Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 13. 8. 2020
Število objav: 4
Internet: 2
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 1
Inženirski dan: 0
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Naslov

Edinstvena naprava za analizo zdravil v prebavilih

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 8. 2020

Avtor

Dragica Bošnjak

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...veliko izkušenj oziroma konkretno z razvojem umetnega želodca nobenih, je pojasnil Janez Diaci, vodja katedre za
kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo na fakulteti za strojništvo. Je pa bil obenem to zanimiv izziv tako za
izkušene strokovnjake kot študente in doktorande na področju, kjer se prepletajo...

Naslov

Brezpredmetna sodba upravnega sodišča

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Pisma bralcev; 13. 8. 2020

Avtor

Mateja Jaklič

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 7

Površina: 215 cm2

...podlagi zahtev EK v novi zakonodaji kot integralni postopek, ampak so se pristojni leta 2018 hoteli znebiti civilnih
iniciativ s prehodnimi določbami nove gradbene zakonodaje in so večino okoljevarstvenih postopkov, tudi tega, ki se
nanaša na gradnjo tretje razvojne osi - jug, vodili po starem. O tem smo februarja seznanili...

Naslov

Do srede septembra

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 141 cm2

CESTA SE DELA Do srede septembra Delavcem novomeškega podjetja CGP gredo dela pri obnovi drugega dela
lokalne ceste Šmarje-Pleterje dobro od rok. Na cesti, ki je zelo prometna in je bila v slabem stanju ter zato nevarna,
bodo odstranili poškodovani nasip, urejeno bo odvodnjavanje, narejeni temelji,

Naslov

Obnova komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev - 3. faza

Medij

Jesenice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...razsvetljave in elektro kabelske kanalizacije. Dela se bodo izvajala brez gradbenega dovoljenja, saj gre za dela v
javno korist v skladu s 1. odstavkom 5. člena Gradbenega zakona (UL RS, št. 61/17 in 72/17 – pop.). Ponudbe morajo
biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo...
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SIMULACIJSKE NAPRAVE | UMETNI ŽELODEC | ANALIZA | ZDRAVILA

Edinstvena naprava za analizo zdravil v
prebavilih
Simulacijske naprave so ključne za hiter razvoj čedalje več
kompleksnih zdravil.
Objavljeno
12. avgust 2020 06.00

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Posodobljeno
12. avgust 2020 06.00
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Odpri galerijo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Simulator umetnega želodca je pomembna pridobitev v procesu razvoja in analize zdravil. FOTO: arhiv podjetja Lek

Dragica Bošnjak
Ob skoraj povsod prisotni umetni inteligenci, virtualni resničnosti, sofisticirani robotski in drugi opremi tudi na področju farmacije se zdi, da je danes z nekaj kliki mogoče hitro in
enostavno priti do želenih ciljev. Marsikaj od naštetega omogoča prijaznejše, varnejše in natančnejše testiranje na primer zdravilnih učinkovin. Vendar je z razpoložljivo opremo še
vedno težko v vseh primerih natančno spremljati dogajanje z zdravilom v bolnikovem prebavnem sistemu od trenutka, ko ga je použil, do takrat, ko se raztopi. Zato so slovenski
strokovnjaki s področja strojništva, farmacije, elektrotehnike in računalništva razvili umetni želodec, edinstveno patentirano napravo, s katero v Sandozovem razvojnem centru v
Ljubljani analizirajo kompleksne trdne farmacevtske oblike.
Umetni želodec, ki že nekaj časa vztrajno in natančno »melje« ter analizira izbrane vzorce testne vsebine, je na zunaj videti kot srednje velika kovinska kocka, povezana s pripadajočo
računalniško in drugo opremo, ki sproti prikazuje in zapisuje dogajanje v njenem ‘drobovju‘. Nameščen je v enem od laboratorijev za disolucijske raziskave Sandozovega razvojnega
centra v Ljubljani. Osrednji, notranji del te naprave za simulacijo želodčne peristaltike sestavljajo po velikosti in obliki človeškemu želodcu podobna vreča iz silikonske gume, več
kovinskih »zobatih kolesc« posebne zaslonke, senzorji in različni drugi elementi.

Drage in časovno zamudne bioekvivalenčne študije
»V generičnem razvoju farmacevtske industrije moramo z bioekvivalenčnimi študijami dokazati primerljivost našega testnega izdelka z referenčnim testnim izdelkom. Ta oprema je zelo
pomembna za uporabo pri kompleksnejših izdelkih,« je pojasnil Igor Legen iz Sandozovega razvojnega centra v Ljubljani. Dodal je, da so bioekvivalenčne študije, v katerih v zadnji
fazi sicer sodelujejo zdravi prostovoljci, drage in zamudne, zato so zelo pomembne dobro načrtovane predpriprave, med drugim testi raztapljanja učinkovin iz različnih farmacevtskih
oblik v izbranih medijih.
»V farmacevtski industriji za tovrstne analize v glavnem uporabljamo komercialno dostopne teste, to so različno oblikovane posode z opremo za mešanje zdravil z medijem, ki simulira
sokove v prebavnem traktu, kar pokaže ‘časovni profil‘ sproščanja zdravilne učinkovine. Vendar smo ugotovili, da za določene bolj kompleksne pripravke z upočasnjenim sproščanjem,
kjer je to odvisno tudi od trenja med farmacevtsko obliko in želodčno steno oziroma steno črevesa, torej tudi specifičnih mehanskih obremenitev v človekovih prebavilih, razpoložljiva
komercialna oprema nima dovolj velike napovedne moči in za naše potrebe ni optimalna. Razmišljali smo o razvoju opreme za kar najbolj natančno simulacijo človekove želodčne
peristaltike, torej gibanja, ritmičnega krčenja, raztezanja in vsega, kar poleg hrane vpliva na sproščanje zdravilnih učinkovin. Tako zbrani kakovostni podatki so pomembni za
načrtovanje potrebe po manjših, pilotnih bioekvivalenčnih študijah, ki so v pomoč pri načrtovanju glavnih, obsežnih obveznih študij, s katerimi preverjamo primerljivost testnih in
referenčnih zdravil.«
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Preberite še:
Čedalje pomembnejša je kibernetska varnost
Gensko zdravljenje eno najbolj razburljivih napredkov v znanosti

Pregled literature, pogovori in iskanje poslovnega partnerja za razvoj primernejše raziskovalne opreme so po sogovornikovih besedah privedli do sodelovanja s strokovnjaki s Fakultete
za strojništvo in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Vsestranska mehatronika
Prve korake na kar dolgi poti od osnovnih zamisli naročnika do poskusnih modelov in naposled končnega izdelka so tudi v laboratoriju za digitalne sisteme in elektrotehniko, ki je del
področja mehatronike, na fakulteti za strojništvo začeli s študijem literature, preverjanjem novih pristopov, drugačnih od znanih rešitev, saj s tem področjem niso imeli veliko izkušenj
oziroma konkretno z razvojem umetnega želodca nobenih, je pojasnil Janez Diaci, vodja katedre za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo na fakulteti za strojništvo. Je pa
bil obenem to zanimiv izziv tako za izkušene strokovnjake kot študente in doktorande na področju, kjer se prepletajo strojništvo, elektronika, informatika, računalništvo in mehatronika,
ki je prav tako vse bolj interdisciplinarna in široko uporabna.

Preberite še:
Več kot stoletje od gena do genskega zdravljenja

Profesor Diaci je dodal, da so pri razvoju nove simulacijske naprave upoštevali temeljno izhodišče, naj umetni želodec po obliki, velikosti in delovanju kar najbolj natančno posnema
funkcijo tega organa pri odraslem človeku. To pomeni, da je bilo treba namesto znanih modelov, pri katerih posebni vgrajeni bati v cevasto oblikovani napravi potiskajo testno vsebino z
ustreznimi pritiski navzdol in navzgor, oblikovati želodcu podobno ukrivljeno prožno »vrečo«, ki bo lahko dobro posnemala dejansko, veliko bolj kompleksno peristaltično gibanje v
različnih smereh. Tako je bilo treba za to imitacijo želodca preizkusiti različne materiale glede elastičnosti, prožnosti in dovolj velike odpornosti oziroma trpežnosti. Da bi dosegli tako
sinhrono valovanje, ustrezne pritiske, mešanje vsebine in natančno sprotno odčitavanje sproščanja zdravilne učinkovine, je treba v prvi fazi, to je študiji izvedljivosti, temeljito proučiti
posamezne elemente in celoten sklop, to je elektro-finomehansko-optično in računalniško krmiljeno delovanje.
Sogovornik, ki opisuje in z računalniškimi ilustracijami slikovito prikazuje poskuse, kako si strokovnjaki z »mehanskimi pristopi« prizadevajo za potrebe testiranja posnemati naravne
biološke procese, v tem primeru želodca – sicer so razvijali podobne naprave tudi za dele črevesja –, je poudaril, da je »ta del delovanja naprave samo ‘polovica zgodbe‘, drugo veliko
delo, ki ga je bilo treba opraviti, je potekalo med sodelavci v Leku in na fakulteti za farmacijo«.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Rezultati domačega znanja
Nekatere sestavne elemente, nujne za razvoj »umetnega želodca«, na primer posebne zaslonke, ki so podobne delovanju klasičnega fotoaparata oziroma opremi, kakršno uporabljajo za
osvetljevanje na umetniških prizoriščih, so po sogovornikovih besedah nameravali kupiti v tujini. Navezali so stik s specializiranim podjetjem v Angliji in jim posredovali ustrezne
specifikacije ter bili »neprijetno presenečeni, ker poslan izdelek ni bil uporaben«. Sogovornik je sklepal, da se proizvajalci očitno niso poglobili v poslane načrte, ampak so izdelali nekaj
po utečenem procesu. Tako so se morali tega lotiti doma, kjer so našli izvajalca finomehanskega dela naprave v Sloveniji. V okviru fakultete in z zunanjimi sodelavci so nastali pogonski
sestavni deli in številni drugi elementi, ki sestavljajo to izvirno simulacijsko napravo s pripadajočo računalniško opremo. Ker so na fakulteti ves čas tesno sodelovali z naročniki, so tako
lahko tudi razvili za uporabnike prijazno in vsestransko uporabno aplikacijo.
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Bioekvivalenčne študije so drage in zamudne, je pojasnil Igor Legen iz Sandozovega
razvojnega centra v Ljubljani. FOTO: arhiv podjetja Lek
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Umetni želodec: bližnji pogled v notranjost aparata za simulacijo želodčne peristaltike, kjer so poleg silikonskega modela želodca odraslega človeka nameščeni še mehanski, senzorni
ter drugi elementi za spremljanje in odčitavanje raztapljanja zdravilne učinkovine. FOTO: Dragica Bošnjak
Inovaciji, kot sta umetni želodec in umetno črevo, v strokovnih krogih nista bili neopaženi. Na 11. industrijskem forumu IRT, strokovnem dogodku slovenske industrije, na katerem
podeljujejo priznanja za projekte, ki jih podjetja ustvarijo v sodelovanju z domačimi znanstvenoraziskovalnimi partnerji, je farmacevtska družba Lek z razvojnima partnerjema, Fakulteto
za strojništvo in Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani, prejela priznanje taras za projekt umetni želodec. Ocenjevalci so poudarili, da je razvoj te tehnično zahtevne in izvirne
simulacijske naprave zgleden primer multidisciplinarnega sodelovanja med gospodarskim in raziskovalno-razvojnim oziroma akademskim okoljem.

Dolgoletne izkušnje na fakulteti za farmacijo
»Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani razvijamo področje biorelevantnega sproščanja zdravilnih učinkovin iz farmacevtskih oblik več kot deset let. To pomeni, da razvijamo
modele za testiranje sproščanja iz farmacevtskih oblik, s katerimi opredelimo, kako po zaužitju farmacevtske oblike, na primer tablete, zdravilna učinkovina zapusti farmacevtsko obliko
in je tako na voljo za absorpcijo v krvni obtok. To pomeni, da se morajo modeli, s katerimi testiramo oblike, ki jih zaužijemo skozi usta, z izvedbo in pogoji testiranja čim bolj približati
pogojem v prebavnem traktu,« sta to področje raziskovanja pojasnila Jurij Trontelj in Marija Bogataj.
Poudarila sta, da so biorelevantni modeli testiranja sproščanja zelo pomembni pri razvoju novih farmacevtskih oblik, saj z njihovo pomočjo predvidevajo obnašanje farmacevtskih oblik
po aplikaciji in tako pospešijo njihov razvoj. Ker so pogoji v človeškem želodcu zelo kompleksni in njihov prenos v in vitro sistem testiranja zelo zahteven ter zahteva poglobljene
raziskave, je to bila dobra osnova za izdelavo doktorske naloge. Tako je v sodelovanju z Lekom raziskovalka Melita Hribar vpisala doktorski študij in napisala doktorsko nalogo na
fakulteti za farmacijo, mentorstvo je prevzel član katedre za biofarmacijo in farmakokinetiko Jurij Trontelj, delo pa spada na področje biorelevantnega sproščanja, ki ga na tej katedri
vodi Marija Bogataj.
Odgovorni koordinator dela v okviru te doktorske naloge v Leku je bil Igor Legen.

Preberite še:
Pandemija je pospešila digitalizacijo poslovanja

Melita Hribar je, kot sta poudarila Jurij Trontelj in Marija Bogataj, z disertacijo uspešno premagala pričakovane začetne težave modela, zato je lahko sledil nagel razvoj, da bi zagotovili
čim večjo podobnost eksperimentalnih pogojev znanim ali vsaj predvidenim luminalnim pogojem in vivo po zaužitju trdnih farmacevtskih oblik. Pri tem se je osredotočila na fiziološko
relevantne volumne medijev ter zlasti na vzorce in jakost stiskanja »vreče«, ki posnemajo peristaltične gibe v človekovih prebavilih. Tako je mogoče v dobršnem obsegu posnemati z
njimi povezane hidrodinamske in mehanske obremenitve, ki jih izvajata medij in stena prebavil na farmacevtske oblike in vivo, torej v živo, v človekovem organizmu. Stiskanje zaslonk
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oziroma zažem, ki delujejo v sosledju, namreč ustvari specifične hidrodinamske pogoje in nastanek gibanja tekočine znotraj »vreče«, ki skuša posnemati vzorec peristaltičnega gibanja
stene in vsebine v želodcu; te procese so raziskovali tudi v ločenem modelu tankega črevesa.

Natančno uravnavanje gibanja zaslonk …
»Nastavitve parametrov, kot so amplituda zaprtja zaslonk, hitrost in zakasnitev med njimi, je mogoče uravnavati z računalniško programsko opremo. S posebno kapsulo smartpill, ki v
lumnu organa lahko meri tlak in mu je izpostavljena, nam je uspelo dokazati, da so izmerjene vrednosti tlaka, kakršne stena modela želodca izvaja na tableto, primerljive s tistimi, ki so
bile izmerjene in vivo. Z veliko eksperimentalnimi pogoji, kot so na primer fizična oblika in z njo povezan volumen, temperatura in sestava medijev ter mehanske obremenitve, se je bilo
torej z novim modelom mogoče približati fiziološkim pogojem in vivo. Ti pogoji seveda niso ves čas konstantni, temveč se skozi čas spreminjajo – že če samo pomislimo na prisotnost
raznolike hrane in pijače, zato je treba pri iskanju ključnih pogojev eksperimenta, ki hkrati pomembno vplivajo na kinetiko sproščanja učinkovine iz farmacevtske oblike, imeti veliko
znanja in izkušenj,« sta pojasnila Jurij Trontelj in Marija Bogataj.

Razvoj simulatorja prebavnega trakta
Igor Legen, Sandra Berglez, Alenka Bevc in Uroš Klančar iz Leka, člana skupine Sandoz, ter Janez Diaci in Lovro Kuščer s sodelavci z ljubljanske fakultete za strojništvo
so razvili tehnično zahtevna in povsem nova simulatorja prebavnega trakta. Umetni želodec in umetno črevo omogočata simulacije realnih dimenzij ter peristaltičnih gibanj
želodca in tankega črevesa pri človeku ter se tako približata dejanskemu stanju v prebavilih ljudi. Simulatorja sta pomembna pridobitev v procesu razvoja in analize zdravil.
Podobnih naprav, ki bi primerljivo simulirale prebavila, niso zaznali, zato je skupina znanstvenikov za inovacijo vložila tudi patentno prijavo.

Poudarila sta, da je doktorici Meliti Hribar »iskanje teh pogojev zelo dobro uspevalo in rezultat so bile uspešne in vitro – in vivo korelacije, to so ujemanja med parametri sproščanja,
izmerjenimi in vitro, z opaženimi profili absorbirane učinkovine v centralni krvni obtok pri prostovoljcih v kliničnih raziskavah«. Poleg tega je bila po njunih besedah Melita Hribar zelo
uspešna tudi pri razvoju nadaljnjih možnosti poskusov, kot je na primer simuliranje praznjenja želodca po zaužiti tekočini.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»In ker vsako dobro delo odpre nove možnosti za raziskave, področje pa se je pokazalo za zelo aktualno ter hkrati kompleksno, njeno delo v okviru sodelovanja Leka in Fakultete za
farmacijo Univerze v Ljubljani nadaljuje raziskovalka doktorandka Helena Vrbanac, prav tako pod mentorstvom Jurija Trontlja in koordinatorstvom Igorja Legna iz Leka, sta dodala
Jurij Trontelj in Marija Bogataj, ki sta prepričana, da sta nadaljnji razvoj in optimizacija vsekakor smiselna, saj »bliže ko smo dejanskim pogojem v želodcu, bolje lahko napovemo
obnašanje farmacevtske oblike zdravilne učinkovine po aplikaciji«.
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Površina: 215 cm2

Brezpredmetna sodba

upravnega sodišča
Delo je

5. avgusta na

strani

stna gradnja objektov z vplivi na
okolje, spoštujejo evropsko pravo.

upravnega sodišča v zvezi s tretjo

Morebitno dovoljenje za gradnjo
objekta z vplivi na okolje je tudi

razvojno osjo
V

-

jug (3ROS-jug).
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ugotavljamo,

(CI)
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objavljena. Samo ugibamo lahko,

izdajo GD na MOP.

taka vloga

do

ni bila

danes

še

To naj bi se zgodilo, ko bo Arso

da je verjetno

od

vedno tako nepopolna, da vloga

MOP

stranske

prejel zaprosilo in bodo

udeležence v integralnem

postopku presojali

po

zakonu.

pravi,

Zato Dars

gradbenem

da

ni

sposobna

razgrnitve,

tudi

je

dokumentacija

več mesecih

po

in javne

obravnave

vendar je MOP očitno
nepopolnosti

sodba nerelevantna za postopek
pred MOP. Bralcem oziroma širši

ne zavrne.

javnosti smo dolžni pojasniti, da je

bo EK sploh

ta izjava Darsa zavajajoča.

sredstva za postopke v zvezi z

Kot prvo: V CI trdimo,

da so

Bistveno je tudi vprašanje, ali
odobrila evropska

brezpredmetni vsi postopki in

DPN

namreč presojala

je podlaga za izdajo dovoljenj za

2016

gradnjo tretje razvojne osi

bile spoštovane direktive

-

DPN.

Postopek priprave in sprejetja

nezakonita vsa dokumentacija, ki
jug.

za tretjo razvojno

in ugotovila,

os

jug je

-

od lets 2013

do

da pri tem niso
EU.

Zato

namreč izdelana na podlagi
državnega prostorskega načrta

opomin.

(DPN), o katerem je že evropska

potem spremenila, DPN pa je še

komisija (EK) ugotovila, da je bil

naprej veljal. Sporno je tudi, ker

pripravljen in sprejet v nasprotju

se tudi postopek pred Arsom leta

z evropskimi direktivami. Javno

2018 ni začel na podlagi zahtev EK
v novi zakonodaji kot integralni

Ta je

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

3 obja-

vilo članek Brezpredmetna sodba

predstavljen nam je bil namreč le
ene variante poteka

osnutek

trase

je EK naši državi izdala tudi uradni
Slovenija je zakonodajo

postopek,

ampak so

se pristojni

ceste, in še to v fazi, ko naj ga ne

leta

bi bilo več mogoče spreminjati.
Zato že leta 2011 ni bilo mogoče

iniciativ s prehodnimi

in so
večino okoljevarstvenih postop-

v prostor. Vsi pristojni to dejstvo
še vedno ignorirajo, zato bomo to

kov,

dokazovali še v vseh upravnih

vodili

in

ki sledijo, če

Kot

šele

zdaj.

drugo:

da je to

še

pek pa ne pomeni nič

drugega kot

združen okoljevarstveni in gradbeje zdaj

osi

-

jug,

O tem smo

seznanili EK, ki je našo

državo marca na to opozorila. Zato
pa so zdaj problemi

s tem, kako

propadle (dvostopenjske) postopke
vedno

ta, isti postopek. Integralni posto-

ni postopek.

po starem.

čim prej prekvalificirati obstoječe,

Prekvalificirani

postopek pomeni,

tudi tega, ki se nanaša na

gradnjo tretje razvojne

februarja

še nadaljnjih deset let.
Saj smo v naši državi to možnost
bo treba,

dobili

določbami

nove gradbene zakonodaje

vplivati na lokacijo umestitve ceste

sodnih postopkih,

hoteli znebiti civilnih

2018

To pomeni, da vse,

naloga Arsa,

kar

postane naloga

v (združene) integralne.
opisane prakse

Posledica

vadbe« z zakonodajo so današnji
problemi v upravnih postopkih, v
se vmešavajo

katere

kateremkoli
postopku že, v pravni državi morali
spoštovati tudi sodbo upravnega

treba«.

sodišča. Bistvo te je,

predstavnica

MOP. Zato bodo, v

da napotuje

naše odločevalce (ni bistveno, ali je

pro-

storskega načrtovanja in »telo-

Čas

še »nebodijih-

za črpanje sredstev EU

(v tej perspektivi) pa se izteka.
Mateja

Novo

Jaklič,
CI 3ROS-jug,

mesto

to Arso ali MOP!), da pri odločanju
o tem, ali je na neki lokaciji dopu-
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Dolenjski list

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 6

1/1

Površina: 141 cm2

CESTA SE DELA

Do srede septembra
Delavcem novomeškega podjetja CGP gredo dela pri obnovi drugega dela lokalne ceste Šmarje-Pleterje dobro od rok. Na

cesti, ki je zelo prometna in je bila v
slabem stanju ter zato nevarna, bodo odstranili poškodovani nasip, urejeno bo

odvodnjavanje, narejeni temelji, zgrajen bo nov nasip in položen nov dvoslojni
asfalt. Kot pravi direktor občinske uprave Samo Hudoklin, vse poteka v skladu
s terminskim planom, kar pomeni, da bo zaključek del 15. septembra. Trenutno
intenzivno navažajo, vgrajujejo in utrjujejo tamponski material, ob tem hkrati
poteka ureditev odvodnjavanja širšega območja (na sliki). V času del na 180-me-

trskem cestnem odseku je občina uredila obvoz za bližnje vasi preko Sel. (Foto:

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

L. Markelj)
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Država: Slovenija

Kazalo

1/3

https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-r...

Obnova komunalne infrastrukture na Cesti
bratov Stražišarjev - 3. faza
Izpostavljeno

Od Občina Jesenice v Javna naročila

velikost pisave

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
telefon: 04/5869 200
FAX: 04/5869 270
spletna stran: http://www.jesenice.si

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

matična številka: 5874335000
Davčna številka: SI39795888
Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo:
Podatki o naročilu:

Naslov naročila

Obnova komunalne infrastrukture na Cesti bratov
Stražišarjev - 3. faza

Vrsta postopka

Naročilo male vrednosti

Predmet naročila

gradnje

Mesto objave

Portal javnih naročil
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https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-r...

Številka objave na Portalu JN005054/2020-W01
javnih naročil
Variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

Rok veljavnosti ponudbe

05.01.2021

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna in/ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja ter
izpolnjuje vse obvezne pogoje za sodelovanje, navedene v dokumentaciji in zanjo ne veljajo omejitve
poslovanja
po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB). Ponudbo lahko
predloži tudi
skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe, ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili
iz te
dokumentacije.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcih navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval
pri izvedbi
naročila. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede
na število
podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.
Predmet javnega naročila je obnova in deloma izgradnja naslednje komunalne infrastrukture na
območju Ceste bratov Stražišarjev (3. faza): fekalne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, cestne
razsvetljave in elektro kabelske kanalizacije.
Dela se bodo izvajala brez gradbenega dovoljenja, saj gre za dela v javno korist v skladu s 1.
odstavkom 5. člena Gradbenega zakona (UL RS, št. 61/17 in 72/17 – pop.).
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje
za udeležbo tega javnega naročila.
Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale
nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

S spoštovanjem!

Blaž Račič
ŽUPAN
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DODATNE INFORMACIJE
Veljavno od:
Veljavno do:

Nazadnje urejano na sreda, 12 avgust 2020 08:28
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Prebrano 11 krat
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