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RAZISKAVA TRGA 
Nezavezujoče PRIDOBIVANJE PONUDB 

„Otroški plezalni trail Železna Kapla“ v okviru operacije INTERREG V-A Slovenija-Avstrija 
„Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke“   

(Delovni paket I1) 

 

Naročnik: 
 

DS Geopark Karavanke 
Hauptplatz 7 
A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla 
Tel:   + 43(0)4238 8239-15 
email:office@geopark-karawanken.at 
www.geopark-karawanken.at 

Obdobje dobave: September – december 2020 

Rok za oddajo ponudb: Do petka, 24.07.2020, do 12:00 ure 
Preko navadne pošte, elektronske pošte 
(office@geopark-karawanken.at)  ali neposredna 
oddaja v upravljalskem centru DS Geopark, 
Tihoja 15, 9133 Siittersdorf/Žitara vas 

Predmet: „Otroški plezalni trail Železna Kapla“ 
 
 

Dodatna vprašanja: 
 

Mag. Gerald Hartmann, Tel. +43(0)664 1168119 
email: gerald.hartmann@geopark-karawanken.at 
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Predmet naročila – Katalog storitev 
 

Predložen katalog storitev je osnova za podrobno oddajo ponudbe, ponuja se lahko tudi podobna, 
ustrezna rešitev. 
 
Lokacija načrtovanega plezalnega traila je predstavljena v prilogi A. 
 
Ogled lokacije na terenu za namen priprave ponudbe je možna po dogovoru z naročnikom. 
 

Kazalo storitev 

1. Delovna storitev 

Izgradnja plezališča po EN 16869:2018-01 Odstranitev linije za jeklenico z statično pomožno jeklenico; 
izvedba 30 mm vrtin z globino ca. 20 cm; pritrditev ca. 40 cm dolgega (D=28mm) pocinkanega jeklenega 
sidrišča; napeljava in napenjanje grobe 14 mm jeklenice, tesno vpete na vsaki fiksni točki, ojačane jeklene 
sponke na koncu sidrišč (najmaj 5 kosov); pritrditev končnih pokrovov na konce jeklenice; maksimalna 
oddaljenost sidrišč 5 metrov; vrtanje in pritrditev stopnic; dostava in odstranitev orodja; 
 
2. Poraba materiala:  

ca. 300 metrov jeklenice 14mm, ca. 70 sidrišč, ca. 150 jeklenih sponk, kompozitna malta, termokrčljive 
cevi, stopnice, vrtalni stroj, električna naprava, svedri, nadomestna jeklenica, itd.  
 
3. Izgradnja poti:  

Vzponi, spusti, pomožne poti itd. 
 
4. Ostalo 
 

MERILA VREDNOTENJA 

Storitve bodo dodeljene po PRINCIPU NAJBOLJŠEGA PONUDNIKA! 

Poleg ponujene cene po katalogu storitev morajo ponudniki priložiti tudi podobne referenčne 

projekte, ki jih neodvisna žirija naročnika uporablja kot kvalitativno merilo uspešnosti ponudnika. 

Kriteriji za dodelitev naročila so naslednji: 

1. Cena 40 %  

2. Kakovost referenčnih projektov 60 %  
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Nadaljnji podatki za oddajo ponudbe 
 

- Naročnik bo naročilo dodelil ponudniku z najboljšo ponudbo. 

- Vse cene morajo biti podane z DDV v EUR in s fiksno ceno.  

- Vsi dodatni stroški morajo biti vključeni v ponudbeni ceni. 

- Naročnik si pridržuje pravico, da posameznih storitvenih postavk iz kazala storitev ne dodeli oz. 

jih dodeli v zmanjšanem obsegu glede na smotrnost in finančno izvedljivost.  

- Cena mora vključevati vse stroške, prikazani morajo biti popusti in davek. 

- Predračun mora biti veljaven v letu 2020 oz. do sklepa o izbiri za izbranega ponudnika. 

- Navedeni morajo biti morebitni stroški preklica naročila za storitve, ki niso bile zahtevane. 

- Plačila bodo v splošnem izvedena po dokončanju storitev in prejemu računa znotraj 30 dni. 

- Upoštevali bomo zgolj pravočasno prejete ponudbe.  

 

Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni po izteku roka za oddajo ponudb znotraj 7 delovnih dni. 

 
 

Za nadaljna pojasnila se obrnite na mag. Geralda Hartmanna, DS Geopark Karavanke, E-Mail: 
gerald.hartmann@geopark-karawanken.at. 
 

 
                                                                      Za naročnika: 
                                                               DS Geopark Karavanke 

 
 
 
 

  
                                                           Mag. Gerald Hartmann, poslovodja 

 
 

Bad Eisenkappel/Železna Kapla, 06.07.2020 
 

Priloga A - Lokacija 
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