Dobrna
d.d., s katero potrjuje in obravnava delo
teh dveh organov družbe v poslovnem letu
2006.
2.2. Predlog uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
v višini 545.846,68 EUR (130.806.697,30
SIT), ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček iz leta 2005 v višini 323.484,97 EUR
(77.519.938,67 SIT) in čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 444.723,41 EUR
(106.573.517,25 SIT), zmanjšan za druge
rezerve iz dobička v višini 222.361,70 EUR
(53.286.758,63 SIT), ostane neuporabljen.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.
Predlog nadzornega sveta: na predlog
nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja družbe Terme Dobrna d.d.za poslovno leto 2007 imenuje revizijska družba JPA
Abeceda REVIZIJA – Podjetje za revizijo
in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Kotnikova 28.
4. Sprejem sklepa o predčasnem prenehanju mandata članu nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
4.1. Predlog nadzornega sveta: skupščina ugotovi, da zaradi podane odstopne
izjave predčasno preneha funkcija članu
nadzornega sveta Gregorju Pivcu dne 18. 7.
2007.
4.2. Predlog nadzornega sveta.
Za novega člana nadzornega sveta
družbe Terme Dobrna d.d., z mandatom od
18. 7. 2007 do poteka mandata nadzornega
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sveta kot celote, to je do 18. 8. 2008, se izvoli Tatjana Novinec iz Maribora.
Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti
zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo samo tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli glasovnice.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt
30 minut pred začetkom zasedanja.
Popolno gradivo v zvezi s predlaganim
dnevnim redom skupščine je delničarjem
na voljo in na vpogled v tajništvu uprave
družbe na sedežu Dobrna 50, Dobrna vsak
delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje 30 minut kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Terme Dobrna, d.d.
uprava – direktor
Janez Mlakar
Ob-17444/07
Na podlagi 295. člena ZGD – 1 in 30. točke statuta delniške družbe SGP Zidgrad Idrija d.d. sklicuje uprava
12. skupščino družbe
SGP Zidgrad Idrija d.d.
ki bo dne 17. 7. 2007 ob 12. uri na sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo
skupščine, verifikacijsko komisijo ter imenuje notar v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2007 se
imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Železna cesta 8a, Ljubljana.
3.a) Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju SGP Zidgrad Idrija d.d. za
poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa:
a.) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju SGP Zidgrad
Idrija d.d. za poslovno leto 2006 z mnenjem
revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila
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b.) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje
razrešnico za leto 2006.
4. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička na podlagi
predloga uprave in nadzornega sveta.
5. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup lastnih delnic po 247. člen
ZGD – 1
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko na podlagi 247.
člena ZGD – 1 kupi lastne delnice, katerih
znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Nakupna cena lastnih
delnic je lahko najmanj v višini 4,17 EUR in
največ v višini njene knjigovodske vrednosti.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe od dneva objave sklica do začetka
skupščine.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se za dobo 4 let imenujeta Egidij Birsa, univ. dipl. ekonomist iz Nove Gorice in
Dušan Štucin, univ. dipl. inž. gradbeništva
iz Spodnje Idrije.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan 17. 7. 2007, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
SGP Zidgrad Idrija d.d.
uprava družbe
Ob-17445/07
Na podlagi 6.1. do 6.10. točke veljavnega Statuta delniške družbe Avtoprevoz Tolmin d.d. in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Avtoprevoz Tolmin d.d.
ki bo v torek, 17. 7. 2007 ob 11. uri v
pisarni uprave.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Kumar Jožica. Za preštevalca glasov se imenuje Rutar Renata. Za notarja
se imenuje Edvard Sivec, notar iz Tolmina, ki bo sestavil notarski zapisnik o seji
skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 in s sporočilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2006 po
predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2006.

3. Ugotovitev bilančne izgube za leto
2006 in pokrivanje le-te po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovljena bilančna izguba za poslovno leto 2006 v višini
56.868.618,49 SIT se delno pokriva iz kapitalskih rezerv v višini 59.650,34 SIT.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2007 po predlogu nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe Avtoprevoz d.d. Tolmin za leto 2007
se imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija
d.o.o.
6. Sprememba in dopolnitev statuta delniške družbe Avtoprevoz Tolmin d.d.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se dopolni z naslednjo
dejavnostjo:
90.021 Dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov
– Delnice družbe Avtoprevoz Tolmin d.d.,
katerih nominalni znesek po uvedbi eura
znaša 4,17 eura, se pretvorijo v kosovne
delnice in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 4,17 eurov postane 1 kosovna
delnica.
Osnovni kapital družbe Avtoprevoz
Tolmin d.d. se zaradi uvedbe eura ter s
tem nominalne vrednosti delnic uskladi iz
208.423.000 SIT na 869.123, 91 eurov.
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta, ki postanejo kot priloga sestavni del tega sklepa.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s sprejetimi sklepi skupščine izdela
čistopis statuta.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 13. 7. 2007. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 05/38-01-107. V prijavi se navede ime
in priimek oziroma firmo delničarja, naslov
oziroma sedež delničarja ter število delnic,
ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več
delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam
delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila
morajo pooblaščenci predložiti najkasneje
ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Poljubinj 89f, 5220 Tolmin, v splošno kadrovski službi družbe od
ponedeljka do petka med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega kapitala), bo ponovna seja skupščine v
skladu z določili točke 7.7 veljavnega statuta
istega dne ob 12. uri v istem prostoru z istim
dnevnim redom.
Avtoprevoz Tolmin
uprava
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Ob-17555/07
Na podlagi 37. točke Statuta družbe HIT
Alpinea d.d. in na podlagi 295. člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe HIT
Alpinea d.d. sklicuje
11. skupščino
delniške družbe HIT Alpinea d.d.,
ki bo v sejni sobi Hotela Larix, dne 17. 7.
2007, ob 11. uri, na naslovu Borovška cesta
99, Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja, ter izvolitev predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli Hildo
Pipan.
Za preštevalko glasov se izvoli Tjašo
Šuvak.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Svetina.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Hit Alpinea d.d. za poslovno leto 2006 in
poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah
preveritve revidiranega letnega poročila za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe Hit Alpinea d.d. za
poslovno leto 2006 in poročilom nadzornega
sveta o ugotovitvah preveritve revidiranega
letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu
2006.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina ne podeli razrešnice za
leto 2006 upravi, ki je opravljala to funkcijo
do 17. 8. 2006 in nadzornemu svetu, ki je
opravljal to funkcijo do 11. 7. 2006.
3.2. Skupščina podeli razrešnico za leto
2006 upravi, ki je opravljala to funkcijo od
17. 8. 2006 in nadzornemu svetu, ki je opravljal to funkcijo od 11. 7. 2006.
4. Seznanitev z odstopom predsednika
nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina se seznani z odstopom
predsednika nadzornega sveta, ki zastopa
interese delničarjev, mag. Nika Trošta. Odstop stopi v veljavo z dnem skupščine.
4.2. Za novega člana nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev, se na predlog nadzornega sveta imenuje Franci Križan. Mandat imenovanega člana nadzornega sveta traja štiri leta, šteto od imenovanja
na skupščini družbe.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revizijo poslovnega
leta 2007 se na predlog nadzornega sveta sveta imenuje revizijska družba Abeceda
Revizijska družba d.o.o., Stanetova ulica 22,
Celje.
6. Seznanitev s posebnim revizorjevim
poročilom o ugotovitvah v zvezi s pregledanimi pogodbami za družbo HIT Alpinea d.d.
Kranjska Gora revizijske družbe Abeceda
– Revizijska družba, d.o.o., in tožbo z dne
22. 1. 2007.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s posebnim revizorjevim poročilom o ugotovitvah v zvezi s
pregledanimi pogodbami za družbo HIT Alpinea d.d. Kranjska Gora, revizijske družbe
Abeceda – Revizijska družba, d.o.o., in na
tej podlagi vloženo tožbo za povrnitev ško-

de, ki jo je dne 22. 1. 2007 vložila družba
HIT Alpinea d.d.
Skupščina glede na ugotovitve iz posebnega revizorjevega poročila daje soglasje k
vloženi tožbi z dne 22. 1. 2007.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 11. uri. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 17. 7. 2007 ob 12. uri. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo in dostavijo pooblastila upravi najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom za leto
2006 bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v hotelu Larix, Borovška 99, Kranjska Gora, vsak delovni dan od objave sklica
naprej, in sicer od 9. do 12. ure.
HIT Alpinea d.d.
direktor Topolšek Aleš
Ob-17556/07
Na podlagi 35. člena Statuta družbe Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delničarjev družbe Menina, d.d.,
Kamnik,
ki bo dne 19. 7. 2007, ob 13. uri na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
Menina d.d. in konsolidiranim letnim poročilom skupine Menina za leto 2006 z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnih poročil, sprejem
sklepov o uporabi bilančnega dobička in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2006 znaša 14.872.139,66 SIT (62.060,34
EUR) in se del bilančnega dobička v višini
14.580.272,74 SIT (60.842,40 EUR) nameni
za dividende delničarjem, ki so na dan 16. 7.
2007 vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi. Delničarjem se najkasneje
do 30. 9. 2007 izplača dividenda, ki znaša
287,57 SIT (1,20 EUR) bruto na delnico.
Izplačilo se izvrši iz čistega dobička iz leta
2006. O preostalem delu bilančnega dobička bo odločeno v naslednjih poslovnih letih
(preneseni dobiček).
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 in jima
podeli razrešnico.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
a) Za nova člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarjev se z dnem sprejetja
tega sklepa imenujeta Jana Kern Jeras in
Igor Brnot, katerima mandat traja do vključno 24. 6. 2009.

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

4733

Skupščina se seznani z imenovanjem
dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev. Člana nadzornega sveta
– predstavnika delavcev sta:
– Janez Kern, katerega mandat traja od
15. 9. 2006 do vključno 14. 9. 2010;
– Janez Hančič, katerega mandat traja
od 1. 1. 2007 do vključno 31. 12. 2011.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2007 se imenuje revizijska družba JPA-Abeceda REVIZIJA, d.o.o.,
Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in utemeljitvami je delničarjem na vpogled
v tajništvu družbe Menina, d.d., Kamnik, to
je v Šmarci, Trg padlih borcev 3, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi
pri Klirinško depotni družbi na dan 16. 7.
2007 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do vključno
16. 7. 2007.
Menina d.d., Kamnik
uprava
Ob-17557/07
Na podlagi 13. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
23. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 17. 7. 2007, ob 12. uri v prostorih
Zavarovalnice Triglav d.d. Verovškova 60/C,
Ljubljana, soba 313.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli mag. Vladimirja Miša Čeplaka, za preštevalca glasov Andreja Vakslja. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak, ml. iz Ljubljane.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2006 z mnenjem
nadzornega sveta, poročilom notranje revizijske službe za poslovno leto 2006 z mnenjem nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2006 ter
podelitev razrešnice članom nadzornega
sveta in uprave.
Predlog sklepa:
Skupščina TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., se je seznanila z revidiranim
letnim poročilom za poslovno leto 2006 z
mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom notranje revizijske službe za poslovno
leto 2006 z mnenjem nadzornega sveta ter
poročilom nadzornega sveta za poslovno
leto 2006.
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Upravi in nadzornemu svetu TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., skupščina
za poslovno leto 2006 podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., za poslovno leto 2007 se imenuje revizijska hiša PriceWaterhouseCoopers
d.o.o..
4. Spremembe statuta
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta zavarovalnice v predloženem besedilu.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora biti
predložena v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu Uprave družbe v roku 7
dni po objavi sklica skupščine. Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda mora
biti podan v pisni obliki ter obrazložen.
Udeležba na skupščini
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
ki se vodi pri KDD, d.d., Ljubljana. Na dan
zasedanja skupščine se morajo delničarji
prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov in s
predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo
je delničarjem dostopno vsak delovni dan od
10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine naprej v tajništvu uprave TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na njenem
sedežu v Kopru, Ferrarska 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d.
Ob-17572/07
Na podlagi 17. člena Statuta družbe sklicuje upravni odbor družbe
2. skupščino
delniške družbe Kmetijske družbe
Rodovita, proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo potekala dne 16. julija 2007 ob
12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dolenjska cesta 242.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Obravnavanje letnega poročila za leto
2006.
3. Podelitev razrešnice Upravnemu odboru družbe.
4. Izključitev manjšinskih družbenikov iz
družbe.
Predlogi sklepov:
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AD 1. Potrdi se predlagani dnevni red ter
se za vodenje skupščine in pripravo zapisnika imenujejo:
– za predsednika skupščine Miklavc
Sašo,
– za preštevalko glasov Nikolovski Majda,
– za izdelavo zapisnika v obliki notarske
listine notar Andrej Rozman.
AD 2. Sprejme se letno poročilo za leto
2006.
AD 3. Podeli se razrešnica Upravnemu
odboru družbe za leto 2006.
AD 4.
I. Ugotovi se, da je delničar Semenarna Ljubljana d.d., Ljubljana, Dolenjska cesta 242, matična številka 500557 imetnik
357.491,12 delnic izdajatelja Kmetijske
družbe Rodovita d.d. od skupnih 359.460
izdanih delnic, kar predstavlja 99,45 odstotni
delež v osnovnem kapitalu Kmetijske družbe Rodovita d.d. oziroma predstavlja 99,45
odstotni delež vseh delnic Kmetijske družbe
Rodovita d.d. z glasovalno pravico, zato je
delničar Semernarna Ljubljana d.d. v smislu določil 384 člena ZGD-I, glavni delničar
Kmetijske družbe Rodovita d.d.
II. Ugotovi se, da je glavni delničar upravi
Kmetijske družbe Rodovita d.d. predlagal,
da se vse delnice družbe prenesejo na glavnega delničarja.
III. Vse delnice Kmetijske družbe Rodovita d.d. s sedežem v Ljubljani, Dolenjska
cesta 242, matična številka 5498490, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo
na glavnega delničarja družbo Semenarna
Ljubljana d.d., Ljubljana, Dolenjska cesta
242, za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke (V) tega sklepa upravičencem iz
točke (VI) tega sklepa.
IV. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v
register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina Kmetijske družbe Rodovita pooblašča
direktorja glavnega delničarja, da po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register, pri
Klirinško depotni družbi d.d. (KDD) uredi
prenos delnic z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
V. Glavni delničar je dolžan takoj (v
osmih dneh) po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register, upravičencem izplačati
primerno denarno odpravnino, ki je določena v višini 3,00 € (tri eure 00/100) za eno
delnico. V primeru zamude tečejo zakonite
zamudne obresti.
VI. Upravičenci do primerne denarne
odpravnine so imetniki delnic – manjšinski
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi v
centralnem registru na dan sprejetja tega
sklepa.
VII. Izplačila primerne denarne odškodnine se opravijo preko računa, odprtega pri
Abanka Vipa d.d., ki je podala izjavo, da prevzema solidarno odgovornost za izpolnitev
obveznosti glavnega delničarja iz naslova
izplačil primerne denarne odpravnine.
Pisno gradivo k točkam dnevnega reda
je družbenikom na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Dolenjska cesta 242, vsak
dan med 9. do 13. ure, v tajništvu družbe.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe le v pisni obliki.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
po svojih zakonitih zastopnikih ali pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi svojo
udeležbo na skupščini. Pooblaščenci mora-

jo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila. Pisno pooblastilo mora vsebovati firmo
pravne osebe, ki pooblastilo izdaja, ime in
priimek ter točen naslov pooblaščenca, ter
navedbo podpisnika pooblastitelja, ki mora
biti v trenutku izdaje pooblastila zakoniti zastopnik pooblastitelja, podpis zakonitega zastopnika in žig pooblastitelja.
Člani upravnega odbora se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala naslednjega dne ob isti, tj. 12. uri in na istem mestu,
z enakim dnevnim redom. Na ponovnem
sklicu se sklepčnost ne bo ugotavljala.
Dvorana v kateri bo skupščina, bo odprta pol ure pred napovedanim pričetkom
skupščine. V tem času se bodo delile glasovnice.
Kmetijska družba Rodovita, proizvodnja
in trgovina, d.d.
Jure Vončina,
predsednik upravnega odbora
Ob-17573/07
Na podlagi 6.5. točke Statuta UNIOR Kovaške industrije d.d., uprava sklicuje
11. sejo skupščine
družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,
ki bo dne 18. 7. 2007 ob 12. uri v Termah Zreče.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost na
skupščini in se na predlog uprave izvolijo
delovna telesa skupščine. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk iz Slovenske Bistrice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja in
s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: skupščina je seznanjena z
letnim poročilom za leto 2006 in z mnenjem
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2006 in odločitev o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
3.1 Skupščina sprejme predlog uporabe
bilančnega dobička za poslovno leto 2006 v
višini 1.746.122.292,44 SIT (7.286.439,21
EUR) za naslednje namene:
– za
pokritje
prenesene
izgube
618.403.309,34 SIT (2.580.551,28 EUR),
– druge
rezerve
iz
dobička
563.859.491,55 SIT (2.352.943,96 EUR),
– izplačilo dividend delničarjem družbe
353.037.844,50 SIT (1.473.200,82 EUR),
– za udeležbo na dobičku članom uprave
13.848.316,32 SIT (57.788,00 EUR),
– nerazporejen dobiček 196.973.330,73
SIT (821.955,15 EUR).
1. Delničarjem, ki bodo na dan 16. 7.
2007 vpisani v delniško knjigo družbe, pripada dividenda v višini 150 SIT (0,63 EUR)
bruto na delnico in se izplača delničarjem
najkasneje do 31. 10. 2007 v gotovini.
2. Zapadlost dividende za leto 2006 je tri
leta od dneva skupščine delničarjev družbe,
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to je do vključno 19. 7. 2010, ko bo družba
UNIOR d.d. znesek neizplačane dividende
prenesla na nerazporejeni dobiček in o tem
obvestila skupščino delničarjev družbe.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2006
ter se jima podeli razrešnica.
4. Plačilo članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:
Plačilo za delo v nadzornem svetu in
nagrajevanje članov nadzornega sveta obsega:
A.) Sejnine za prisotnost na sejah NS
(bruto znesek): predsednik NS je upravičen
do sejnine v višini 858 EUR, člani pa do višine 660 EUR.
B.) Udeležba na dobičku: člani NS so
lahko udeleženi na dobičku, če se le-ta
hkrati nameni za izplačilo delničarjem, in
sicer v skupni višini, ki ne sme presegati 3
odstotne točke višine dobička, kakršen bo
izplačan delničarjem, zmanjšan za skupni
znesek letnih sejnin v preteklem letu in ki se
deli med člane NS v enakih deležih, vendar
največ do 15.000 EUR za posameznega
člana NS.
C.) Delo v komisijah NS: če je delo NS
organizirano v komisijah so člani NS in drugi, ki so člani komisij NS upravičeni do sejnin
za delo v komisijah in potnih stroškov, ki so
nastali zaradi prihoda na sejo. Predsednik
komisije NS je upravičen do sejnine (v bruto
zneskih) 400 EUR, člani pa 300 EUR.
D.) Potni stroški in dnevnice: dnevnice in
potni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške
za gospodarske družbe.
Sklep stopi v veljavo s 1. 7. 2007 in ima
veljavnost do naslednje redne letne skupščine družbe.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: skupščina delničarjev UNIOR d.d.
imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR d.d. za poslovno leto 2007 pooblaščeno revizijsko družbo Moore Stephens Audit
d.o.o.
7. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kot sledi:
Sprejmejo se spremembe statuta družbe UNIOR d.d. in čistopis statuta družb,
kot sledi:
Točka 5.13. poglavja 5 (pet) nadzorni
svet statuta družbe se spremeni tako, da
se glasi:
»Člani NS, na osnovi predloga komisije za prejemke in imenovanja in sklepa
skupščine, ki sta usklajena s pobudama
Slovenske odškodninske družbe in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja o sklepu vlade glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih
odborov v javnih podjetjih in gospodarskih
družbah, ki so v lasti Republike Slovenije
prejmejo: (a) plačilo za delo v nadzornem
svetu v obliki sejnine, (b) kolikor je delo v
nadzornem svetu organizirano v komisijah
sejnino za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta in (c) povračilo stroškov, ki
jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu v obliki dnevnice, prevoznih
stroškov in stroškov za prenočišče.

Člani nadzornega sveta so lahko udeleženi pri dobičku, če se le-ta hkrati nameni za
izplačilo delničarjem, in sicer v skupni višini,
ki ne sme presegati 3 (tri) odstotne točke
višine dobička, kakršen bo izplačan delničarjem, zmanjšan za skupni znesek sejnin
v preteklem letu in ki se deli med člane
nadzornega sveta v enakih deležih, vendar
največ do zneska 15.000 EUR na posameznega člana nadzornega sveta.«
8. Pridobivanje lastnih delnic.
Skupščina družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. na podlagi osme alinee prvega
odstavka 247. člena ZGD pooblašča upravo
družbe, da v imenu in za račun družbe kupi
lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme znašati manj kot 40 EUR in
ne več kot 60 EUR. Pri odsvojitvi delnic pa
mora biti prodajna cena višja od nabavne
cene lastnih delnic. Uprava lahko pridobiva
lastne delnice za potrebe koncentracije lastništva pri strateških lastnikih in ustvarjanju
kapitalskega dobička.
Delničarji imajo pri pridobivanju in pri odsvojitvi delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, prednostno pravico ter
morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani. To pooblastilo velja 18 mesecev od
dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci morajo
pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine in mora biti ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi na dan 16. 7. 2007.
Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo delničarji družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je do
15. 7. 2007. Pozivamo udeležence, da se
ob prihodu na skupščino uro pred začetkom seje prijavijo pred vhodom v dvorano z
osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim
dokumentom in s podpisom potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne naprave.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure na sedežu
družbe v pravni službi.
Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
obrazložene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
UNIOR d.d.
predsednik uprave
Gorazd Korošec, univ. dipl. ekon.
Ob-17611/07
Uprava družbe na podlagi 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah – 1. in 40.
člena Statuta delniške družbe sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe Lisca d.d. modna
oblačila Sevnica,
ki bo 17. 7. 2007 ob 14. uri na sedežu
družbe na Prešernovi 4, v Sevnici.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, ugotovitev sklepčnosti,
imenovanje dveh preštevalcev glasov in določitev notarja.
Predlog sklepa: imenujeta se predlagana
preštevalca glasov in določi notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranima
Letnima poročiloma za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega
ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička
in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranima
letnima poročiloma za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega.
2.2. Bilančni
dobiček
za
poslovno leto 2006 v višini 112.681.832,10 SIT
(470.212,95 EUR) ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.3. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2006.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Spremeni se 25. člen statuta delniške družbe Lisca d.d. Sevnica, ki odslej
glasi:
»Nadzorni svet šteje tri člane.
Dva člana, ki zastopata delničarje, izvoli
skupščina s tričetrtinsko večino celotnega
osnovnega kapitala družbe, enega člana pa
imenuje pristojni organ soupravljanja družbe.«
3.2. Predsednika skupščine se pooblašča za podpis prečiščenega besedila statuta
družbe.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina ugotavlja, da bo članom
nadzornega sveta, ki so izvoljeni kot predstavniki kapitala, potekel mandat dne 22. 7.
2007.
4.2. Za člana nadzornega sveta kot predstavnika kapitala se za naslednji mandat
izvolita dosedanja člana nadzornega sveta:
Dari Južna, Dragomlja vas št. 23, Suhor in
Vesna Južna, Kogovškova 8, Ljubljana.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da za revizorja za leto 2007 ponovno imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna
cesta 8a iz Ljubljane.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe na Prešernovi
4, Sevnica, v tajništvu uprave vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom preloži na sedmi delovni
dan od dneva prvega zasedanja.
Glasovalno pravico na seji skupščine
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na podlagi podatkov KDD Centralne klirinško depotne družbe na dan 13. 7.
2007.
Lisca d.d. Sevnica
uprava
Goran Kodelja
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Ob-17641/07
V skladu z določili 29., 31. in 38. člena
Statuta Zavarovalnice Maribor d.d. ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z
dne 11. 6. 2007, sklicuje uprava družbe
30. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, 16. 7. 2007 ob 11. uri
v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi
607/VI, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, zapisnikarja, ugotovitev sklepčnosti in
sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov, zapisnikarja, ugotovi sklepčnost
in sprejme dnevni red v skladu s predlogom
sklicatelja skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe k revidiranemu letnemu poročilu in letnemu poročilu o notranjem
revidiranju ter poročilo pooblaščenega revizorja in podelitev razrešnice upravi družbe
ter nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s potrjenim letnim poročilom za poslovno leto 2006, z
mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta družbe k revidiranemu letnemu poročilu družbe in letnemu poročilu o notranjem
revidiranju ter s poročilom pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2006.
b) Skupščina ugotavlja, da je družba v
letu 2006 ustvarila bilančni dobiček v znesku
1.387.623.791,82 SIT oziroma 5.790.451,48
EUR, ki se v skladu z določili 230. in 231
člena ZGD-1 uporabi:
– za izplačilo nagrad nadzornemu svetu 14.857.680,00 SIT oziroma 62.000,00
EUR,
– za druge rezerve iz dobička družbe
v znesku 1.372.766.111,82 SIT oziroma
5.728.451,48 EUR,
c) Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2007
se imenuje od uprave družbe in nadzornega
sveta družbe soglasno predlagani revizor:
BDO EOS Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Ljubljana.
4. Določitev zneska sejnin za člane in
predsednika nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: od 16. 7. 2007 dalje znaša sejnina za predsednika nadzornega sveta družbe 850 EUR in za člana 650 EUR.
5. Seznanitev s sklepom Sveta delavcev
Zavarovalnice Maribor d.d. o imenovanju
člana nadzornega sveta družbe –predstavnika delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sklepom Sveta delavcev Zavarovalnice Maribor d.d. z dne 7. 6. 2007, s katerim je bil
Branko Tekmec imenovan za člana nadzornega sveta družbe kot predstavnik delavcev
Zavarovalnice Maribor d.d. s 4-letnim mandatom, ki začne teči s 17. 7. 2007.
6. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
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delničarji, ki bodo na dan 10. 7. 2006 vpisani
v delniško knjigo.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najpozneje pet dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d.,
tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507
Maribor.
Družba bo upoštevala pisne prijave, ki
bodo prispele do 11. 7. 2007, oziroma bodo
tega dne poslane s priporočeno pošiljko.
Gradiva, na katerih temeljijo predlogi
sklepov za skupščino družbe so na vpogled v tajništvu Zavarovalnice Maribor d.d.,
Cankarjeva ulica 3, Maribor, pisarna 604/VI,
do 11. 7. 2007, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja prijavijo predstavniku družbe na
kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini. Za udeležbo na
skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim
pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo
naslovu družbe do 11. 7. 2007, oziroma ga
tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko.
Uresničevanje glasovalne pravice: glasuje se osebno, vsaka delnica daje en glas.
Nasprotni in dodatni predlogi delničarjev:
morebitne nasprotne in dodatne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda morajo, če želijo njihovo objavo, delničarji pisno z obrazložitvijo sporočiti upravi družbe
v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem
listu RS.
Ponovno zasedanje skupščine: v primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12.
uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
Ob-17715/07
Na podlagi 13. člena Statuta Luke Koper,
d.d. sklicuje uprava družbe
13. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,
ki bo v četrtek, 19. julija 2007 ob 12. uri v
sejni dvorani Luke Koper – Pristan, Vojkovo
nabrežje 38, Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mirka Pavšiča, za preštevalki
glasov Dorjano Sabadin in Lidijo Petrinja
ter ugotovi prisotnost notarke, gospe Nade
Kumar.
3. Predstavitev revidiranega Letnega
poročila za poslovno leto 2006 in Poročila
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
Letnim poročilom za poslovno leto 2006 in
s Poročilom nadzornega sveta.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
4.1. Bilančni dobiček za leto 2006 v višini
25.647.952,58 EUR se uporabi tako:

– da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz drugih
rezerv iz dobička, oblikovanih iz postavk
kapitala preteklih let, v višini 9.667.911,93
EUR:
– od tega se za fiksni del dividende
prednostnim delnicam nameni 725.119,97
EUR, za variabilni del pa 1.160.191,96
EUR,
– za dividende navadnim delnicam se
razdeli 7.782.600,00 EUR;
– da se del bilančnega dobička v višini
10.432.315,14 EUR odvede v druge rezerve
iz dobička, in sicer preneseni čisti dobiček
iz leta 2005 v višini 6.003.453,20 EUR in
4.428.861,94 EUR iz čistega dobička poslovnega leta 2006;
– da se o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2006) v višini 5.547.725,51 EUR
odloči v naslednjih poslovnih letih.
Bruto dividenda na navadno delnico znaša 1,09 EUR, bruto dividenda na prednostno
delnico pa skupaj 0,27 EUR. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško
knjigo Luke Koper, d.d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega
dobička. Dividende se delničarjem izplačajo
do 15. 9. 2007.
4.2. Skupščina podeli razrešnico za leto
2006 upravi.
4.3. Skupščina podeli razrešnico za leto
2006 nadzornemu svetu.
5. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Predsedniku nadzornega sveta pripada
za sodelovanje na redni seji bruto sejnina v
višini 858 EUR, članom nadzornega sveta
pa bruto sejnina v višini 660 EUR, v primeru
dopisne seje pa 80% teh zneskov.
Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s
članom nadzornega sveta.
V primeru nadomeščanja predsednika
nadzornega sveta je namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug član, ki je
vodil celo sejo, upravičen do plačila sejnine
v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.
Prevozni stroški in dnevnice se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske
družbe.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje
poslovanja in izkazov Luke Koper, d.d. in
skupine Luka Koper za leto 2007 revizijsko
družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno z Letnim
poročilom za 2006, poročilom nadzornega sveta ter predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo
nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine ter na spletni
strani družbe www.luka-kp.si.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda, in
sicer na naslov: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6501 Koper.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana dne 16. 7.
2007 in bodo pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
shranjeno pri družbi.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, to je 19. 7.
2007 ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Luka Koper, d.d.
uprava družbe
Ob-17848/07
Na podlagi točke VI/C statuta družbe
Jata Emona d.d., uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
Jata Emona d.d. Ljubljana,
Agrokombinatska 84,
ki bo v četrtek, 5. julija 2007 ob 11. uri
v pisarni notarja Janeza Novaka v Kamniku, Maistrova ulica 2, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsednika skupščine: Stane Kranjec.
– Za preštevalko glasov: Silva Novak.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Janez
Novak.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta, in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom in konsolidaranim letnim poročilom za leto 2006, mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepov nadzornega sveta in
uprave je:
1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. december 2006 znaša 961.002.837,73 tolarjev,
ostane neuporabljen in se odločanje o njegovi uporabi prenese na kasnejše obdobje.
2. Skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2006.
3. Pripojitev družbe Jata Emona d.d.,
Ljubljana kot prevzete družbe k prevzemni
družbi Irgram d.o.o., Ljubljana.
Predlog sklepov uprave je:
1. Sprejme se sklep o pripojitvi družbe
Jata Emona d.d., Ljubljana kot prevzete
družbi k družbi Irgram d.o.o., Ljubljana, kot
prevzemni družbi.
2. Skupščina daje soglasje k pogodbi o
pripojitvi družbe Jata Emona d.d., Ljubljana k družbi Irgram d.o.o., Ljubljana, kot jo
predlagata uprava družbe Jata Emona d.d.,
Ljubljana in direktorica družbe Irgram d.o.o.,
Ljubljana.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina na podlagi odstopnih izjav odpokliče naslednje člane nadzornega sveta: Zorana Boškovića, Matejo Režun, Draga Rab-

zelja in Francija Strajnarja. Odpoklic začne
veljati z dne sprejema tega sklepa.
5. Umik delnic družbe z organiziranega
trga vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa uprave je: skupščina delničarjev sprejme sklep, da se delnice izdajatelja družbe Jata Emona d.d., z oznako JAMR umaknejo z organiziranega trga
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d.
Ljubljana – prostega trga.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
sklica skupščine vpisani kot imetniki delnic
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri Centralni klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali
pooblaščencu, prijavijo svojo udeležbo na
sedežu družbe do vključno 10. julija 2007.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe od
dneva objave sklica naprej vsak delovni dan
od 11. do 13. ure.
Jata Emona d.d.
predsednik uprave
Stojan Hergouth
Ob-17849/07
Uprava družbe na podlagi točke 7.3 Statuta družbe VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska 47, Novo mesto v soglasju z nadzornim svetom sklicuje
9. redno skupščino delničarjev,
ki bo 17. 7. 2007 ob 12. uri na sedežu
družbe, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, zapisnikarja, dveh preštevalcev glasov in predstavitev notarja Andreja Tirana iz Novega mesta.
Predlog sklepa:
– za predsednika zasedanja se izvoli
Miha Mušič,
– za preštevalki glasov se imenujeta Mateja Turk in Ana Strajnar Erpič,
– ugotovi se navzočnost notarja Andreja
Tirana iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom VGP
Novo mesto d.d., za leto 2006, revizorjevim
poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega
dobička ter podelitvijo razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2006, revizorjevim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem
do revizijskega poročila.
Bilančni dobiček družbe v znesku
181.813.738,62 SIT, po stanju na dan
31. 12. 2006, ostane nerazporejen, o njegovi uporabi pa bo skupščina odločala v
naslednjih poslovnih letih.
2. Potrdi in odobri se delo uprave v letu
2006 ter se ji podeli razrešnica.
3. Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v letu 2006 ter se mu podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo

Št.

53 / 15. 6. 2007 /

Stran

4737

za leto 2007 imenuje Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
4. Sprememba člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo Darija Južne s funkcije člana nadzornega sveta.
2. V skladu s predlogom nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta, ki
zastopa delničarje, za mandatno obdobje
do izteka mandata obstoječim članom nadzornega sveta in s pričetkom mandata dne
17. 7. 2007, imenuje Marijan Prešeren.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo prijavili svojo udeležbo
na skupščini upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pisno pooblastilo mora biti priloženo prijavi.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na voljo za vpogled na
sedežu družbe v Novem mestu, Ljubljanska
cesta 47, vsak delovni dan od 12. do 15.
ure dalje.
VGP Novo mesto, d.d.
uprava družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-17428/07
Uprava družbe ŽITO prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, Ljubljana, na
podlagi predloga Kapitalske družbe d.d. in
Slovenske družbe d.d., z dne 7. 6. 2007 v
skladu z 298. členom ZGD-1, objavlja razširitev dnevnega reda 12. redne skupščine
sklicane za dne 5. 7. 2007 ob 14. uri.
Kapitalska družba d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d. pod točko 7. predlagata:
7. Razveljavitev sklepov skupščine in določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
7.1. Razveljavi se sklep pod točko 12
dnevnega reda, 1. redne skupščine družbe
ŽITO d.d. z dne 7. 7. 1999 in sklep pod točko 10, 3. redne skupščine z dne 28. 6. 2000
ter sklep pod točko 4, 10. seje skupščine
družbe z dne 6. 7. 2005.
7.2. Sejnine članom nadzornega sveta
se določijo v višini:
– za predsednika nadzornega sveta 858
EUR
– za člana nadzornega sveta 660 EUR
V primeru dopisne seje se sejnina določi
v višini 80% redne sejnine.
Vsi zneski so določeni bruto.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema
sklepa na skupščini.«
ŽITO, d.d.
predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
član uprave
mag. Erik Žunič
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Zavarovanja terjatev
SV 206/07
Ob-17732/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem
evro kreditu št. VE01 281971010 in sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve po 250. členu ZIZ, opr. št. SV 206/07
z dne 6. 6. 2007, notarja Janeza Mlakarja iz
Slovenj Gradca, je bila nepremičnina – stanovanje št. 20, ki leži v četrtem nadstropju, v
izmeri 60,16 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Javornik 65, Ravne na Koroškem, ki stoji na parceli št. 100/1, vpisana
pri vložku št. 184 k.o. Ravne, last zastaviteljev Suzane Plemen in Jež Roberta, vsakega do ½ celote, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Cerditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 36.500,00 EUR na podlagi pogodbe o dolgoročnem evro kreditu št. VE01
281971010 oziroma tega sporazuma.
SV 207/07
Ob-17733/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem
evro kreditu z valutno klavzulo št. VE01
282009010 in sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve po 250. členu,
ZIZ, opr. št. SV 207/07 z dne 6. 6. 2007,
notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca,
je bila nepremičnina – stanovanje št. 5, ki
leži v prvem nadstropju, v izmeri 69,13 m2,
ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu
Rudarjevo št. 5, Črna na Koroškem, ki stoji
na parceli št. 55/17, vpisana pri vložku št.
37 k.o. Črna na Koroškem, last zastaviteljev
Mrdavšič Mihe in Konečnik Aljoške, vsakega do ½ celote, zastavljena v korist upnice
Bank Austria Cerditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 27.200,00 CHF, v evro protivrednosti
po tečajnici Banke Slovenije – referenčni
tečaj ECB za CHF na dan plačila, na podlagi
pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z valutno klavzulo št. VE01 282009010 oziroma
tega sporazuma.
SV 86/2007
Ob-17734/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 86/2007
z dne 12. 6. 2007, je stanovanje številka
006 v izmeri 46,11 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Srparska pot 002,
2344 Lovrenc na Pohorju, ki stoji na parceli
številka 718/3 katastrska občina Lovrenc na
Pohorju, katerega lastnici sta Rajka Petrič,
EMŠO 2411958506039, stanujoča Počitniško naselje 016, 2344 Lovrenc na Pohorju
in Jožefa Kuhar, EMŠO 2411958506039,

stanujoča Srparska pot 002, 2344 Lovrenc
na Pohorju, vsaka do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 03/91 z dne 18. 11. 1991, zastavljeno v
korist Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
058, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 25.000,00 EUR s pripadki.
SV 354/07
Ob-17735/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 354/07 z dne 8. 6. 2007, je
bila nepremičnina – trisobno stanovanje št.
3 v izmeri 70,85 m2, v pritličju, in kletnem
prostoru v kleti, objekta na naslovu Na zelenici 5A, Vrhnika, ki stoji na parc. št. 2045/1,
vknjiženi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 2136, k.o. Vrhnika, ki je last zastavitelja Planinšek Uroša,
stan. Brezje pri Dobrovi 40, do idealnega
solastninskega deleža 38/100 in Planinšek
Marjane, stan. Na zelenici 3A, Vrhnika, do
idealnega solastninskega deleža 62/100,
zastavljena v korist kreditodajalke: Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
MŠ 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.000,00 EUR, s pripadki.
SV 860/07
Ob-17737/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 860/07, je bilo enosobno stanovanje št. 2 v izmeri 29,37 m2, v
2. nadstropju večstanovanjske hiše, na Kidričevi 6b, Kranj, ki stoji na parc.št. 881/5
k.o. Kranj, last Jožeta Novaka, Ambrus 46,
Zagradec, na temelju kupoprodajne pogodbe sklenjene dne 28. 5. 2007, s prodajalko
Lidijo Kovič, Planina 16, Kranj, zastavljeno v
korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 109.263,00 CHF v
evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB, z obrestno
mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini
1,75% letno in z zapadlostjo 30. 6. 2037.
SV 393/07
Ob-17739/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 393/07 z dne 7. 6. 2007,
je bilo stanovanje št. 64, ki se nahaja v
9. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 71, stoječe na parc. št. 510 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 59,84 m2, last zastavitelja Blaža
Drobnaka, na podlagi prodajne pogodbe št.
462-64/10052-2002 z dne 28. 1. 2002, za-

stavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 27.000,00 EUR s
pripadki.
SV 621/07
Ob-17741/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 621/07 z dne 7. 6.
2007 je bila nepremičnina – identifikacijska
številka 657-2476-133 v izmeri 110,89 m2
– štirisobno stanovanje z oznako S5/5-1 v
izmeri 91,99 m2 v petem nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo velikosti 6,52 m2
v prvi kletni etaži, vse ležeče v stavbi na
naslovu Cankarjeva ulica 6 E, v Mariboru,
ležeči na parc. št. 1208/1, 1208/2, 1208/4,
1212/1, 1212/4, 1212/5, 1158/2 in 1180/4,
vse k.o. Maribor – grad in na garažnem
mestu št. 31 v izmeri 12,38 m2, v drugi podzemni kletni garaži objekta, pridobljena
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 7. 2005, overjene v notarski pisarni notarke Brede Horvat iz Maribora, sklenjene
med Rupčić Romano in Rupčić Draženom
kot prodajalcema ter Snoj Borisom in Snoj
Tatjano kot kupcema, zastavljena v korist
banke – upnice Probanke d.d., s sedežem
na naslovu 2000 Maribor, Svetozarevska
ulica 12, matična številka 5459702, za zavarovanje denarne terjatve upnice v višini
55.197,95 CHF, z obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka vsoti referenčne obrestne
mere Libor za šestmesečno obrestno obdobje in obrestnega dodatka v višini 2,30%
letno ter pripadajočimi pripadki, kot to izhaja iz kreditne pogodbe št. P02489/07 in z
zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v
plačilo na dan 30. 6. 2022.
SV 1002/2007
Ob-17844/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1002/07 z dne 11. 6.
2007, je bila nepremičnina, poslovni prostor št. P.1.22 v izmeri 12,80 m2 v pritličju
TPC City Maribor, zgrajenem na parc. št.
1771 k.o. Maribor-grad, ki je last dolžnika
in zastavitelja Dodoma d.o.o., s sedežem
Partizanska cesta 13/a, 2000 Maribor, z matično številko 5943817 do celote, na podlagi
prodajne pogodbe št. 135/082-70/97 z dne
27. 3. 1997, sklenjene med SKB-Investicijsko podjetje d.o.o. kot prodajalcem in družbo Dodoma d.o.o. kot kupcem, zastavljena
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve do najvišjega zneska 1.150.000,00
EUR.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 78/2007
Os-17223/07
To sodišče je s sklepom St 78/2007 dne
4. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Študentski servis, Borštnikov
trg 2, Ljubljana. matična številka 1453696,
davčna številka 56469012.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilić, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR 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 10. 9. 2007 ob 12.15 v razpravni
dvorani št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 6.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2007
St 58/2007
Os-17225/07
To sodišče je s sklepom St 58/2007 dne
4. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom No.1 Rojc k.d. posredništvo
in svetovanje, Ljubljana, Dunajska 51,
matična številka 1532707, davčna številka
28154304.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Marko Drobež iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2 % od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR 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 22. 10. 2007 ob 10. uri v razpravni
dvorani št. III/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 6.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2007

Lik 75/2007
Os-17226/07
To sodišče je s sklepom Lik 75/2007
dne 4. 6. 2007 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Stanovanjska zadruga
Domo Medvode, Goričane 11a, Medvode,
matična številka 5417783, vložna številka
10819900.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli, Strossmayerjeva 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2 % protivrednosti EUR od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,60
EUR 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 10. 9. 2007 ob 11.50 v razpravni dvorani
št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2007
PPN 212/2006
Os-17227/07
To sodišče je s sklepom z dne 28. 5.
2007 pod opr. št. PPN 212/2006 nad dolžnikom Urbana Podjetje za izgradnjo, trgovino, proizvodnjo in upravljanje d.o.o.,
Brnčičeva 31, Ljubljana Črnuče, matična
številka 5824931 postopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2007
St 36/2006
Os-17228/07
To sodišče je s sklepom St 36/2006 dne
1. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradbeništvo Kostadinov k.d.,
Celovška 160, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2007
St 88/2000
Os-17229/07
To sodišče je s sklepom z dne 31. 5.
2007, opr. št. St 88/2000 sklenilo, da se postopek nad dolžnikom Gradis Koper – stečajna masa, St 88/2000 zaključi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 5. 2007
St 104/2006
Os-17230/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 104/2006 z dne 1. 6. 2007 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Beriša, družba za
trgovino in storitve k.d., Maribor, Cesta
XIV. divizije 66 in ga takoj zaključilo, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti, in ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

Matična številka dolžnika je 1790137, šifra njegove dejavnosti pa 52.620.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2007
St 84/2006
Os-17231/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 84/2006 z dne 1. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Krimaro, podjetje za trgovino, posredništvo in storitve
d.o.o. - v stečaju, Maribor, Dogoška 65/1,
ker so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2007
St 119/2006
Os-17232/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 119/2006 z dne 1. 6. 2007 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Antonom Klincem s
firmo Klinc Anton s.p. Avtokleparstvo,
Okoška gora 48, Oplotnica, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5134623, šifra njegove dejavnosti pa 50.200.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2007
St 53/2006
Os-17233/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 53/2006 z dne 1. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Intermedia
komercialne storitve in trgovina d.o.o.
- v stečaju, Maribor, Limbuška cesta 42/a,
ker je premoženje, ki je prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti, in ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2007
St 137/2006
Os-17234/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 137/2006 z dne 1. 6. 2007 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Vladom Polancem s firmo Elektroinštalacije Vlado Polanec s.p.,
Flisova ulica 25, Spodnje Hoče, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5531579, šifra njegove dejavnosti pa 1113.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2007
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St 21/2000
Os-17235/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 21/2000 sklep z dne 5. 6. 2007:
V stečajni zadevi nad dolžnikom: EMO,
Emajlirnica, metalna industrija, orodjarna d.o.o., Mariborska 86, Celje – v stečaju, se razpiše IV. narok za preizkus terjatev
za dne 27. junija 2007 ob 14. uri v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 6. 2007
St 92/2006
Os-17236/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 92/2006 sklep z
dne 4. 6. 2007:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Bohor Žaga in furnirnica d.o.o.
Šentjur, Leona Dobrotinška 9, Šentjur in
njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 16. 5. 2007.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
sedem razredov, kot sledi:
Razred A: Terjatve do navadnih upnikov
za katere dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi (brez
obresti v roku 1 leta);
Razred B: Terjatve ločitvenih upnikov po
drugi točki 47. člena ZPPSL, katerih položaj
se tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni;
Razred C: Terjatve iz naslova zakonskih
obveznosti za neplačane davke in prispevke
na katere prisilna poravnava ne učinkuje po
2. odstavku 60. člena ZPPSL;
Razred D: Terjatve iz naslova zakonskih
obveznosti za neplačane davke in prispevke na katere prisilna poravnava učinkuje (z
20% poplačilom v roku 1 leta brez obresti);
Razred E: Razred upniških terjatev iz
naslova obveznosti do dobaviteljev, ki so
pripravljeni konvertirati upniške terjatve v
lastniške deleže v skladu s 5. odstavkom
43. člena ZPPSL;
Razred F: Terjatve iz naslova zakonskih
obveznosti za neplačane davke in prispevke
na katere prisilna poravnava učinkuje (odpis
terjatev);
Razred G: Terjatve izločitvenih upnikov,
katerih položaj se tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni v skladu
z 2. odstavkom 60. člena ZPPSL.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi.
4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. tč. II. odst.
59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 16. 5. 2007 je postal pravnomočen dne
1. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 6. 2007
St 26/2007
Os-17259/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 26/2007 sklep z dne 7. 6. 2007:
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I. To sodišče je dne 15. 5. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Petelin reja perutnine, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podturn 14, Podplat in je
dne 7. 6. 2007 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Petelin reja perutnine, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podturn
14, Podplat (matična številka: 5803187, ID
št. za DDV: SI72570164).
Odslej se firma glasi: Petelin reja perutnine, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Podturn
14, Podplat (matična številka: 5803187, ID
št. za DDV: SI72570164) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-26-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
5. septembra 2007 ob 9.30 v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2007
St 23/2007
Os-17260/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 23/2007 sklep z dne 7. 6.
2007:
I. To sodišče je dne 9. 5. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Gradbeništvo »Adi« Admir Mehmedović
s.p., Trg mladosti 6, Velenje, z dne 8. 5.
2007 in je dne 7. 6. 2007 ob 10.30 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Gradbeništvo »Adi« Admir Mehmedović s.p., Trg mladosti 6, Velenje (matična številka: 1371401,
ID št. za DDV: 61195774).
Odslej se firma glasi: Gradbeništvo
»Adi« Admir Mehmedović s.p., Trg mladosti
6, Velenje (matična številka: 1371401, ID št.
za DDV: 61195774) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. del. dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z
ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (7,93 €) in največ 2000
točk (158,60 €) ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084
902 (referenca 00 1110-23-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
5. septembra 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 7. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2007
St 19/2006
Os-17261/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 19/2006
z dne 4. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Sitrade Zastopanje in trgovina d.o.o., Na Skali 5, Kranj.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 6. 2007
St 13/2007
Os-17262/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom EOL računalniški inženiring Marko
Ferre s.p., Vrbanska ulica 30, Maribor
(davčna številka: 56593660, matična številka: 1702840, šifra dejavnosti: 72.100) se
v skladu z 99/I. členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2007
St 5/2007
Os-17263/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tosja, trgovina in polaganje talnih oblog d.o.o., Kacova ulica 4, Maribor (davčna številka: 68657641, matična
številka: 1190229, šifra dejavnosti: 52.488)
se v skladu z 99/I. členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2007
St 3/2007
Os-17264/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina na debelo in drobno Beriša Bećir s.p., Ciril Metodova 8, Maribor
(davčna številka: 31390790, matična šte-
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vilka: 5701476, šifra dejavnosti: 52.420) se
v skladu z 99/I. členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2007
St 43/2007
Os-17265/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Simona Kolarič Škrlec s.p., frizerstvo in posredništvo, Žitna ulica 12, Maribor (davčna številka: 16274385, matična
številka: 2101173, šifra dejavnosti: 93.021)
se v skladu z 99/I. členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bo prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2007
St 20/2007
Os-17266/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Elektro IVB Boris Verdnik s.p., Groharjeva ulica 5, Maribor (davčna številka:
19473184, matična številka: 1968696, šifra
dejavnosti: 45.310) se v skladu z 99/I. členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bo prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2007
St 10/2007
Os-17267/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom EVRO-VAR kovinarske usluge, Muhidin Muratović s.p., Strossmayerjeva 10,
Maribor (davčna številka: 77392167, matična številka: 1959018000, šifra dejavnosti:
28.110) se v skladu z 99/I. členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 6. 2007
St 24/2007
Os-17271/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 24/2007 sklep z dne 7. 6. 2007:
To sodišče je dne 9. 5. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Biro Servis Rehar, Storitve, trgovina, posredovanje d.o.o., Trg celjskih knezov 5,
Celje, ki ga zastopa odv. Dušan Korošec iz
Celja in je dne 7. 6. 2007 ob 13. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Biro Servis Rehar, Storitve, trgovina, posredovanje
d.o.o., Trg celjskih knezov 5, Celje (mat. št.:
5183062, ID št. za DDV: SI93591934).
Odslej se firma glasi: Biro Servis Rehar,
Storitve, trgovina, posredovanje d.o.o., Trg
celjskih knezov 5, Celje (mat. št.: 5183062,
ID št. za DDV: SI93591934) – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje,
štev. delovnega dovoljenja: L16/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navedeta sodišče, pred katerim teče
postopek, in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2 % protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-24-2007).
Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne 5.
septembra 2007 ob 9.00 uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 7. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2007
St 29/2007
Os-17391/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
29/2007 z dne 5. 6. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Bela Rajko s.p.
- montaža centralne kurjave, sončnih sistemov in plina, Zabovci 85, matična številka 5604697000, šifra dejavnosti 45.330,
davčna številka 84510978.
Odslej se firma glasi: Bela Rajsko s.p.
- montaža centralne kurjave, sončnih sistemov in plina, Zabovci 85 - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
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.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 8.
2007, ob 12.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 6.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 6. 2007
St 21/2007
Os-17396/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 21/2007 sklep z
dne 7. 6. 2007:
To sodišče je dne 7. 5. 2007 ob 8. uri
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske
Doline, Grajska 4, Slovenske Konjice in
njegovimi upniki, z dne 30. 4. 2007 in je
dne 7. 6. 2007 ob 15.30 začelo postopek
prisilne poravnave med dolžnikom: Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske Doline,
Grajska 4, Slovenske Konjice (matična številka: 1414789, ID št. za DDV:SI59702494)
in njegovimi upniki.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja okolica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, se poziva, naj poravnalnemu senatu z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega
oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višini v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(7. 6. 2007).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% protivrednosti EUR od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93 €) in
največ 2000 točk (158,60 €) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR
sodišča 0110 0845 0084 902, referenca: 00
1110-21-2007.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve).
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela,
številka delovnega dovoljenja L7/2000.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Davčna uprava RS, Davčni urad Celje,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Zunanji oddelek v Celju
2. Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana
3. Svilanit d.d. Kovinarska 4, Kamnik
4. Hribar-Blesk d.o.o., Savska c. 34,
Kranj
5. Predstavnik delavcev - Petra Gomboc,
Ulica bratov Vošnjakov 8, Celje.
Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 8.000,00 € na TRR tukajšnjega sodišča, št. 0110 0696 0421 564, referenca:
00 1110-21-2007, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2007
St 25/2006
Os-17408/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/2006-38 z dne 7. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnico Borko Tasič,
s.p., Penzion Borka, Borovška cesta 71,
Kranjska Gora, matična številka 5937188,
šifra dejavnosti 55.100.
Za stečajnega upravitelja se določi Andrej Marinc, Dunajska 106, Ljubljana.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh
mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave naj upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatev. Vlogi je
potrebno priložiti potrdilo o plačani sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2 % tolarske
vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar najmanj
1.900,00 SIT in največ 38.000,00 SIT, na
račun pravnih oseb št. 01100-1000339014,
sklic na št. 11-42170-7110006-55402506
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za fizične osebe in zasebnike na račun št. 01100-1000338529, sklic na št.
11-42170-7110006-55402506.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 9.
2007 ob 9.00 v sobi 113/I tukajšnjega sodišča.
Oklic je bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne 7. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2007
St 143/2004
Os-17535/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 143/2004 sklep z dne 7. 6. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: »Sanja« Niko Trivan s.p., Kocbekova cesta
25, Ljubečna - v stečaju (matična številka:
5471072, ID št. za DDV: SI49235583), 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:
»Sanja« Niko Trivan s.p., Kocbekova cesta 25, Ljubečna - v stečaju (matična številka: 5471072, ID št. za DDV: SI49235583),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2007
St 55/2006
Os-17609/07
To sodišče, je s sklepom St 55/2006 dne
6. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Roler d.o.o., Čargova 4, 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.
Upnik se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2007
Ppn 234/2006
Os-17612/07
To sodišče je s sklepom opr. št. Ppn
234/2006 z dne 11. 5. 2007 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Gramar, podjetje za gradbeništvo, gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana in njegovi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno poravnavo zavezal upnikom razreda B plačati
njihove terjatve v višini 20 % v roku enega
leta. Seznam upnikov razreda B z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih je sestavni del sklepa.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 18. 1. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
5. koloni (priznano) preglednice prijavljenih
terjatev v postopku prisilne poravnave z dne
11. 5. 2007, ki je sestavni del izreka sklepa,
zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini,
navedeni v 4. koloni preglednice poplačila
terjatev upnikov v postopku prisilne poravnave, ki je priloga sklepa.
Ugotovi se, da je skupščina dolžnika dne
25. 4. 2007 pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava pravnomočna potrjena,
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 50.000,00 € in tako celoten kapital
znaša 113.590,00 € s stvarnimi vložki – cesijo terjatev upnikov razreda C, to je upnik
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P+5, d.o.o., ki se spremenijo v poslovne
deleže v osnovnem kapitalu dolžnika, in
sicer:
– Carpe Diem, d.o.o. ima poslovni delež v višini 410,00 €, kar predstavlja 0,36%
upravljalskih upravičenj;
– Kemaj, d.o.o. ima poslovni delež v višini 300,00 €, kar predstavlja 0,26% upravljalskih upravičenj;
– Mirko Vajdič ima poslovni delež v višini
100,00 €, kar predstavlja 0,09% upravljalskih upravičenj;
– P+5, d.o.o. ima poslovni delež v višini
112.590,00 €, kar predstavlja 99,12% upravljalskih upravičenj.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki svoje terjatve, navedene v
3. koloni po seznamu – poplačila terjatev
upnikov v postopku prisilne poravnave, ki je
sestavni del sklepa, na dolžnika. Dolžnik je
dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register, v skladu s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z dne
25. 4. 2007.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
11. 5. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 6. 6.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2007
St 189/2006
Os-17613/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Apol d.o.o.
- v stečaju, Vojkova 63, Ljubljana za dne
3. 9. 2007 ob 13.45 v razpravni dvorani št.
IV., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2007
St 64/2007
Os-17614/07
To sodišče je s sklepom St 64/2007 dne
8. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sefograd inženiring d.o.o.,
Stara cesta 1A, Vrhnika, matična številka
1903098, vložna številka 13903200.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Janez Artič, Hajdrihova ulica 21a, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivajo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklicu 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% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-845008429
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 10. 2007 ob 12.00 uri v razpravni
dvorani št. V., Okrožnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 6.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2007

St 257/2004
Os-17615/07
To sodišče je s sklepom St 257/2004 dne
5. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Agencija Čas d.o.o. - v stečaju,
Slovenska 55b, Ljubljana.
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 5. 6. 2007
St 4/2003
Os-17616/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Rodema, Inženiring, storitve in trgovina d.o.o., Bogojina 77/a – v stečaju,
se po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 6. 2007

Izvršbe
In 2006/01224
Os-14647/07
1. Izvršitelj Bojan Miletič je dne 20. 3.
2007, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi opr. št.
In 05/00408, In 2005/00481, In 2006/00777
in In 2006/01224, zoper dolžnika Breg Danila, Mlinska ulica 22, 2000 Maribor, za upnika
City MB d.o.o., Ul. Heroja Bračiča 6, 2000
Maribor, v kraju Maribor, Mlinska 22, ob prisotnosti Olivere Delčev, pooblaščenke upnika, opravil rubež nepremičnine, poslovnega
prostora na naslovu Mlinska ulica 22, Maribor, v izmeri 23,07 m2, z oznako N14.2.
In 414/2006
Os-14275/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 414/2006 z dne
8. 11. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o., Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odv. Leopold Godič iz Ptuja, zoper dolžnika Urbančič
Miha, Kraigherjeva 30, Ptuj, zaradi izterjave
124,88 EUR s pp, po izvršitelju Goranu Ivkoviču zarubljena nepremičnina, stanovanje
št. 3 v velikosti 63,36 m2, na naslovu Kraigherjeva 30, Ptuj, v stavbi pod š. 614, par. št.
651, k.o. Krčevina pri Ptuju.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 5. 2007
In 64/2007
Os-16670/07
Na podlagi sklepa In 67/2007 z dne 4. 5.
2007, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 210 v 6. etaži,
v večstanovanjski hiši Trg Franca Kozarja
16, Hrastnik, s pripadajočo kletjo št. 210 v 2.
etaži, v skupni izmeri 75,30 m2, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika Volaj
Aleša, Trg F. Kozarja 16, Hrastnik, do celote,
zarubljeno v korist upnice Toplarne Hrastnik,
zaradi izterjave 832,84 € s pp.
In 2006/00107
Os-15628/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 14. 4. 2006, opr. št.
In 2006/00107, je bil v korist upnika Javnega komunalnega podjetja d.o.o., Žalec, ki
ga zastopa Stanislava Gerželj, odvetnica
v Žalcu, proti dolžniku Damijanu Matušu,
Pod smrekami 11, Šempeter, dne 25. 9.
2006 opravljen rubež dolžniku lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
in v naravi predstavlja stanovanje št. 1, v 1.
nadstropju na naslovu Pod smrekami 11,
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Šempeter v Savinjski dolini, v skupni izmeri
56,34 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 3. 1. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6420/2006
Os-14334/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Mestne občine Celje, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini vl. št. 702, k.o. Celje, parc. št.
2025, ki je v naravi stanovanjska stavba v
obsegu 157 m2, dvorišče v obsegu 255 m2
in vrt v obsegu 170 m2 ter stanovanja št.
49, v 8. nadstropju stanovanjske hiše Celje,
Pucova 1, v obsegu 74,12 m2, vpisanega v
podvložku št. 2436/50, k.o. Ostrožno z dne
4. 10. 2006, izdalo sklep Dn št. 6420/2006
z dne 16. 10. 2006, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, menjalne pogodbe z dne 15. 4. 2002,
za nepremičnino vl. št. 702, k.o. Celje, parc.
št. 2025, ki je v naravi stanovanjska stavba
v obsegu 157 m2, dvorišče v obsegu 255 m2
in vrt v obsegu 170 m2 ter za stanovanje št.
49, v 8. nadstropju stanovanjske hiše Celje,
Pucova 1, v obsegu 74,12 m2, vpisanega
v podvložku št. 2436/50, k.o. Ostrožno, ki
sta jo sklenili Mestna občina Celje ter Anica
Kumer in Alfons Kumer, oba stan. Celje,
Pucova 1.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini v vl. št. 702, k.o. Celje,
se zahteva v korist Mestne občine Celje,
do celote in pri podvložku št. 2436/50, k.o.
Ostrožno, v korist Kumer Anice in Kumer
Alfonsa, za vsakega do ene polovice.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 5. 2007
Dn 3709/2006
Os-4102/07
Okrajno sodišče v Domžalah na podlagi
predlagateljice Marije Cenkar, Ljubljana Polje, Veliko Trebeljevo 4, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 15. 8. 1981,
sklenjene med Jožetom Omejcem kot prodajalcem in Marijo Špendal kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje v III.
nadstropju bloka B-II, Simona Jenka št. 10,
Domžale, stoječega na parc. št. 4785/2, k.o.
Domžale, v izmeri 32,09 m2, označen z zaporedno številko 11, sedaj je ta nepremičnina vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Domžalah pod št. 11.E, v vl. št.
5542/12, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice
do celote, na podlagi zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini

listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 1. 2007
Dn 734/2006
Os-5383/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Mally iz Žirovnice 40, pošta Žirovnica,
s sklepom opr. št. Dn št. 734/2006 z dne
21. 11. 2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 4. 1989, sklenjene med prodajalcem Mitjo Mežkom iz Ivančne Gorice,
Ljubljanska cesta 28 in kupcema Julianom
Mallyjem in Sonjo Mally, oba iz Žirovnice 29,
Žirovnica, s katero je prodajalec prodal nepremičnine – stanovanjsko stavbo, dvorišče
in sadovnjak parc. št. 69/1, 69/2 in 67/2, vse
k.o. Žirovnica.
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 4. 1989, se predlaga vpis lastninske pravice na navedenih nepremičninah v korist
Juliana Mallyja in Sonje Mally, za vsakega
do 1/2, predložena kupoprodajna pogodba
z dne 5. 4. 1989 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 2. 2007
Dn 595/2006
Os-7152/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Sabihe Bešić in Smaila Bešića, oba Jesenice,
Cesta maršala Tita 75, s sklepom opr. št.
Dn 595/2006 z dne 25. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. ISP 143/92-G o prodaji stanovanja z dne 12. 8. 1992, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice
in kupcem Janezom Fonom, Jesenice, Cesta maršala Tita 75, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 12, v 1. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 75, stoječi na parc. št. 512/4, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 76,74 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 12. 8. 1992, se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
v korist Sabihe Bešić in Smaila Bešića, za
vsakega do 1/2, predložena pogodba z dne
12. 8. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 624/2006
Os-7153/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Nade
Rabič in Antona Dremlja, oba Jesenice, Ulica Staneta Bokala 6, s sklepom opr. št. Dn
624/2006 z dne 25. 1. 2007, začelo posto-
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pek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. ISP 750/93-0 o prodaji stanovanja z dne 11. 8. 1993, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice
in kupovalko Nado Rabič, Jesenice, Ulica
Staneta Bokala 6, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 11, v 3. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 6, stoječi na parc. št. 164/2, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 78,07 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 11. 8. 1993, se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju
v korist Nade Rabič in Antona Dremlja, za
vsakega do 1/2, predložena pogodba z dne
11. 8. 1993 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 965/2006
Os-7154/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra Tadića, Jesenice, Savska cesta
21, s sklepom opr. št. Dn 965/2006 z dne
25. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
88/91-G o prodaji stanovanja z dne 6. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Železarno
Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Dušanko Milenkovič, poročeno Škufca, Jesenice, Savska cesta 21, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 9, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Savska cesta
21, stoječi na parc. št. 1678/5, k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 62,84 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 6. 11. 1991, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Aleksandra Tadića do celote, predložena
pogodba z dne 6. 11. 1991 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 1403/2006
Os-7160/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Emilije Pikon, Jesenice, Cesta Alojza Travna
21, s sklepom opr. št. Dn 1403/2006 z dne
25. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 7/92 z
dne 18. 5. 1992, sklenjene med prodajalko
Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Emilijo Pikon, Jesenice, Cesta Alojza Travna 21, s katero je prodajalka prodala
stanovanje št. 7, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Alojza Travna
21, stoječi na parc. št. 2141, k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 59,60 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 18. 5. 1992, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v ko-
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rist Emilije Pikon do celote, predložena pogodba z dne 18. 5. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 1669/2006
Os-7161/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Andjeljke Ponjavić, Jesenice, Cesta maršala Tita 85, s sklepom opr. št. Dn 1669/2006 z
dne 29. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
7/91-G z dne 13. 12. 1991, sklenjene med
prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Marto Sodja, Zabreznica
7f, Žirovnica, s katero je prodajalka prodala
stanovanje št. 25, v 6. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršal Tita
85, stoječi na parc. št. 533/25, k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 50,34 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 13. 12. 1991, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Andjeljke Ponjavić do celote, predložena
pogodba z dne 13. 12. 1991 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 1710/2006
Os-7162/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Alenke Omerzel in Boštjana Omerzela, oba Jesenice, Cesta Viktorja Svetine 16, s sklepom
opr. št. Dn 1710/2006 z dne 29. 1. 2007,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. ISP 378/92-G z
dne 13. 1. 1993, sklenjene med prodajalko
Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Veroniko Sečnik, Jesenice, Cesta
Viktorja Svetine 16, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Viktorja
Svetine 16, stoječi na parc. št. 257/1, k.o.
Koroška Bela, v skupni izmeri 48,82 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 13. 1. 1993, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Alenke Omerzel in Boštjana Omerzela,
za vsakega do 1/2, predložena pogodba z
dne 13. 1. 1993 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
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Dn 1807/2006
Os-7163/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Dragice Poklukar Halupka in Marka Poklukarja, oba Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja
7, s sklepom opr. št. Dn 1807/2006 z dne
29. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
447/91-G z dne 31. 1. 1992, sklenjene med
prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem Matjažem Skubetom, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 7, s katero
je prodajalka prodala stanovanje št. 7, v
3. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 7, stoječi na parc.
št. 533/29, k.o. Jesenice, v skupni izmeri
87,14 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 31. 1. 1992, se predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju v
korist Dragice Poklukar Halupka in Marka
Poklukarja, za vsakega do 1/2, predložena
pogodba z dne 31. 1. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 1826/2006
Os-7164/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Uran Uršej, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 17, s sklepom opr. št. Dn 1826/2006 z
dne 29. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
33/91-G z dne 18. 12. 1991, sklenjene med
prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Frančiško Uran, Jesenice,
Cesta Cirila Tavčarja 9, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 15, v 3. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 9, stoječi na parc. št. 533/30, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 88,22 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 18. 12. 1991, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Danice Uran Uršej do celote, predložena
pogodba z dne 18. 12. 1991 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 2056/2006
Os-7165/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Štularja, Jesenice, Cesta Viktorja Svetine
20, s sklepom opr. št. Dn 2056/2006 z dne
30. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
990/93-O z dne 8. 10. 1993, sklenjene med
prodajalko Železarno Jesenice d.o.o., Jesenice in kupcem Milanom Črtomirom Štularjem, Jesenice, Cesta Viktorja Svetine 20,
s katero je prodajalka prodala stanovanje

št. 5, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta Viktorja Svetine 20, stoječi
na parc. št. 138, k.o. Koroška Bela, v skupni
izmeri 51,07 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 8. 10. 1993, se predlaga
vpis lastninske pravice na stanovanju v korist Milana Štularja do celote, predložena
pogodba z dne 8. 10. 1993 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 2391/2006
Os-7170/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Javornika, Ljubljana, Pleteršnikova
19, s sklepom opr. št. Dn 2391/2006 z dne
31. 1. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 8. 12. 1993, sklenjene med prodajalcem Adapt d.o.o., na Grivi 49, Dragomer,
Brezovica pri Ljubljani in kupcem Jožetom
Javornikom, Ljubljana, Pleteršnikova 19, s
katero je prodajalec prodal del nepremičnine
parc. št. 261/1, k.o. Kranjska Gora, v približni izmeri 85 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o nepremičnini z dne 8. 12. 1993, se predlaga vpis
lastninske pravice na nepremični v korist
Jožeta Javornika do celote, predložena pogodba z dne 8. 12. 1993 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 7. 3. 2007
Dn 2949/2006
Os-7800/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Avtorske agencije za Slovenijo, Ljubljana,
Slovenska cesta 47, s sklepom opr. št. Dn
2949/2006 z dne 6. 2. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 2. 1990,
sklenjene med prodajalcem Komet inženiring d.o.o., Ljubljana in kupovalko Jugoslovansko avtorsko agencijo - Avtorsko agencijo za SR Slovenijo, Ljubljana, Titova cesta
21, s katero je prodajalec prodal svoj delež
na nepremičnini parc. št. 131/1, k.o. Podkoren, stavbišče s hišo in dvorišče.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 11. 2. 1990 se predlaga vpis lastninske pravice na nepremičnini v korist Avtorske agencije za Slovenijo,
Ljubljana, Slovenska cesta 47, do celote,
predložena pogodba z dne 11. 2. 1990 pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podat-
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kov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2007
Dn 2465/2006
Os-7801/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Kusa, Jesenice, Cesta maršala Tita
87, s sklepom opr. št. Dn 2465/2006 z dne
2. 2. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
129/91-G o prodaji stanovanja z dne 18. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Železarno
Jesenice, d.o.o., Jesenice in kupcem Borisom Kusom, Jesenice, Cesta maršala Tita
87, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 9, v 8. nadstropju stanovanjske
hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 87,
stoječe na prac. št. 533/23, k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 61,32 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 18. 11. 1991 se predlaga vpis etažne lastnine na stanovanju
v korist Borisa Kusa do celote, predložena
pogodba z dne 18. 11. 1991 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oz. popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2007
Dn 123/2007
Os-7803/07
Okrajno sodišče na Jesenicah je v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hypo
Leasing d.o.o., Ljubljana, Dunajska 117,
s sklepom opr. št. Dn 123/2007 z dne
1. 2. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. ISP
440/91-O o prodaji stanovanja z dne 18. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o., Jesenice in kupcema
Zdravkom Smolejem ter Majo Smolej, oba
Jesenice, Cesta Viktorja Svetine 1, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 4,
v pritličju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta Viktorja Svetine 1, stoječe na prarc.
št. 271/1, k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri
87,88 m2.
Na podlagi navedene pogodbe o prodaji
nepremičnine z dne 18. 11. 1991, se predlaga vpis etažne lastnine na stanovanju
v korist Hypo Leasing d.o.o., Ljubljana, do
celote, predložena pogodba z dne 18. 11.
1991 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2007
Dn 2702/2006
Os-14333/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Habjan Silve, Kranjska c. 2, Kamnik, ki jo za-

stopa odvetnik Silvester Učakar, Steletova
8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na dvosobnem stanovanju v pritličju na
naslovu Kranjska 2, Kamnik, vpisanem v
podvl. št. 886/4, k.o. Kamnik, na ime predlagateljice izdalo sklep Dn št. 2702/2006 z
dne 29. 11. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 5/455 z dne 15. 10. 1992,
sklenjene med Cestnim podjetjem Ljubljana,
p.o. Ljubljana, Stolpniška 10, kot prodajalcem in Habjan Silvo, Kranjska c. 2, Kamnik,
kot kupcem, za stanovanje št. 4, P, ki se
nahaja na Kranjski c. 2 v Kamniku, parc. št.
318/3. Stanovanje obsega v izmeri kuhinjo
16,26 m2, sobo 30,66 m2, kopalnico 6,77 m2
in druge prostore 5,73 m2, za kupnino v znesku 721.813,70 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Silve Habjan, Kranjska c. 2,
Kamnik.
Poziva se imetnike pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 5. 2007
Dn 2142/2005
Os-2474/07
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Gregorič Karola,
Tržič 2, Struge, ki ga zastopa poobl. odvetnica Tanko Olga iz Ribnice, zaradi vknjižbe
lastninske pravice na parceli št. 827, k.o.
Podtabor ter vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 17. 11. 2006 začelo postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
kupoprodajne pogodbe o prodaji parcele št.
827 – njiva v izmeri 7a 13 m2, pripisane pri
vl. št. 58, k.o. Podtabor, ki je bila sklenjena
med Kecman Leonido in Pugelj Lidijo, obe
stanujoči Vrhovci, Cesta XII/8, Ljubljana, kot
prodajalkama ter Gregorič Karolom, stanujočim Tržič 2, Struge, kot kupcem, dne 24. 7.
2003 prijavljena Davčnemu uradu Kočevje,
Izpostavi Kočevje, dne 30. 7. 2003, pod
št. prejemnega vpisnika K 292/03, davek
na promet nepremičnin plačan istega dne,
podpis obeh prodajalk pa notarsko overjen
pri notarki Ružič - Tratnik Marini v Ljubljani,
dne 31. 7. 2003.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedeni parceli, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 8. 1. 2007
Dn 21369/2005
Os-5581/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Maje
Podgornik in Tine Podgornik, obe Mladinska
ulica 10, Izola, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 20.E,
vpisanem v podvložek št. 1231/20, v katastrski občini Gradišče II, dne 28. 11. 2006,
pod opr. št. Dn 21369/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe števil-
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ka 293 z dne 29. 12. 1960, ki sta jo sklenila
prodajalec Zavod za zadružno gradnjo SO
Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ 1, Ljubljana
in kupec Franci Prajs, Rateče 161/c, Rateče, za stanovanje številka 20, na Postojnski
ulici 21, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2007
Dn 17700/2003
Os-6993/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Petre
Štefančič Anderluh, Ulica 11. avgusta 18,
Črnomelj, ki jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana,
direktorica Klavdija Šušnjara, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 33 z identifikatorjem 01037/024,
kleti z identifikatorjem 01037/025 in kletno
shrambo z identifikatorjem 01037/026 k.o.
Zgornja Šiška, dne 28. 11. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe številka 275 z dne 27. 10. 1992, ki sta jo sklenila prodajalec PTT podjetje Ljubljana p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Štefanija Žagmeister, dip. oec. in
kupec Jernej Jakšič, Ulica Martina Krpana
5, Ljubljana, za stanovanje številka 33, na
Ulici Martina Krpana 5, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2007
Dn 11537/2005
Os-9910/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Magdalene Međeral, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
ki jo zastopa Manca Vrečar, univ. dipl. iur.,
direktorica družbe Otium, d.o.o., Ljubljana,
Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 230.E, vpisanem v podvložek številka
2039/240, v katastrski občini Slape, dne
28. 11. 2006, pod opr. št. Dn 11537/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-01-198/91-1055 z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo zastopa dr. Rajko Pirnat in kupcem
Markom Podrekarjem, roj. 28. 8. 1955, glede stanovanja št. 68, v stanovanjskem bloku
na naslovu Marinkov trg 3, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Dn 28370/2004
Os-12793/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gradišar Marije, Zaloška cesta 78/a, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremični z ident. št. 1730-01529-024,
vpisani v vl. št. 1674/1, k.o. Moste, dne
1. 3. 2007 pod opr. št. Dn 28370/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. III/f-875/1-67 z dne 24. 11.
1967, sklenjene med SGP Zidar Kočevje in
Novak Zdenko, Zaloška c. SA-2, Ljubljana,
za stanovanje št. 39, v stan. stolpnici II ob
Zaloški cesti, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 28391/2004
Os-12807/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Miklič Antona, Vrhovci c. XXI/31, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1730-01529-003, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 12. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 28391/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
III/f-982/1-67 z dne 12. 12. 1967, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje in Miklič Marijo,
Kolezijska 7, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 10506/2005
Os-13418/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marjane Šercer, Rudnik I/11a, Ljubljana, ki jo zastopa Manca
Vrečar, univ. dipl. iur., direktorica družbe Otium, d.o.o., Ljubljana, Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 104.E, vpisanem
v podvložek številka 1441/19, v katastrski
občini Moste, dne 18. 1. 2007, pod opr. št.
Dn 10506/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 20. 7. 1992, ki sta jo
sklenila darovalec Luka Mitar, roj. 10. 10.
1925, Rojčeva 21, Ljubljana in obdarovanka Marjana Šercer, roj. 6. 5. 1951, Rudnik
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I/11a, Ljubljana, za trisobno stanovanje št.
4 v izmeri 68,35 m2 v prvem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Rojčeva
21, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 9063/2004
Os-13419/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Magdalene Žerič, Pod bregom 6, Šempeter v Savinjski dolini in Senke Žarič, Zaloška cesta 92a, Ljubljana, ki ju zastopa
SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje z identifikatorjem 9.E, vpisanem
v podvložek številka 1417/9, v katastrski občini Moste, dne 23. 2. 2007, pod opr. št. Dn
9063/2004 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji nepremičnine, stanovanja št. 9, v 2. nadstropju, enosobno
stanovanje v izmeri 27,59 m2 in shramba
v kleti št. 9, v izmeri 1,54 m2, na Zaloški
92a, Ljubljana, podvl. št. 1417/9, parc. št.
1064/4, k.o. Moste, ki je bila sklenjena med
strankama Občino Ljubljana Moste-Polje
oziroma njenim pravnim prednikom in SGP
Zidar Kočevje;
– kupne pogodbe št. 69-2172 z dne 9. 4.
1969, sklenjene med SGP Zidar Kočevje, ki
ga zastopa SG Standard, Ljubljana, Celovška c. 87, po direktorju Miroslavu Pleši, kot
prodajalcem in Jožetom Tomažinom, Kavčičeva 40, Ljubljana, kot kupcem za enosobno stanovanje št. 9 v II, nadstropju, 2. stopnišče bloka Selo, ki stoji na zemljišču parc.
št. 1062, 1064, 1065, 1067, 1068, 1070/1,
1071, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2007
Dn 13439/2004
Os-13425/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Milana Trojanovića,
Gotska ulica 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje št. 9, v I. nadstropju stavbe Gotska ulica 3, Ljubljana, vpisano pri podvložku št. E9-B/10, k.o. Dravlje,
dne 9. 2. 2007, pod opr. št. Dn 13439/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 70-2867 z dne
20. 3. 1970, sklenjene med Poslovnim
združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa SG Standard, Ljubljana, Celovška cesta
89, po direktorju Miroslavu Pleši (kot prodajalcem) in Ivanko Dvojmoč, Sojerjeva 21,
Ljubljana(kot kupovalko),

– darilne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Dvojmoč Ivanko in Torkar
Alenko, Bijedičeva ulica 21 (za delež 1/2
predmetne nepremičnine),
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7.
1988, sklenjene med Ivanko Dvojmoč, Gotska 3, Ljubljana in Alenko Torkar, Bijedičeva
ul., Ljubljana (kot prodajalkama) in Marjanom ter Silvo Mrak, Stanežiče 58, Ljubljana
(kot kupcema).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje z
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007
Dn 16316/2006
Os-13427/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vincenca Grubarja, Črtomirova ulica 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 5, v pritličju
stavbe Kvedrova 20, Ljubljana, z identifikatorjem 105.E, vpisano pri podvložku št.
346/35, k.o. Nove Jarše, dne 26. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 16316/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe z dne 5. 2. 1968, sklenjene
med GIP Gradis in Fortun Petrom, Dolenjska cesta 138, Ljubljana,
– prodajne pogodbe z dne 5. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Petrom Fortunom, Kvedrova 3, Ljubljana in Primožem
Umekom, Saveljska 96a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
25. 4. 2007
Dn 2148/2007
Os-13428/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Mateje Zupančič in
Romana Zupančiča, oba stanujoča Ob
Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 16.E, vpisani v podvložek št.
4278/16, katastrska občina Zgornja Šiška,
dne 20. 3. 2007, pod opr. št. Dn 2148/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 73-4613/K 7, sklenjene dne 8. 5. 1973,
med Splošnim gradbenim podjetjem Zidar
Kočevje, Trg 3. oktobra 23, in Murn Amalijo,
za nakup garsonjere št. 16a, v III. nadstropju
v 1. stopnišču v izmeri 28,29 m2, ki je danes
vpisano pri podvložku št. 4278/16, v k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje z
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007
Dn 32440/2005
Os-13433/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Štefanije Košec, Podgora 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 14.E,
vpisani v podvl. št. 37/3, k.o. Tabor, dne
5. 2. 2007, pod opr. št. Dn 32440/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 5/90-R 10 z dne 6. 3. 1990, sklenjene
med Imos, združena industrijska gradbena
podjetja d.d., Ljubljana in Košec Štefanijo,
Podgorica 21, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007
Dn 31282/2004
Os-13434/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Oven, Zavetiška 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini – stanovanju, v 3.
nadstropju, v izmeri 53,01 m2, z ident. št.
1723-4543-16, ki se nahaja v stavbi na naslovu Zavetiška ulica 4, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 856/3, k.o. Vič, dne 7. 2. 2007, pod
opr. št. Dn 31282/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne
27. 11. 1991, sklenjene med Iskra servis
d.o.o., Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana,
kot prodajalcem in Ban Jožefom, Zavetiška
4, Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2007
Dn 15303/2003
Os-13481/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Petaros Božota, Runkova 26, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 2, v pritličju, na
naslovu Runkova 26, Ljubljana, z ident. št.
3.E in pomožni prostor št. 2 v kleti, z ident.
št. 4.E, oboje vpisano v podvložku številka
3898/2, k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 15303/2003, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
št. 04/04-466-860/91 z dne 15. 11. 1991,
sklenjene med Občino Ljubljana Šiška in
Petaros Božom, Runkova 26, Ljubljana,
za stanovanje št. 2, v pritličju, na naslovu
Runkova 26, Ljubljana, z ident. št. 3.E in

pomožni prostor št. 2 v kleti, z ident. št. 4.E,
oboje vpisano v podvložku št. 3898/2, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 21701/2006
Os-13488/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljic Barbare Besek, Šutna
74, Kamnik in Agate Senkovič, Drnovškova
pot 14, Mekinje, ki jo zastopa pooblaščenka
Barbara Besek, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
1738-2248/128, k.o. Dravlje, dne 7. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 21701/2006, sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 010927/86 z dne 10. 9.
1986, ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno
industrijsko podjetje Pionir Novo mesto, ki
ga zastopa ZIL TOZD Inženiring Ljubljana,
Kersnikova 10, po svojem direktorju Marjanu Stražišarju, in kupca Vid Kovačevič ter
Stane Kovačevič, Čanžekova 22, Ljubljana, za stanovanje št. 69, v VI. nadstropju
objekta A-28.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2007
Dn 28130/2003
Os-14335/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Hajdarević Huseina, Steletova ulica 6, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
z ident. št. 1772-1060/141.E in z ident. št.
1772-1060/132.E, vpisanih v vl. št. 1995/1,
k.o. Slape, dne 30. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 28130/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 51-60/91-12/42
z dne 18. 11. 1991, sklenjene med RS RTV
Slovenija – javni zavod v Ljubljani, Kolodvorska 10, Ljubljana in Potočnik Ano, Polje
Cesta XII/2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2007
Dn 22316/2006
Os-14336/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pako d.o.o. – v likvidaciji, Letališka 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
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lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
619.E, vpisani v podvl. št. 2352/151, k.o. Tabor, pri nepremičnini z ident. št. 706.E, vpisani v podvl. št. 2352/162, k.o. Tabor, pri nepremičnini z ident. št. 842.E, vpisani v podvl.
št. 2352/291, k.o. Tabor, dne 6. 2. 2007,
pod opr. št. Dn 22316/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
254/84 z dne 15. 10. 1984, aneksa št. 1/86 z
dne 7. 8. 1986, aneksa št. 2/86 z dne 24. 9.
1986, sklenjene med ZIGP Imos, Ljubljana,
Linhartova 11a in Kartonažno tovarno Ljubljana, TOZD papirna konfekcija.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2007
Dn 3872/2004
Os-14337/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mihaela Mateja, Cesta
27. aprila 11, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Brecelj in partnerji d.n.o., o.p.
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 26, v 3. nadstropju stavbe
Kristanova 4, Ljubljana, z identifikatorjem
111.E, vpisano pri podvložku št. 569/33, k.o.
Poljansko predmestje, dne 9. 2. 2007, pod
opr. št. Dn 3872/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 26,
v 3. nadstropju v večstanovanjski hiši na
Kristanovi 4, Ljubljana, v izmeri 29,14 m2,
s kletjo št. 26, v izmeri 1,36 m2, podvl. št.
569/33, k.o. Poljansko predmestje, ki je bila
sklenjena med Občino Ljubljana Center in
Emilijo Hrovatin.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2007
Dn 32755/2006
Os-14338/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gregorja Geca, Murnova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Jesenko Vasja iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 152.E, vpisani v podvl. št. 1448/4,
k.o. Brinje I, dne 20. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 32755/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 1/82 z dne 26. 7.
1982, sklenjene med DO GIPOSS Inženiring in Gec Marijo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2007
Dn 12415/2006
Os-14339/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra
Geršaka, Zagaj 8, Bistrica ob Sotli, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
z identifikatorjem 4.E, vpisanem v podvl.
št. 4018/4, k.o. Bežigrad, dne 23. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 12415/2006, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. BS
2/2-3/91 z dne 2. 8. 1991, ki sta jo sklenila
prodajalec SCT p.o., Ljubljana, Titova 38, ki
ga zastopa glavni direktor Ivan Zidar, in kupec Sigma Zabukovica, Zabukovica 87, ki
ga zastopa direktor Martin Goršek, za 2,5sobno stanovanje št. 4, v izmeri 73,90 m2,
v 1. nadstropju, v stanovanjski soseski BS
2/1 Zupančičeva jama, kare III.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2007
Dn 27043/2006
Os-14340/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gabrijele Gaber,
Osojna pot 3, Ljubljana, ki jo zastopa Jernej
Pavšek, odvetnik v Ljubljani, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za garažo št. 2, v kleti stanovanjsko-poslovne zgradbe ob Ulici Moše
Pijade v Ljubljani, z identifikatorjem 6.E, pri
podvložku št. 2228/6, k.o. Tabor, dne 9. 2.
2007, pod opr. št. Dn 27043/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 655/70, za nepremičnino
garažo št. 2, v kleti stanovanjsko-poslovne
zgradbe, ob Ulici Moše Pijade v Ljubljani,
stoječe na parc. št. 138, 134, 133/2, 133/1,
535/7, 554, 110 in 137, vse k.o. Peter I.,
sklenjene dne 28. 12. 1970, med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, ki ga je zastopal direktor Alojz Nebec, in
kupcem dr. Akošem Antauerjem, Ulica Moše
Pijade 31, Ljubljana,
– razdelilne in izročilne pogodbe za nepremičnino, garažo št. 2, v kleti stanovanjsko-poslovne zgradbe ob Ulici Moše Pijade
v Ljubljani, stoječe na parc. št. 138, 134,
133/2, 133/1, 535/7, 554, 110 in 137, vse
k.o. Peter I., sklenjene dne 31. 3. 1987,
med dr. Akošem Antauerjem, Soseska 10,
Ljubljana, kot prevzemnikom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 17288/2006
Os-14669/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Transglob mednarodna špedicija d.o.o., Slovenska c. 54, Ljubljana, ki ga zastopa prokurist
Ivan Damiš, njega pa notar Friderik Bukovič
iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 116, vpisanem v podvl. št. 1787/1, k.o. Spodnje Radvanje, dne
12. 4. 2007, pod Dn št. 17288/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 3607/755/12 z dne 19. 6. 1985, o prodaji
stanovanja št. 116, v pritličju stanovanjskega
objekta v Mariboru, Štanetova 14, parc. št.
935, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, ki jo zastopa Staninvest Maribor, kot
prodajalcem in Transjug Reko, Mednarodna
špedicija, TOZD Ljubljana, Titova c. 36, Ljubljana, kot kupcem in s katero je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice na ime kupca
za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2007
Dn 775/2007
Os-14932/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 775/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 16. 3. 2007
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 2, v pritličju, Kidričevo naselje
3, Postojna, ki stoji na parc. št. 561, k.o.
Postojna, v izmeri 62,54 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
016/47-2/93 z dne 15. 3. 1993, sklenjene
med prodajalcem Ministrstvom za obrambo
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25 in kupcem
Darkom Boletom, Kidričevo naselje 3, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Bole Darka,
Kidričevo naselje 3, Postojna.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 16. 5. 2007
Dn 466/2007
Os-14933/07
Okrajno sodišče v Postojni je v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 466/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 17. 5. 2007
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na
manjšo stanovanjsko hišo z gospodarskim
poslopjem, v Šmihelu 43, stoječo na parc.
št. 2, k.o. Šmihel, skupne izmere 308 m2 in
je vpisana v vl. št. 447.
Vzpostavitev listine se nanaša na sporazum o imetništvu stanovanjske pravice in
o delitvi skupnega premoženja z dne 9. 12.
1991, sklenjene med Klun-Petrič Desanko,

Pivška ul. 6, Postojna in Klun Stanislavom,
Šmihel 43, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Desanke
Klun-Petrič, Pivška ulica 6, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 17. 5. 2007
Dn 683/2007
Os-14935/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 683/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 17. 5. 2007
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 1, v K. nadstropju, Vojkova ulica
17, Postojna, stoječe na parc. št. 552 in vl.
št. 1663, k.o. Postojna, v izmeri 73,77 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
026/261-2/91 z dne 15. 11. 1991, sklenjene
med prodajalko Občino Postojna in kupovalko Dovgan Stare Anico, Vojkova ulica
17, Postojna, in kupoprodajno pogodbo o
prodaji stanovanja Ov. št. I-440/92 z dne
19. 2. 1992, sklenjene med prodajalko Dovgan-Stare Anico, Vojkova 17, Postojna in
kupcem Čuk Gorazdom, Gregorčičev drevored 5, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Eral d.o.o.,
Kolodvorska cesta 28, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 17. 5. 2007

Amortizacije
N 727/2006
Os-14655/07
Na predlog predlagatelja Valterja Kaloha, stan. Janka Srnca 97, 2311 Hoče, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagatelja
pri KRS Tabor d.d., Maribor, št. I-A-21348
- I-A-21352, št. glasov 5, po potrdilu KRS,
če jih v 90 dneh od te objave nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper njeno
razveljavitev.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 13/2006
Os-14920/07
Okrajno sodišče v Črnomlju je v nepravdni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, Ministrstva za promet, Direkcije RS za
ceste, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo,
Zunanji oddelek v Novem mestu, Vrhovčeva
18, Novo mesto, zoper nasprotnega udeleženca Jožeta Žalca, nazadnje stanujočega
31 Main Street West, Vincland, Ontario, Canada, sedaj neznanega bivališča, zaradi po-
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loga na sodni depozit, v skladu z 82. členom
Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP),
dne 15. 5. 2007 nasprotnemu udeležencu
Jožetu Žalcu, nazadnje stanujočem 31 Main
Street West, Vincland, Ontario, Canada, sedaj bivajočem na neznanem naslovu, postavilo začasnega zastopnika, in sicer univ.
dipl. pravnika – odvetnika Jožeta Vardjana iz
Črnomlja, Ulica Staneta Rozmana 4.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
nasprotnega udeleženca Jožeta Žalca vse
do takrat, dokler ta ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sodišču sporočil, da mu
je postavil skrbnika. Začasni zastopnik ima v
postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 5. 2007
P 10/2007
Rg-15616/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Marjane Žalec, Damelj
18, Vinica, proti toženi stranki neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojni Grenc
Ani, nazadnje bivajoči na naslovu Damelj in
Fortun Matiji, nazadnje bivajočem na naslovu
Damelj 13 in nato oba na neznanem naslovu,
zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi priposestvovanja, pcto 400 EUR, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne
15. 5. 2007 postavlja začasnega zastopnika
neznanim in neznano kje živečim pok. Grenc
Ane, nazadnje bivajoči na naslovu Damelj in
neznanim ter neznano kje živečim dedičem
pok. Matija Fortuna, nazadnje bivajočem na
naslovu Damelj 13.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznane in neznano kje
živeče dediče pok. Grenc Ane iz Damlja
in pok. Matije Fortuna, Damelj 13, vse do
takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 5. 2007
I 88/2007
Os-14246/07
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi opr. št. I 88/2007, upnice Zavarovalnice Tilia d.d., Seidlova c. 5, Novo mesto,
proti dolžnici Milki Šlebir, Tunjiška Mlaka
22/c, Kamnik, zaradi izterjave 4.529,53 € s
pp sklenilo, da se dolžnici Šlebir Milki, Tunjiška Mlaka 22/c, Kamnik, postavi začasni
zastopnik odv. Miran Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti
ima začasni zastopnik od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 5. 4. 2007
P 355/2006
Os-8288/07
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 355/2006 z dne 13. 3. 2007, toženi
stranki Seni Kudumović, por. Halvadžić, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Moni-

ko Mavsar, iz Portoroža, Obala 114.
Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4.
točko drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke neznano, pa tožena
stranka nima pooblaščenca.
Začasna zastopnika bo toženo stranko
zastopala v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 3. 2007
P 81/2007
Os-15113/07
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Flajšman Marije, stan. Resljeva 3,
Kostanjevica na Krki, ki jo zastopa odv. Bojan Klakočar iz Krškega, zoper toženo stranko Kučič Antona, nazadnje stan. Črneča vas
4, Kostanjevica na Krki, sedaj neznanega
bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, izven naroka dne 17. 5. 2007 sklenilo:
toženi stranki Kučič Antonu, neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik in
skrbnik za poseben primer, odvetnik Dušan
Medved iz Krškega, CKŽ 12b, Krško, ki bo
zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z
opr. št. P 81/2007.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 17. 5. 2007
I 2005/01692
Os-13470/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je po
sodnici Urški Jordan v izvršilni zadevi upnika NLB Leasing d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o.
iz Ljubljane, zoper dolžnico Fejzić Savko, Seidlova cesta 22, Novo mesto, sedaj
neznanega prebivališča, zaradi izterjave
1.305,22 EUR s pp, dne 18. 4. 2007 sklenilo:
dolžnici Fejzić Savki, nazadnje stanujoči
Seidlova cesta 22, Novo mesto, se postavi začasni zastopnik – odvetnik Zvonko Irt,
Hladnikova ulica 2, Novo mesto.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to od dneva
postavitve pa vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler pristojni Center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 4. 2007
P 227/2006
Os-4906/07
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici mag. Mojci Kete Ujčič, v pravdni
zadevi tožeče stranke Jožeta Zajca, Box
2015, Key Largo 33037, USA, zoper toženo
stranko Alojza Zajca, Senčna pot 31, Portorož, zaradi plačila 3.000 USD posojila z 10%
obrestmi in 250 USD odvetniških stroškov
(pcto. 600.000 SIT), na podlagi 146. člena
ZPP, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
tožniku Jožetu Zajcu se kot začasno
zastopnico, upravičeno za sprejemanje pisanj, postavi odvetnico Andrejo Bercieri iz
Ljubljane.
Dokler tožnik ne imenuje pooblaščenca,
se vročitve opravljajo po začasni zastopni-
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ci, upravičeni za sprejemanje pisanj, ki jo je
imenovalo sodišče.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 2. 2007

Oklici dedičem
D 50/2007
Os-12854/07
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Lovrencu Vogrinu, rojenem 18. 7. 1832, nazadnje
stanujočem Brezje pri Veliki Dolini, Jesenice
na Dolenjskem, ki je umrl 2. 5. 1901.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Lovrencu
Vogrinu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 13. 4. 2007
D 338/2005
Os-15627/07
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojnem Šimenc Antonu, roj.
15. 1. 1897, umrlem 29. 11. 1965, nazadnje
stanujočem Cernička 22, Zagreb, Republika
Hrvaška.
Zapustnik oporoke ni naredil, zato sodišče poziva tiste dediče, ki mislijo, da imajo
pravico do dedovanja na podlagi zakona,
naj se v roku enega leta od objave tega
oklica priglasijo sodišču. Po poteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski
postopek in zadevo zaključilo v skladu z
Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 5. 2007

Oklici pogrešanih
N 2/2007
Os-15625/07
Alojzij Muc, rojen 19. 6. 1920 in Franc
Muc, rojen 8. 4. 1923, oba iz Zemlja 12 (prej
21), pošta Gradac, umrla neznano kdaj, sta
nedvomno že pokojna, ni pa mogoče dobiti
dokazila o njuni smrti.
Poziva se vse, ki kaj vedo o Alojziju Mucu
in Francu Mucu, zlasti o tem, kdaj in kje sta
umrla, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Črnomlju, najkasneje v treh mesecih po
objavi tega oklica, ker bo sodišče sicer po
preteku tega roka, imenovana razglasilo za
mrtva.
Okrajno sodišče v Črnomlju
24. 5. 2007
N 13/2007
Os-14495/07
Pred tem sodiščem vodimo postopek zoper Leskovar Jožefa, roj. 4. 1. 1922, v Perovcu, nazadnje stanujočega - znani stalni
naslov Juana Azurduy 2822, Buenos Aires,
Argentina; začasno prebivališče Perovec 3,
3210 Slovenske Konjice.
Sodišče poziva pogrešanca in vse druge,
ki bi kar koli o njem vedeli, da to sporočijo
sodišču v treh mesecih od objave oklica,
sicer bo sodišče pogrešanca po tem roku
proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 14. 5. 2007
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Kolektivni delovni spori
Kd 1/2007
Os-17955/07
Delovno sodišče v Kopru na podlagi določb 51. člena Zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04, v nadaljevanju
ZDSS-1) obvešča zainteresirane stranke,
da je pri tem sodišču pod gornjo opravilno številko uveden kolektivni delovni spor
predlagatelja SKEI – podružnica Mehano
d.o.o. Izola, Polje 9, Izola, ki ga zastopa Jurij
Munih, odvetnik v Kopru, zoper nasprotna
udeleženca: 1. Mehano d.o.o., Izola, Polje
9, Izola in 2. Tehnika d.o.o., Polje 9, Izola
– v likvidaciji, ki ju zastopa Svetlana Truglas,
odvetnica v Kopru, zaradi uporabe panožne
kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in narok za glavno
obravnavo je razpisan za 9. 7. 2007 ob 13.
uri v sobi 133/I Delovnega sodišča v Kopru,
Ferrarska ulica 9, Koper.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski in objavljeno tudi na
spletni strani tega sodišča od dne 6. 6. 2007
dalje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 5351/2007
Rg-16049/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Ekipa za podjetje
za propagando in trgovino d.o.o., Plemljeva,
1000 Ljubljana, objavlja sklep:
družba Ekipa podjetje za propagando
in trgovino d.o.o., Plemljeva 8, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 14. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcih.
Družabnika sta Debeljak Vitko, Bratovševa ploščad 7, 1000 Ljubljana in Merhar Teran Marija Amalija, Cesta na Brdo 67, 1000
Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 4132/2007
Rg-16051/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Megaton trgovina trgovska družba d.o.o., Škrjančevo 39,
1235 Radomlje, objavlja sklep:
družba Megaton trgovina trgovska
družba d.o.o., Škrjančevo 39, 1235 Radomlje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Megaton d.o.o., Škrjančevo 39, 1235 Radomlje, ki prevzema obve-

znost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 4883/2007
Rg-16052/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe JTD podjetje za
proizvodnjo in trgovino d.o.o., Dolenjska
cesta 45a, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
notarka Dušica Berden, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja sklep:
družba JTD podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o., Dolenjska cesta 45a,
1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 4. 5.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Tudjina Robert, Dolenjska
cesta 45a, 1000 Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti v
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 4689/2007
Rg-16055/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za

prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe PG Inženiring, projektiranje, gradnja in inženiring,
d.o.o., Povšetova 10, 1000 Ljubljana, objavlja sklep:
PG Inženiring, projektiranje, gradnja
in inženiring, d.o.o., Povšetova 10, 1000
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 4. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Bizjak Mihael, Ulica Gradnikove brigade 6, 1000 Ljubljana, Hlade
Željko, Sneberska cesta 11a, 1000 Ljubljana, Hočevar Bojan, Jelovškova ulica 2e,
1000 Ljubljana, Kramljak Alojzij, Strniševa
cesta 21, 1000 Ljubljana in Starič Igor, V
Murglah 199g, 1000 Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15. dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 67/2007
Rg-7774/07
Družba Trgovina Dom trgovina d.o.o.,
Sestrže 25, Majšperk, reg. št. vl. 1/9951-00,
katere ustanoviteljica je Čas Hajšek Vera,
Sestrže 14, Majšperk, po sklepu ustanoviteljice družbe z dne 7. 2. 2007, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Čas Hajšek Vera.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 3. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Antolin Karmen, Za jezom 012, Tržič,
potni list, št. P00875479, izdala UE Tržič.
gno-261682
Aritonović Branimir, Maistrova ulica 004,
Brežice, potni list, št. P01101552, izdala UE
Brežice. gnx-261473
Bajičić Mladen, Selanov trg 002, Ljubljana
– Šentvid, potni list, št. P00769694, izdala
UE Ljubljana. gnx-261573
Božič Marjanca, Drska 049, Novo mesto,
potni list, št. P00310422, izdala UE Novo
mesto. gnx-261673
Cener Milan, Serdica 112, Rogašovci,
potni list, št. P00315194, izdala UE Murska
Sobota. gnq-261680
Cerin Edvard, Mevkuž 016, Zgornje
Gorje, potni list, št. P00706826, izdala UE
Radovljica. gnw-261674
Ćori Istref, Vodovodna cesta 197,
Ljubljana, potni list, št. P00279333, izdala
UE Ljubljana. gng-261565
Dolinar Gregor, Dragomelj 067A,
Domžale, potni list, št. P01122344, izdala
UE Domžale. gnp-261481
Drobnjaković
Nebojša,
Srednje
Gameljne 068, Ljubljana – Šmartno, potni
list, št. PB0010426, izdala UE Ljubljana.
gnb-261570
Grdina Suzana, Zgornje Škofije 052,
Škofije, potni list, št. P00742837, izdala UE
Koper. gnz-261671
Jevšček Anja, Grgarske Ravne 049,
Grgar, potni list, št. P00702808, izdala UE
Nova Gorica. gnu-261676
Kandolf Uroš, Grad 015, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. P00312054,
izdala UE Kranj. gnz-261471
Košir Alen, Polana 015, Jurklošter,
potni list, št. PB0020375, izdala UE Laško.
gnm-261484
Krstevska Alenka, Povšetova ulica 020,
Ljubljana, potni list, št. P00066055, izdala
UE Ljubljana. gnr-261679
Likar Zmagoslav, Meline 003, Spodnja
Idrija, potni list, št. P00875916, izdala UE
Idrija. gny-261672
Mandossi Lucija, Vodovodna cesta 006B,
Domžale, potni list, št. P01137684, izdala
UE Domžale. gny-261572
Mandossi Mark, Vodovodna cesta 006B,
Domžale, potni list, št. P00868508, izdala
UE Ljubljana. gnd-261568
Marković Darko, Cankarjeva ulica 054,
Nova Gorica, potni list, št. P00700753,
izdala UE Nova Gorica. gno-261482
Mastnak Jožef, Proseniško 038, Šentjur,
potni list, št. P00983846, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnt-261477
Matijašec Bojan, Studenec 048, Ljubljana
– Polje, potni list, št. P00039434, izdala UE
Ljubljana. gnu-261476
Nedeljković Gordana, Ulica Molniške
čete 017, Ljubljana, potni list, št. P00703238,
izdala UE Ljubljana. gnv-261475
Novak Dolores, Alpska cesta 003,
Bled, potni list, št. P00829128, izdala UE
Radovljica. gnr-261479

Obersnu Luka, Andreaševa ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00495614, izdala
UE Ljubljana. gnl-261485
Okički Melita, Slamna vas 022, Metlika,
potni list, št. P00031646, izdala UE Metlika.
gnk-261486
Paunović Tatjana, Maroltova ulica 015,
Ljubljana, potni list, št. P00240084, izdala
UE Ljubljana. gns-261678
Petrović Dražen, Slovenska cesta 067,
Mengeš, potni list, št. P00754851, izdala UE
Domžale. gnp-261681
Pilih Jasna, Mirna pot 009, Celje,
potni list, št. P00007511, izdala UE Celje.
gny-261472
Planinc Miha, Trnovski pristan 034A,
Ljubljana, potni list, št. P00841397, izdala
UE Ljubljana. gnh-261564
Potočan
Kristina,
Lancovo
017,
Radovljica, potni list, št. P00409019, izdala
UE Radovljica. gnv-261675
Požun Nika, Raičeva ulica 028,
Ljubljana, potni list, št. P00696946, izdala
UE Ljubljana. gnt-261677
Prostran Kristijan, Župančičeva ulica
011, Trzin, potni list, št. P00548625, izdala
UE Murska Sobota. gnn-261483
Samardžić Jasmin, Steletova ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00693270, izdala
UE Ljubljana. gne-261567
Stanivuk Borut, Cesta 18. aprila 005,
Vipava, potni list, št. P00938700, izdala UE
Ajdovščina. gnz-261571
Šišić Zuhdija, Ulica Marje Boršnikove
006, Ljubljana, potni list, št. P00944204,
izdala UE Ljubljana. gnw-261474
Tajnšek Adis, Podgora 038A, Šmartno
ob Paki, potni list, št. P00486703, izdala UE
Velenje. gns-261478
Vodeb Franc, Kalobje 019, Kalobje, potni
list, št. P00748509, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnf-261566
Vogrin Boris, Spodnja Voličina 086,
Voličina, potni list, št. P00984303, izdala
UE Lenart. gnq-261480
Vranješ Nastja, Ulica 25. maja 017, Ptuj,
potni list, št. PB0006810, izdala UE Ptuj.
gnc-261569
Vrbos Jana, Norički Vrh 024, Gornja
Radgona, potni list, št. P01159698, izdala
UE Maribor. gni-261563
Žökš Maja, Rimska cesta 004, Šmarje
– Sap, potni list, št. P00761357, izdala UE
Laško. gnw-261574

Osebne izkaznice preklicujejo
Antlej Franc, Gregorčičeva cesta 24,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000941495.
gns-261453
Benčič Damjan, Vinogradniška pot 15,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001862504. gnm-261659
Benčina Lidija, Selo pri Mirni 26,
Mirna, osebno izkaznico, št. 001922673.
gng-261615
Bergoč Špela, Ribniško selo, Terčeva
ulica 34, Maribor, osebno izkaznico, št.
001370906. gnf-261716

Berisha Shemsedin, Dupleška cesta 79,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000996700.
gne-261717
Bešvir Jan, Ulica Ane Ziherlove 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002073087.
gnw-261424
Briški Katja, Ljubljanska cesta 108,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001333550.
gnd-261418
Brumec Urška, Tomšičeva ulica 9,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001849896. gno-261632
Bytqi Riza, Rečica ob Savinji 54, Mozirje,
osebno izkaznico, št. AH 000003029 – za
tujca. gnk-261511
Čehić Elvira, Hafnerjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001920209.
gnk-261611
Čilić Marija, Zgornje Gorje 88, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 001120343.
gnu-261726
Čurič Sara, Ulica Ruške čete 5,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001713346.
gnn-261708
Dormiš Marija, Skubičeva ulica 6,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001197470. gny-261447
Egghardt Stanislav, Spodnja Voličina 22,
Voličina, osebno izkaznico, št. 000244073.
gnh-261439
Fajfar Nika, Trg Dušana Kvedra 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001849575.
gnj-261712
Fermišek Dario, Kolodvorska ulica 17,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 000034028.
gno-261607
Ficko Vinko, Ljubljanska ulica 29,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000886756.
gnb-261720
Frlic Danijel, Cesta na Lipce 6,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000092204.
gnt-261727
Gašparič Antonija, Smetanova ulica 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000135791.
gnk-261711
Golobič Frančiška, Ragovska ulica
21, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000435289. gnk-261436
Grgić Jadranka, Cizljeva ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001830634.
gny-261722
Gyergyek Dušan, Vidonci 20, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000354144.
gne-261642
Halas Ana, Srednja Bistrica 77, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001995319.
gnz-261521
Hojs Jože, Cesta zmage 59, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000393084.
gnc-261719
Horvat Katja, Martjanci 17/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001750656.
gnd-261643
Hribar Nika, Pahorjeva ulica 28, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002047083. gnq-261655
Jamnik Jožefa, Bušeča vas 30,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000488039.
gnl-261510
Jerenko Bogdan, Volkmerjeva cesta
28, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000728481.
gnw-261449

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Jerič David, Grobeljska cesta 14,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001743883.
gnc-261419
Kastelic Stanislav, Kleče pri Dolu 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000128783.
gnm-261613
Kastelic Tina, Rodiška cesta 7,
Kozina, osebno izkaznico, št. 002024629.
gnx-261448
Kaučič Matjaž, Pod topoli 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001610060.
gnl-261610
Kikelj Marija, Idrija pri Bači 52, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000101024.
gny-261647
Kokot Klavdija, Ulica Ruške čete 5,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001713335.
gnm-261709
Kokot Selinšek Rok, Ulica Ruške čete
5, Ruše, osebno izkaznico, št. 001960202.
gno-261707
Koprivnikar Frančiška, Miška 4, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 000907166.
gnn-261608
Koren Matjaž, Sužid 13, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001852314. gnz-261646
Kos Žiga, Zrinjskega ulica 13/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001281312.
gnz-261421
Kostačević Ljubomir, Pod lipami 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 002062883.
gns-261653
Kovačič Kristina, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001418464.
gne-261417
Kragelj Dean Marko, Kubed 40, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001791153. gnn-261658
Krivograd Urška, Ob Suhi 4/d, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001271546.
gnp-261556
Krmpotić Ivan, Rakuševa ulica 8,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001333533.
gnr-261654
Lešnik Alojzija, Lipje 45, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001628589. gnk-261461
Lorenčič Antonija, Hraše 12/b, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000748464.
gnv-261725
Lozytska Victoria, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001418411.
gnf-261416
Luskar Vida, Gotovlje 108, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000550177. gnl-261635
Marinšek Vili, Ulica Franca Smrduja 19,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000453851.
gnr-261729
Močnik Žana, Tbilisijska 46, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001392034.
gni-261638
Muršec Marica, Pekel 26/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001942037.
gnd-261718
Napret Peter, Velenjska cesta 5,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001659375.
gnj-261637
Novak Milena, Mestne njive 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001746234.
gnm-261634
Okroglič Metka, Čargova ulica 15,
Kanal, osebno izkaznico, št. 999532980.
gnw-261624
Orehek Ana, Finžgarjeva ulica 9,
Dob, osebno izkaznico, št. 000336942.
gny-261422
Oset Tomaž, Nušičeva ulica 7/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 001987631.
gnt-261652

Pančur Lana, Godič 17/d, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 002038461. gnv-261625
Peloz Tine, Cesta na Čuklje 68/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001793229.
gnn-261633
Perčič Maks, Ribniško selo, Terčeva
ulica 34, Maribor, osebno izkaznico, št.
001782599. gni-261713
Perčič Matic, Ribniško selo, Terčeva
ulica 34, Maribor, osebno izkaznico, št.
002011307. gng-261715
Pirih Gabrijel, Čeplez 6, Idrija, osebno
izkaznico, št. 000893346. gnq-261730
Planinc Angel, Cahova ulica 10,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001668030. gno-261657
Podržaj Aleš, Žagarska ulica 24,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 002143966.
gnj-261612
Poglovnik Rudolf, Zidanškova ulica
33, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000082456. gnv-261650
Polenšek Franc, Trnovec 8/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001818093.
gns-261428
Poljanec
Primož,
Godovič
40/b,
Godovič, osebno izkaznico, št. 000104782.
gnp-261731
Popivoda Danilo, Zgornje Pirniče 22/b,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001080228.
gnz-261425
Posl Pia, Tuncovec 2/b, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001838329.
gnw-261649
Pozvek Andreja, Veščica 60/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001768690.
gnf-261641
Pratnekar Jurij, Onkrj Meže 5/a, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001392434. gnp-261631
Pristav Terezija, Prevoje pri Šentvidu 127,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000858453.
gnx-261423
Radizel, Trope Miha, Sončna pot 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000441621.
gnw-261724
Repše
Magdalena,
Verje
12/b,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001501896.
gnr-261429
Resnik Frančiška, Zgornje Pirniče 6,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000128659.
gnu-261426
Ribarič Marjan, Melinci 152, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000868663.
gng-261640
Ribarič Miha, Melinci 152, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001515891.
gnc-261644
Ribarič Petra, Melinci 152, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001515886.
gnh-261639
Rožman Bjanka, Ruške čete 9,
Ruše, osebno izkaznico, št. 002085331.
gnd-261443
Schweitzer Gregor, Mislinjska Dobrava
32, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
002099829. gno-261432
Serp Samo, Steletova cesta 19,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002089520.
gnu-261626
Sgerm Teja, Otiški vrh 158, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001450220.
gnp-261606
Smonkar Maja, Jenkova cesta 3,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002033673.
gnr-261454
Smrekar Matej, Letuš 107/a, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
002051589.
gnk-261636
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Sopa Hajrush, Adamičeva ulica 2, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001975219.
gnb-261445
Strmčnik Viktorija, Stržovo 51, Mežica,
osebno
izkaznico,
št.
001718944.
gnq-261630
Štokelj Marjan, Planina 65, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001754689.
gnx-261648
Štruc Zdenka, Mariborska cesta 41,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001590160. gnf-261441
Tement Margareta, Smetanova ulica 68,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000332486.
gnx-261723
Turk Dubravka, Goriška ulica 11,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001158369.
gny-261522
Verhovc Barbara, Rodica,Slomškova
ulica 40, Domžale, osebno izkaznico, št.
002057672. gnb-261420
Vida Edit, Glavna ulica 30, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 000383234.
gni-261463
Vuk Danijel, Idrsko 36, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001299314. gnb-261645
Zagradišnik Frančiška, Spodnja Rečica
7, Mozirje, osebno izkaznico, št. 000094059.
gnb-261520
Založnik Štefanija, Knupleževa ulica 10,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000084995.
gne-261442
Zemljič David, Neratova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000703569.
gnh-261714
Zimšek Marija, Ulica Frankolovskih žrtev
11, Celje, osebno izkaznico, št. 001716866.
gnu-261651
Žalig Martin, Trnje 36, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 000280058.
gnh-261464
Žigon Suzana Albina, Log 10, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001459486.
gnc-261469
Žohar Gregor, Antoličičeva ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001349030.
gnz-261721

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adlešič Marija Magdalena, Colnarjeva
ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002081485, reg. št. 60036, izdala
UE Ljubljana. gnp-261531
Alt Rok, šešče pri Preboldu 46/a,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1831119, izdala UE Žalec. gnc-261544
Benkič Mojca, Draža vas 76, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001685699, reg. št. 13737, izdala UE
Slovenske Konjice. gnj-261462
Bergoč Simona, Razgledna pot 2/c,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000064580, izdala UE
Koper. gnp-261660
Bilić Kalamar Zlata, Letališka ulica
2, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000900669, izdala UE Radovljica.
gng-261465
Blejec Marija Ana, Ulica Goce Delčeva
367b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000585708, reg. št. 45938,
izdala UE Ljubljana. gni-261538
Brlogar Tina, Rateče 109/b, RatečePlanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002255560, reg. št. 19258, izdala UE
Jesenice. gnb-261620
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Brumec Marjan, Mostečno 1/a, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št.
S 000478351, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnq-261555
Bukovec Zlatko, Spodnji log 15a,
Sava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S003056858, reg. št. 8543, izdala UE Litija.
gny-261397
Ćehić Elvira, Hafnerjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001826642, reg. št. 263491, izdala UE
Ljubljana. gnm-261609
Dolenc Amer, Sebenje 28, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003023699, reg.
št. 10797, izdala UE Tržič. gnx-261623
Dolinar Milena, Na zelenici 19,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1346732, izdala UE Žalec. gnu-261601
Erman Mateja, Rodine 9/a, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002213637, izdala UE Jesenice.
gnf-261466
Filimonović Dušan, Zgornje Pirniče 134,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1593202, reg. št. 253871, izdala UE
Ljubljana. gnt-261527
Filipšič Oton, Ravnica 9/s, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. A1,A,B,F,H,G,
št. S 002006790, izdala UE Nova Gorica.
gno-261507
Flegar Natalija, Boračeva 21, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001471101, reg. št. 13749, izdala UE
Gornja Radgona. gnq-261430
Frajle Denis, Retje 10, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 003055724, izdala UE Trbovlje.
gnu-261451
Frelih Maja, Suška cesta 7, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1477725, izdala UE Škofja Loka.
gns-261503
Furst Boža, Cesta v Log 25, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 755464, reg. št. 6468, izdala UE Ruše.
gnc-261444
Gorički Boris, Rozmanova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001996669, reg. št. 97878, izdala UE
Ljubljana. gnj-261537
Grižon Rudi, Dekani 35/d, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001899839, izdala UE Koper.
gns-261628
Gyergyek Dušan, Vidonci 20, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000007941, izdala UE Murska Sobota.
gnm-261434
Hribar Branko, Cesta 24. junija 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001616067, reg. št. 48401, izdala UE
Ljubljana. gnm-261534
Jančar Urška, Javor 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002087754, reg. št. 153704, izdala UE
Ljubljana. gno-261532
Jelič Mojca, Polanškova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003150592, reg. št. 45462, izdala UE
Domžale. gnk-261536
Jereb Helena, Verdnikova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1710345, reg. št. 185790, izdala UE
Ljubljana. gno-261557
Jerman Marta, Tabor 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001762864, reg. št. 188042, izdala UE
Ljubljana. gnv-261525
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Juras Paško, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001823879, reg. št. 58566, izdala UE
Ljubljana. gnh-261539
Jus Marjan, Podvinci 94/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A1,B,G,H, št. S 1425477,
izdala UE Ptuj. gnl-261435
Kajdiž Miroslav, Triglavska 11, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 01856275, reg. št. 14379. gnm-261559
Kalamar Danica, Žeje 17/b, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001780602, reg. št. 26969, izdala UE
Domžale. gnn-261408
Kastelic Andreja, Trg zbora odposlancev
78, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000216058, reg. št. 7667, izdala UE
Kočevje. gnf-261616
Kidrič Brigita, Belsko 57a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000749914, reg. št. 9807, izdala UE
Postojna. gnd-261468
Kocjančič Erik, Dol pri Hrastovljah 6,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001975669, izdala UE
Koper. gnq-261605
Kokol Marjan, Rajhenav 1, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 003077865, reg. št. 13548, izdala UE
Kočevje. gne-261617
Kramberger Klemen, Brstje 29/c, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2210933,
izdala UE Ptuj. gnx-261698
Logar Klemen, Gasilska 22, Šenčur,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH,
št.
S 1659887, reg. št. 56753, izdala UE Kranj.
gnh-261664
Lukanović Slavko, Cesta Viktorja Svetina
9, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001789407, izdala UE Jesenice.
gnz-261621
Malenšek Anton, Stara cesta 20, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10780, izdala UE Črnomelj. gnu-261701
Marinšek Vili, Ulica Franca Smrduja 19,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001268889, reg. št. 13774, izdala UE
Postojna. gns-261728
Markovič Žiga, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001250007, reg. št. 223706, izdala UE
Ljubljana. gng-261540
Miklič Jože, Dolenja vas pri Temenici 2,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. F, reg.
št. 4999, izdala UE Grosuplje. gns-261578
Milavec Mavricij, Šolska ulica 11,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002009099, izdala UE Nova Gorica.
gnp-261506
Mrežar Janez, Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001864278, reg. št. 51682, izdala UE
Ljubljana. gnu-261526
Orož
Frančišek,
Kovaška
cesta
23, Zreče, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,G,H, št. S 001685804,
reg. št. 972, izdala UE Slovenske Konjice.
gnt-261452
Pančur Bojan, Žiče 19, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 002227953, reg. št. 13119, izdala UE
Domžale. gnm-261409
Pavlin Alojz, Knobleharjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001944968, reg. št. 97220, izdala UE
Ljubljana. gns-261528
Peklaj Venceslav, Babna gora 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. S 001943200, reg. št. 82014, izdala UE
Ljubljana. gnh-261614
Poteko Franc, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002142742, reg. št. 10238, izdala UE
Ljubljana. gnt-261627
Prelec Slavica, Zarečje 46, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001100233, izdala UE Ilirska Bistrica.
gni-261438
Pretnar Špela, Ulica Pohorskega
bataljona 139/c, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003044591,
reg. št. 212431, izdala UE Ljubljana.
gnr-261529
Pristav Terezija, Prevoje pri Šentvidu
127, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002021840, reg. št. 13345,
izdala UE Domžale. gnl-261410
Robnik Vojko, Prevoje pri Šentvidu 161,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001584357, reg. št. 37966, izdala UE
Domžale. gni-261413
Selan
Helena,
Zamostec
38/a,
Sodražica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001730641, reg. št. 8471, izdala UE
Ribnica. gnw-261524
Skenderović Sanel, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002137720, reg. št. 206248, izdala UE
Ljubljana. gnn-261533
Sopa Hajrush, Adamičeva ulica 2, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003094233, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnj-261437
Šinkovec Boris, Sydney, Sydney,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001871563, reg. št. 190550, izdala UE
Ljubljana. gnl-261535
Štih Metka, Habatova ulica 8, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002103388, reg. št. 9213, izdala UE
Domžale. gnh-261414
Šumar Ibro, Goričica pod Krimom 29/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003154903, reg. št. 287830, izdala UE
Ljubljana. gnq-261530
Tršinar Tina, Gornji Rudnik III/9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1566125, reg. št. 252193, izdala UE
Ljubljana. gnf-261541
Valantič Ivan, Grgar 101, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 002007867,
izdala UE Nova Gorica. gnm-261509
Verhovc Barbara, Rodica, Slomškova
ulica 40, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003109238, reg. št. 36482,
izdala UE Domžale. gng-261415
Vidmar Matjaž, Ulica bratov Komel 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001014151, reg. št. 163294, izdala UE
Ljubljana. gnt-261427
Vranješ Nastja, Vošnjakova 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 3003371, reg. št. 48160, izdala UE
Ptuj. gnp-261581
Zahirović Jelena, Ulica Angelce Ocepkove
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001250992, reg. št. 224446, izdala UE
Ljubljana. gnx-261523
Žagar Bojan, Dolga vas, Kočevska cesta
119, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001546119, reg. št. 13426, izdala UE
Kočevje. gnd-261618
Žbogar Jure, Ulica Ivana Regenta 1/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003081145, izdala UE Nova gorica.
gnn-261508
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Žerdoner Rosana, Šuštarjeva kolonija
25, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. A1
BGH, št. S 003072956, izdala UE Trbovlje.
gnv-261450
Židan Žiga, Borovška cesta 38, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000486913, izdala UE Jesenice.
gnc-261619
Žigon Suzana Albina, Log 10,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1683808, reg. št. 8695, izdala UE
Postojna. gne-261467

Zavarovalne police preklicujejo
Karmen Žunič Kastelic, Grbinska 9, Litija,
zavarovalno polico, št. 41601002036, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnb-261545
Vrhovnik Matjaž, Ulica toma Brejca
21, Kamnik, zavarovalno polico, št.
41601001734,
izdala
zavarovalnica
Slovenica življenje. gnj-261562

Spričevala preklicujejo
Adrović Ernest, Ižanska cesta 442/d,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Oskarja Kovačiča v Ljubljani, izdano leta
2005 in 2006. gnr-261504
Alibabić Azra, Prečna učlica 4, Litija,
spričevalo 7. razreda OŠ Litija, izdano leta
2005. gnn-261683
Atelšek Filip, Luče 105, Luče, spričevalo
8. razreda Blaža Arniča, izdano leta 2006.
gnz-261596
Avguštin Barbara, Draženska cesta 27,
Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Breg Ptuj,
izdano leta 2006. gnz-261696
Bagi Karmen, Rožna dolina 34, Lesce,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 1994, izdano na ime Šuštaršič
Karmen. gnv-261704
Bauman Gordana, Rob 6, Rob,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Izola, izdano leta 1991 in
1993. gnj-261687
Benda Tjaša, Zadobrovška cesta 76,
Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdana leta 1990, na ime Indihar
Tjaša. gnj-261412
Berčič Sabina, Zgornje Bitnje 202,
Žabnica, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Kranj – ekonomska gimnazija, izdano
leta 2006. gnk-261586
Bobnar Maja, Komarijska pot 15,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 7.
razreda OŠ Brezovica, izdano leta 2005.
gnk-261686
Borovšek Jolanda, Kamenik 16,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo o zaključnem
izpitu Šmarje pri Jelšah – deveti razred.
gnf-261591
Brne Petra, Križ 238t, Sežana, spričevalo
7. razreda Oš Dutovlje – devetletka, izdano
leta 2005. gnp-261406
Bušič Miha, Župančičeva 1, Kamnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Polje, izdano leta
2006. gng-261490
Cekuta Nina, Krivec 4, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra v
ljubljani – Aškerčeva gimnazija, izdano leta
2003 in 2004. gnh-261589

Debeljak Simon, Hrib 111, Loški Potok,
indeks, št. 12100041576, izdala Višja
strokovna šola Novo mesto. gnw-261599
Dolar Dejan, Sp. Starnice 44, Stranice,
spričevalo 7. razreda OŠ Pod goro
Slovenske Konjice. gnd-261543
Donša Markič Petra, Petkova 35,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Narodnega heroja Maksa Pečarja, izdano
leta 2006. gns-261403
Dušak Tadej, Veličkova 20, Hrastnik,
spričevalo Srednje poklicne šole Trbovlje.
gni-261688
Filipič Urška, Bizoviška 33b, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Klasične Gimnazije
Poljane, izdano leta 2005. gnx-261398
Gobec Sara, Bobrova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Trnovo, izdano
leta 2006. gnq-261505
Gorenc Jaka, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, spričevalo poklicne mature
Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnz-261396
Gostiša Mitja, Bevke 94a, Log pri
Brezovici, izkaza o šolskem uspehu OŠ LogDragomer, izdan leta 2002. gnb-261670
Grabnar Nejc, Rudarska 30, Kisovec,
spričevalo 7. razreda OŠ Toneta Okrogarja,
izdano leta 2005. gnv-261550
Grasselli Vid, Ižanska cesta 41,
Ljubljana, indeks, št. 27005475, Fakulteta
za matematiko in fiziko. gnf-261666
Gruden Tadej, Polhov Gradec 27, Polhov
Gradec, potrdilo o uspešno končanem
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, izdano
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, št. PAI –
18/94, izdano leta 1994. gnj-261587
Horvat Jana, Semedela 89/a, Koper –
Capodistria, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Dušana Bordona v Kopru, izdano leta 2005
in 2006. gnt-261402
Hoti Anita, Vodenska cesta 46, Trbovlje,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Trbovlje.
gnb-261695
Hribar Matjaž, Topole 52, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1996. gnr-261404
Jesih Jaka, Homec, Bolkova ulica
1/b, Radomlje, spričevalo 7. razreda OŠ
Franceta Bevka v Ljubljani, izdano leta
2005. gnt-261502
Karoli Matic, Dolenjska cesta 44,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Oskarja
Kovačiča v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnu-261551
Kaučič Darjan, Krištanci 1a, Križevci pri
Ljutomeru, indeks, št. 18050507, Filozofska
fakulteta. gni-261663
Klavora Rok, Česnikova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2004. gnl-261460
Knavs Ines, Ribniki 21, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 1986. gnv-261400
Končan Sandra, Simončičeva 16,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Maksa Pečarja Črnuče, izdano leta 2006.
gnz-261496
Kralj Marjana, Trg svobode 1, Trbovlje,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Trbovlje,
izdano leta 2005 in 2006. gne-261592
Krušnik Matevž, Uriskova 9, Velenje,
spričevalo 8. razreda OŠ Antona Aškerca
Velenje, izdano leta 2006. gny-261597
Lekovac Vid, Rožna pot 3, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Log Dragomer, izdano leta 2005 in 2006.
gny-261622
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Lukavečki Petra, Brinje, CestaI/10c,
Grosuplje, indeks, št. 18051662, izdala FF
v Ljubljani. gnr-261629
Maček Milan, Bakovci, Soboška 9,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra poklicnih šol Murska Sobota,
izdano leta 1982. gnc-261494
Marinč Jana, Ilirska ulica 22, Ljubljana,
diplomo Filozofske fakulteta v Ljubljani,
izdana leta 2006. gnw-261399
Markovič Boris, Podturn pri Dol Toplicah
77, Dolenjske Toplice, maturitetno spričevalo
Srednje gozdarske šole v Postojni, št.
28-8/1970, izdano leta 1970. gnl-261710
Masnec Suzana, Dol 6, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in upravno administrtivne šole
v Kranjuar, izdano leta 2000, izdano na ime
Begić Suzana. gnt-261602
Mujadžić Emir, Ižanska cesta 400R,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Oskarja
Kovačiča v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnn-261583
Najdenov Jaka, Jakčeva ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Karel
Destovnik Kajuh v Ljubljani, izdano leta
2006. gnv-261575
Oblak Anita, Starhomer 20, Ig, spričevalo
7. razreda OŠ Ig, izdano leta 2005.
gnz-261500
Oblak Sebastjan, Vodnikova cesta 25,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Riharda
Jakopiča v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnv-261600
Ocvirk Špela, Ježa 44, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Ledina, izdano
leta 2005. gnv-261700
Osolnik Martin, Znijile 6, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnw-261549
Padovan Jasmina, Brdo 17, Dornberk,
spričevalo 7. razreda OŠ Ivana Roba
Šempeter pri Gorici, izdano leta 2005.
gns-261703
Paripović Jasna, Trg svobode 23,
Trbovlje, spričevalo 8. razreda OŠ Trbovlje,
izdano leta 2006. gnt-261702
Pavić Mišo, Goriška 45, Velenje, diplomo
Šolskega centra Velenje, št. 289-04-E.
gnb-261595
Postružin Repar Žiga, Na peči 4,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Kette Murn v Ljubljani, izdano leta 2005 in
2006. gnk-261561
Povalej Urška, Zabukovica 12, Griže,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Celkje – Poklicne in tehniške gradbene šole
Celje, izdano leta 1999. gnz-261546
Ravljen Tomaž, Gallusova ul. 5, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 7. razreda OŠ Šmarje.
gnp-261706
Ravljen Uroš, Gallusova ul. 5, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 7. razreda OŠ Šmarje.
gnq-261705
Seferović Slavica, Rozmanova 36,
Krško, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Jurija
Dalmatina Krško. gnq-261584
Starec Tina, Žalna 4, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 2002. gnf-261516
Strlič Zala, Novo Polje, Cesta I/42,
Ljubljana-Polje, spričevalo 2. letnika
Gimnazije Vič, izdano leta 2005.
gnd-261518
Suban Uroš, Gubčeva ulica 24, Brežice,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Novo
mesto – tehnik zdravstvene nege, izdano
leta 2006. gnr-261554
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Sušec Kaja, Visole 387a, Slovenska
Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
izdano leta 2006. gnb-261495
Šinkovec Jan, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Martina Krpana
Ljubljana, izdano leta 2005. gnd-261668
Šinkovec Katja, Majaronova ulica
12, Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1992 in 1993. gnh-261593
Tofolini Špela, Škofja riža 15/b, Dobovec,
spričevalo 7. razreda OŠ Trbovlje, izdano
leta 2005. gnm-261684
Turk Simona, Pot na Košace 11,
Vrhnika, spričevalo 2. letnika Splošne
gimnazije na Aškerčevi, izdano leta 2005.
gnu-261501
Volkar Miha, Pot na Poljane 5, Kamnik,
indeks, št. 22061660, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gng-261440
Vrtačnik Igor, Kregarjeva 1, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško – smer konstrukcijski ključavničar,
izdano leta 1994. gnu-261576
Zorko Martina, Linhartova 90, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. rareda OŠ Savsko naselje,
izdano leta 2005 in 2006. gne-261517
Zupanc Saša, Reboljeva ulica 7, Trzin,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnp-261431

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo in kurivo – Sobočan
Arpad s.p., Dolnji Lakoš, Glavna ulica 93,
Lendava – Lendva, potrdilo za voznika
Tujca na ime Stjepan Dobranić, št.
0003777/KN32-2-6015/2005. gns-261553
Avtoprevozništvo Melavc Jožef s.p., Zg.
Pobrežje 9, Rečica ob Savinji, dovolinice
za Belorusijo – 112/01, št. 1825098, koda
K006507, št. 1825100, koda K006509 in št.
1825102, koda K006511. gnt-261552
Bajer Klara, Pšata 11, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 11030086, izdala
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnd-261493
Beguš Tomaž, Ulica Marija Kogoja 2,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
63000136, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnl-261585
Blekač Darinka, Jenkova 25, Velenje,
delnico KRS Velenje, št. 017322.
gnh-261689
Dajčman Mateja, Osojnik 3/a, Semič,
študentsko izkaznico, št. 01095341,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gns-261603
Erjavec Jože, Pionirska c. 8, Dolenjske
Toplice, vpisni list za čoln, št. SI0007047,
reg. oznaka PI 581. gno-261407
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Ferk Anja, Čopova ul. 5, Murska Sobota,
delovno knjižico, reg. št. 67754, ser. št.
A 529861. gne-261492
Gligor Momčilo, Erjavčeva ulica 36, Nova
Gorica, delovno knjižico. gne-261692
Gregorič Ivan, Žigoni 22, Renče, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-00554-0/02. gnl-261685
Horvat Štefan, Bogojina 86, Bogojina, 4
delnice CATV Murska Sobota, vpisane pod
št. 360. gnj-261487
Humar Andrej, Vinka Vodopivca 85, Nova
Gorica, delovno knjižico. gni-261488
Impuls d.o.o., Ferrarska 10, Koper – Capodistria, delovno dovolenje, št. 0217251272,
ki se glasi na Topalović Orhana, stnujoč Pri
soje 9, 6000 Koper. gnc-261594
Ipavec Nadja, Kovk 11, Col, študentsko
izkaznico, št. 01001150, izdala Pedagoška
fakukteta v Ljubljani. gnl-261560
Jančar Marija, Staneta Rozmana 14,
Murska Sobota, 14 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod št. 2344. gnt-261577
Jere Primož, Kamniška 52, Vodice,
delovno knjižico. gnc-261519
Jokić Anja, Celarčeva 10, Ljubljana,
dijaško
izkaznico,
izdal
Biotehnični
izobraževalni center Ljubljana. gnp-261656
Juršnik Lolita, Lokavci 27, Spodnji
Ivanjci, delovno knjižico, izdana na ime
Pečenik Lolita. gnd-261693
Just Franci, Lendavska ulica 17/a, Murska
Sobota, 6 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane pod zap. številko 800. gnf-261491
Justin Lovro, Runkova ulica 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-261401
Kajdiž Miroslav, Triglavska 11, Radovljica,
delovno knjižico. gnn-261558
Kežmah Boštjan, Staneta Rozmana
14, Murska Sobota, 4 delnic CATV Murska
sobota, vpisane pod št. 350. gno-261582
Klemenčič Rok, Benčičeva 4, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
01000253, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gni-261513
Kneževič Milan, Cesta pod parkom 3,
Velenje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5961/00-97. gny-261547
Kolenc Andraž, Preglov trg 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01000326,
Pedagoška fakulteta. gnc-261669
Kozak Eva Lucija, Bognarjeva pot 64,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika v Ljubljani. gnr-261604
Kukovič Luka, Pešnica 14, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 11030281, izdala Visoka šola z azdravstvo v Ljubljani.
gng-261515
Lukašev Štefanija, Staneta Rozmana
4, Murska Sobota, 4 delnice CATV
Murska Sobota, vpisna pod zap. št. 228.
gny-261497
Miklič Jože, Dolenja vas pri Temenici 2,
Šentvid pri Stični, dovolilnico za Ukrajino 3.
države, št. 696051/H012651. gnr-261579
Muminović Suad, Kajuhova ulica 13,
Izola – Isola, dovoljenje za sezonsko

zaposlitev št. 04244198350, izdal Zavod RS
za zaposlovanje OE Ljubljana dne 26. 2.
2007. gng-261665
Obal Jožef, Stara ulica 3, Murska Sobota,
4 delnice CATV Murska Sobota, vpisane
pod zap. št. 557. gnx-261498
Palčič Ines, Lukini 1, Gračišče,
študentsko izkaznico, št. 06050359,
Fakulteta za socialno delo. gne-261667
Peharda Albin, Kokolova 11, Ptuj, orožni
list, št. OL 7232, izdala UE Ptuj, dne 18. 2.
2002. gnw-261499
Pelko Žan, Kokrški log 15, Kranj, dijaško
izkaznico, izdala Ekonomska Gimnazija
Kranj. gnj-261662
Petač Luka, Goričane 50, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 07040040, izdala
Fakulteta za policijsko varnostne vede.
gnn-261433
Podvornik Peter, Male Braslovče 99,
Braslovče, službeno izkaznico, št. 1578,
izdana pri MORS. gnk-261411
Polšak Štefko, Loh 17, Hrastnik, delovno
knjižico. gnq-261405
Predan Branko, Orehova cesta 2,
Orehova vas, vpisni list za čoln, št.
3734-10231/99-04 z dne 23. 6. 2004.
gng-261590
Rebula Matjaž, Bistriška 5, Domžale,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-00654/2005, izdano 12. 4. 2005.
gnx-261548
Rožej Tatjana, Lenartova 3, Mežica,
delovno knjižico. gnw-261699
Rupnik Urška, Gradišče nad Pijavo
Gorico 189, Škofljica, vozno karto, št. 563,
izdal Sap Ljubljana. gne-261542
Sinanović Emir, Glinškova ploščad
20, Ljubljana, veljavno licenco, št. 951 za
vozilo Opel Vectra, reg. št. LJ H9 – 48X.
gnj-261512
Staševič Radule, razlagova 54, Murska
Sobota, 14 delnic CATV, vpisane v delniško
knjigo pod št. 1631. gnc-261694
Šepič Sifet, zamušani 103, Gorišnica,
delovno knjižico. gnh-261489
Širca Robert, Vojkova 2, Postojna,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4094-0/01, ser.št. 6284.
gny-261580
Valh Nataša, Hajdoše 8/d, Hajdina,
študentsko izkaznico, št. 11030062, izdala
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnh-261514
Vujmilović
Tanja,
Cahova
ulica
12, Ankaran – Ankarano, študentsko
izkaznico, št. 04034425, Upravna fakulteta.
gni-261588
Zrinski Milena, Staneta Rozmana 12,
Murska Sobota, 4 delnice CAVT, vpisane v
delniško knjigo pod številko 340. gnf-261691
Žerjal Janko, Ribiški trg 1, Koper –
Capodistria, dovolilnico za parkiranje, št.
18382. gng-261690
Žohar Ema, Stara ulica 2, Murska Sobota,
6 delnic CAVT Murska Sobota, vpisane v
delniško knjigo pod št. 531. gny-261697
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VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Blago
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
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 projektnem natečaju
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
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
Storitve
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
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

4555
4555
4555
4555
4555
4560
4562
4562
4563
4563
4563
4563
4563
4589
4610
4631
4631
4634
4635
4637
4637
4648
4662
4668
4668
4669
4670
4670
4671
4673
4673
4673
4673
4674
4677
4677
4678
4678
4678
4678
4680
4680
4681
4681
4681
4683
4708
4714
4720
4722
4723
4724
4725
4725
4725
4737
4738
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4739
4742
4743
4748
4748
4749
4749
4750
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4752
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4753
4755
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Stran

4757

Stran
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1. DVD
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1991–2006

DVD je zasnovan tako, da v prvem delu
DVD-ja lahko pregledujemo uredbeni del
Uradnega lista RS od leta 1991do leta 2006.
Prav tako v tem delu najdemo mednarodne
pogodbe od leta 1991 do leta 2006. Na zaslonu
se posamezne številke uradnega lista pojavljajo
prav v takšni obliki 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.
V drugem delu DVD-ja pa lahko brskamo znotraj
razglasnega dela, in sicer od leta 1995 dalje.
DVD je obsežnejša oblika predhodnega CD-ja,
s to razliko, da na enem mestu najdemo vse
objave od osamosvojitve Slovenije do konca
leta 2006.

Število uporabnikov

EUR

1 uporabnik

SIT

96

23.005

2–5 uporabnikov

129

30.914

6–10 uporabnikov

158

37.863

11–25 uporabnikov

211

50.564

26–50 uporabnikov

328

78.602

Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006
Z ALOŽBA

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek
Podjetje
Sektor

Slovenska cesta 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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