
 

 

ARGE/DS Geopark Karawanken/Karavanke 

Hauptplatz 7 

A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla 

Tel.: +43 / (0) 42 38/8239-15                                                             

eMail: office@geopark-karawanken.at 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Raziskava trga 

Nezavezujoče PRIDOBIVANJE PONUDB 
za izdelavo “Geopark Karawanken-Karavanke - Geopark točk - Kovinska 

konstrukcija in montaža” 
v okviru projekta INTERREG SI-AT z akronimom „NaKult“ 

Delovni paket I1 
 

Naročnik: 

 

DS Geopark Karawanken/Karavanke 

Hauptplatz 7 

A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla 

Tel:   + 43(0)4238 8239-15 

e-mail: office@geopark-karawanken.at 

www.geopark-karawanken.at 

Obdobje dobave: 06. 2020 – 09. 2020 

Rok za oddajo ponudb: do 11. 6. 2020, do 12:00 ure, preko navadne pošte, 

elektronske pošte (gerald.hartmann@geopark-

karawanken.at) ali neposredna oddaja v 

Upravljavskem centru DS Geopark 

Karawanken/Karavanke, Tichoja 15, 9133 

Sittersdorf/Žitara vas 

: Geopark Karawanken-Karavanke – „Geopark 

točke“  

 

Kovinska konstrukcija in montaža 

 

Storitev mora biti izvedena v tesnem sodelovanju 

z naročnikom, vsemi vključenimi občinami 

članicami, upravnimi organi in drugimi 

udeleženci.  

Dodatne informacije: 

 

Mag. Gerald Hartmann, Tel. +43(0)664 1168119 

e-mail: gerald.hartmann@geopark-karawanken.at 
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1. Izhodišče 

 

1.1 O Geoparku Karavanke 

Geopark Karavanke je bil ustanovljen leta 2013 in obsega 14 občin v Avstriji in Sloveniji. Za njegovo 

območje so značilne številne geološke posebnosti, zaradi katerih je bil pridobljen tudi certifikat 

UNESCO Globalni Geopark. 

Pomembnejše informacije o Geoparku Karavanke:  

- Spletna stran: https://www.geopark-karawanken.at/slo/vstopna-stran.html  

 

1.2 Izhodiščno stanje 

V regiji »Geoparka Karavanke« morajo biti na izbranih mestih, kot so npr. glavne vstopne točke in 

poti do geoparka, na razglednih točkah, na zelo obiskanih poteh (npr. Dravska kolesarska pot), in pri 

že obstoječih informacijskih točkah (le-te dopolniti ali zamenjati), zgrajeni vizualno opazni in 

informativni elementi. Za namen tega projekta te elemente imenujemo »Geopark točke«, ki: 

- pritegnejo pozornost, pozdravijo obiskovalce 

- ponujajo orientacijo in informacije 

- aktivirajo goste (za koriščenje Geopark ponudb) 

 

1.3 Predložen koncept in zasnova 

Predložen koncept/zasnova upošteva realne parametre, ki so prilagojeni vsakemu mestu namestitve in 

so za naročnika ekonomsko sprejemljivi.  

Prilagodljivo oblikovane so tudi različne izvedbe/zasnove glede izgradnje, lokacije, dodatnih funkcij 

in tehnične opreme. 

 

2. Predmet naročila oz. delo, ki ga je potrebno izvesti  

Geopark točke sestojijo iz večih posameznih projektnih delov, pri čemer so elementi iz betona, za 

katere je potrebno narediti kovinsko konstrukcijo že izdelan!    

Pred izvedbo je treba poleg dimenzij, določenih v načrtih nujno upoštevati tudi dejanske dimenzije 

betonskega objekta. 

3D-pogledi in načrti so v prilogi.  
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2.1 Kovinska konstrukcija 

Za kovinsko konstrukcijo se naj uporabi 8-12 mm jeklo, opcijsko korten. Zaželeno je preperevanje 

materiala preko vplivov okolja, kljub temu pa je zaželeno priporočilo glede površinske obdelave. 

Zaradi izbrane debeline/trdnosti materiala niso potrebne dodatne opornice. Varilni šivi morajo biti 

brušeni ali končani tako, da ni nevarnosti poškodb. 

Grafični elementi, izrezi so izdelani z laserskim ali kovinskim orodjem. Tudi tukaj je potrebna 

naknadna obdelava robov in mostičev. 

Kovinska konstrukcija mora biti upodobljena v obliki stebra.  

Podrobnosti o dimenzijah najdete v načrtu, ki je del priloge.  

 

Postavke storitev: 

2.1.1 Izdelava kovinskih konstrukcij v skladu s priloženim načrtom. Razrez, varjenje jekla (po 

možnosti kortena), brušenje robov. Pritrdilni elementi za kovinske zatiče (8 kom. varjeni) za lepljenje 

v že pripravljene odprtine v betonu (dejanske dimenzije/velikosti!).    

2.2.2 Izdelava izrezov (laserski rez) v skladu s predlogo (vektorska grafika) za:   

a) Poenostavljene grafične simbole (iz občinskih grbov npr. grozdje, riba, zid, stolp, ...)  

b) Ime kraja (delno dvojezično) z dodatkom: »Geoparkgemeinde« oz. »Geopark občina« 

c) Geopark-Logotip 

2.2.3 Opcija: Pritrditev nosilcev za info-table (glejte prilogo). 

2.2.4 Po možnosti površinska obdelava, v skladu s priporočili. 

2.2.5 Prevoz na določene naslove znotraj Geoparka Karavanke.  

2.2.6 Vse dodatne storitve (npr. montaža). 

2.2.7 Informacije o proizvodnji in času dobave. 

2.2.8 Število kosov:  

a) 2 kom. brez opcije  2.2.3 

b) 9 kom. z opcijo 2.2.3 

 

 

3. Priloge k ponudbi  

Odgovor na povabilo k oddaji ponudbe naj vsebuje vsaj naslednje priloge: 

- Ponudbo glede na seznam/postavke storitev 

- Obrtno dovoljenje 
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3.1 Rok za oddajo ponudb 

Ponudbe na to povabilo morajo biti poslane najkasneje do četrtka, 11. 6. 2020, do 12:00 ure preko 

navadne ali elektronske pošte na naslov podjetja, ki je avtor razpisa.  

 

3.2 Ponudbena cena, plačilni pogoji  

- Vse cene vključujejo DDV, so v evrih in v fiksnih cenah.  

- Vsi dodatni stroški so vključeni v ponudbeno ceno. 

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

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

 

3.3 Časovni okvir izvedbe: 

Junij - September 2020 

 

4. Merilo vrednotenja 

Po končanem postopku preverjanja ponudb bo naročilo dodeljeno po principu najnižje cene. 

 

Obvestilo o izbranem ponudniku in oddaja naročila bo izvedena znotraj 7 dni po roku za oddajo 

ponudb.  

 

5. Avtor razpisa, odgovorna oseba: 

DS GEOPARK KARAVANKE 

Hauptplatz 7 

A-9135 Bad Eisenkappel/Železna Kapla 

office@geopark-karawanken.at  

Kontaktna oseba: Mag. Gerald Hartmann, 0043(0)664 1168119 

 

Vse storitve je treba uskladiti z naročnikom. 
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6. Podatki k ponudbi: 
 

Ponudnik (Ime, naslov, e-mail): 

 ………………………………………………………………………………………………. 

  

 ………………………………………………………………………………………………... 

  

 …………………………………………………………………………………………………. 

   

 

 

Celoten znesek ponudbe, v EUR, z vključenim DDV: ………………………………………………………….. 

 

 

 

……………………….…………………………………………………………………………………..................

Datum    Žig    Ime podjetja             Pravno-zavezujoč podpis 

 

 

 

S pravno-zavezujočim podpisom ponudnik izjavlja, da se strinja s splošnimi pogoji in vsebino tega pridobivanja 

ponudb ter prilogo. 

 
Za naročnika: 

 

 

DS Geopark Karavanke 

Mag. Gerald Hartmann  

 

Železna Kapla, 02. 06. 2020 

 

 

Priloge: 

• Priloga 1: Načrti, pogled 
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