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RAZISKAVA TRGA 

Nezavezujoče PRIDOBIVANJE PONUDB 

„Oprema za vodnike“ v okviru projekta INTERREG V-A Slovenija-Avstrija „Geološko 

pohodno doživetje v Geoparku Karavanke“ 

(Delovni paket T2) 
 

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: december 2020 

Rok za oddajo ponudb: do torka, 27.10.2020, do 15:00 ure 

preko navadne pošte, elektronske pošte 

(office@geopark-karawanken.at) ali preko neposredne 

oddaje v Upravljavskem centru DS Geoparka 

Karavanke, Tichoja 15, 9133 Sittersdorf 

Predmet: Oprema za vodnike 

 

 

Dodatne informacije: 

 

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

email: gerald.hartmann@geopark-karawanken.at 
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Predmet naročila - Katalog storitev 

 

Katalog storitev je osnova za oddajo ponudb, ponudijo pa se lahko tudi druge podobne, ustrezne 

rešitve. Možnost več ponujenih alternativ na posamezno pozicijo je izrecno zaželena za namen 

primerljivosti. 

 

Kazalo storitev / Storitveni moduli 

 

Modul A Oprema 

 

1.) Lavinski set 

 

Sonda 

• Dolžina sonde najmanj 240 cm 

• Velikost pakiranja za sondo: največ 45 cm 

 

Lavinska lopata 

• Velikost paketa za lopato: največ 45 cm 

 

Lavinska naprava- lavinska žolna (iskalna naprava za plazove, pod snegom) 

• sistem: digitalni 3-antenski sistem 

• Frekvenca prenosa: 457 kHz (mednarodna standardna frekvenca) 

• Doseg: najmanj 40 m 

• Življenjska doba baterije: najmanj 200 ur 

• Trajanje prenosa: najmanj 250 ur 

• Trajanje sprejema: najmanj 50 ur 

• Teža: največ 1,3 kg 

• Uporabniku prijazno 

• Prednost: samodejni vklop po snežnem plazu 

 

2.) Krplje 

• Ciljna skupina: unisex / opcijsko moške in ženske krplje (10:10) 

• Velikost krpelj: primerne za velikosti čevljev med 35 in 46. 

• Največja nosilnost: najmanj 90 kg 

• Preprost sistem vezave: dvojno vlečno zavezovanje ali zavezovanje na pas 

• Pripomoček za vzpenjanje: vključen - za lažji vzpon po hribu 

• Odporne proti mrazu 

• Teža na par: največ 2,3 kg 

• Vključno z nosilno torbo 

 

3.) Treking palice  

  

• Območje nastavitve: najmanj 66 do 135 cm  

• vključno z zimskimi obroči:  največji premer 95 mm 
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• ergonomski ročaj 

 

4.) Set prve pomoči 

• Povoji za prvo pomoč v različnih velikostih 

• Lepilni ometi različnih velikosti 

• Gaze 

• Medicinski lepilni trak 

• Sterilni povoji za rane 

• Povoji 

• Trikotne krpe/rute 

• Majhne, ostre škarje 

• Pinceta 

• Dva para rokavic za enkratno uporabo brez lateksa  

• Zapakirana, ogrevalna odeja 

• Grelne blazinice, samoaktivacijske 

• Hladne kompresije/ obkladki, samoaktivacijski 

• Razkužila za roke 

• Čistilni robčki/krpe (samo za zunanje čiščenje) 

• Plastična vrečka z zapiranjem na zadrgo (za odlaganje medicinskih odpadkov) 

• Set za zdravljenje čebeljih pikov 

• Repelenti proti insektom 

 

5.) Nahrbtnik Daypack 

• Mrežasti hrbtni del za optimalno prezračevanje hrbta 

• Prsni pas, nastavljiv po višini, ki stabilizira naramnice 

• Nastavljiv bočni pas, ki razbremeni ramena in prevzame večino teže 

• Opcijsko: predal za pohodniške palice, sicer pa zaponke na zunanji strani za pritrditev palic 

• Zaščita pred dežjem ali vodoodpornost 

• Prostornina najmanj 20 l; največ 35 l 

 

Modul B Oblačila 

 

Za vse kose oblačil velja: 

• Različne velikosti za ženske in moške, število posameznih velikosti bo opredeljeno ob 

oddaji dejanskega naročila 

• Kar zadeva barve, kot tudi proizvajalca oblačil, upoštevajte čim bolj enoten aranžma 

vseh oblačil (enoten aranžma se lahko razlikuje med ženskimi in moškimi oblačili) 

• Oblačila morajo biti vsaj iz materialov, ki so primerni za tiskanje (zimska jakna) - 1 

napis in 2 x 4-barvna logotipa, idealno celo iz materiala, na katerem je mogoče izdelati 

vezenine. 

 

 

 

6.) Zimska jakna 
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• izolacijska 

• vodoodporna 

• odporna proti vetru 

• zračna 

• elastična 

 

7.) Funkcijske pohodne hlače 

 

• Varnostni odsevniki pred plazovi in divjino 

• Podložen del na kolenih 

• Raztegljiv, zračen material 

• Žep na nogi 

• Lahkotne 

• Ergonomski kroj 

• Material: merino volna, softshell 

• zaključek na nogi za pohodniške čevlje 

 

 

8.) Softshell jakna 

 

• Hibridna jakna s funkcionalno mešanico materialov 

• Flis vložki za boljšo gibanje (po možnosti merino) 

• Izolacijski deli za optimalno klimatsko udobje 

• Vodoodbojna, okolju prijazna impregnacija brez PFC 

• lahka, zračna softshell jakna  

 

 

9.) Brezrokavnik Gilet 

• izolacijski brezrokavnik 

• vodoodporen, 

• visoka zračnost (po možnosti Merino) 

 

10.)  Funkcijske kratke majice 

• Material: merino volna / poliester 

• Okrogel izrez 

• Regulacija temperature 

• Preprečevanje neprijetnega vonja 

• Uravnavanje vlage 

• Hitro sušenje 

• Hiter transport vlage 

• zračna 

• prijazna koži 
 

KRITERIJI ZA DODELITEV NAROČILA 

mailto:office@geopark-karawanken.at


 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

Navedeni storitveni moduli se bodo dolelili po načelu najboljšega ponudnika, kot sledi: 

 

40%  Cena 

40% Kakovost produkta (bo ocenjena preko žirije naročnika s pomočjo strokovnjakov 

in primerjalnih študij) 

20% Enotna barvna shema za modul B (pri čemer je enotna barvna shema med 

moškimi in ženskimi oblačili lahko drugačna) 

 

 

 

Nadaljnji podatki za oddajo ponudbe 

 

- Naročnik bo naročilo oddal ponudniku z najbolj prepričljivo ponudbo. 

- Izvajalec naj navede ustrezno ceno na enoto z DDV, kot tudi morebitne spreminjajoče se cene 

posameznih enot po razporeditvi 5/10/15/20 kosov. 

- Naročnik si pridržuje pravico, da glede na smotrnost in finančno sposobnost posameznih 

modulov ne dodeli oziroma jih dodeli v zmanjšanem številu, pri čemer 20 kosov predstavlja 

največje število kosov na pozicijo. 

- Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da modul A ali B ter moške in ženske aranžmaje v 

okviru Modula B dodeli ločeno posameznemu najboljšemu ponudniku. 

- Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih ima ponudnik pri izvedbi naročila, 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  

- Plačilo bo v splošnem izvedeno po dostavi posameznih modulov in po prejemu računa znotraj 30 

dni.  

- Upoštevali bomo zgolj pravočasno prejete ponudbe. 

Ponudniki bodo o odločitvi obveščeni po izteku roka za oddajo ponudb znotraj 14 delovnih dni. 

 

Za vsa nadaljna pojasnila se obrnite na mag. Geralda Hartmanna, DS Geopark Karawanken-

Karavanke, E-Mail: gerald.hartmann@geopark-karawanken.at.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Za naročnika: 
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                                                          DS Geopark Karavanke 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Mag. Gerald Hartmann 

                                                     Bad Eisenkappel/Železna Kapla, 13.10.2020 
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