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To obvestilo na spletnem mestu TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41313-2015:TEXT:SL:HTML

Slovenija-Cerkno: Gasilska vozila
2015/S 025-041313

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES
Oddelek I: Naročnik
I.1) Ime, naslovi in kontaktne točke

Gasilska zveza Cerkno
Bevkova ulica 9
Kontaktne točke: gzc@cerkno.si
V roke: Stanko Močnik
SI-5282 Cerkno
SLOVENIJA
Telefon:  +386 41636583
E-pošta: gzc@cerkno.si
Telefaks:  +386 41636583
Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2) Vrsta naročnika
Drugo: Društvo

I.3) Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost

I.4) Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila
II.1) Opis

II.1.1) Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Javno naročilo za dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sedež naročnika.
Šifra NUTS SI02

II.1.3) Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo

II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41313-2015:TEXT:SL:HTML
mailto:gzc@cerkno.si
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Javno naročilo zajema dobavo novega ali rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin, z vgrajeno črpalko,
vodnim rezervoarjem in prostori za gasilsko opremo. Naročnik bo upošteval zgolj vozila izdelana od vključno
letnika 2005 dalje, pod pogojem, da so izpolnjene vse ostale zahteve, navedene v obrazcu Ponudba.
Naročnik ima za nakup vozila zagotovljenih 350 000 EUR. Znesek vključuje tudi plačilo DDV.
Predmet naročila in tehnične specifikacije gasilskega vozila so podrobneje opredeljene v dokumentu „OBR-
Ponudba“.
Rok dobave je največ 90 dni od dneva podpisa pogodbe.
Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.
Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo
enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago
najmanj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme je v takšnih primerih na
ponudnikih.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
34144210

II.1.7) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne

II.1.8) Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

II.1.9) Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne

II.2) Količina ali obseg naročila

II.2.1) Celotna količina ali obseg:

II.2.2) Informacije o variantah
Variante: ne

II.2.3) Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek
v dneh: 90 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo

III.1.1) Finančna zavarovanja:
Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim
pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 23.6.2015 v višini 7 000 EUR.
Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število
partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno
izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem
veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo
ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
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Naročnik bo prevzeto obveznost poravnal v 30 dneh po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko
izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu.
Končni prevzem je uspešno izveden, ko obe pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina
v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni
partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku
za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s
strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj
izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika
sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v
partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za
izvedbo javnega naročila v celoti.
Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz
posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne
dogovorijo drugače.

III.1.4) Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne

III.2) Pogoji za udeležbo

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali
trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Pogoj
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.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki
izkazuje ažurno stanje. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdil iz kazenske
evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec „OBR-Pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence“ za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.
2. Pogoj
Ponudnik:
— ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave
o katerem sodišče še ni odločilo,
— ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem
sodišče še ni odločilo in
— ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega
prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Pogoj
mora izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
Zahtevano dokazilo:
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Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“.
Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Izjava podizvajalca“ ali „OBR-Izjava
podizvajalca – povezane družbe“, skladno z navodili iz točke 3 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D)
Ostala določila teh Navodil.
3. Pogoj
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države
naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s
plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.
Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Izjava podizvajalca“ ali „OBR-Izjava
podizvajalca – povezane družbe“, skladno z navodili iz točke 3 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D)
Ostala določila teh Navodil.
4. Pogoj
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“.
5. Pogoj
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS št. 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012,
19/2014) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS št.
90/2012).
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“.

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Pogoj
Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski
račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb.
2. Pogoj
Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB5
ali boljše. V primeru, da ponudnik ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje
dokazila bonitetno oceno Baa1 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB+ agencije S&P ali bonitetno oceno



UL/S S25
05/02/2015
41313-2015-SL

Države članice - Javno naročilo blaga -
Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek

5/8

05/02/2015 S25
http://ted.europa.eu/TED

Države članice - Javno naročilo blaga -
Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek

Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije

5/8

BBB agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer
bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 50 % ocen po lestvici, ki jo
uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, izdano s strani
agencije AJPES, Moody‘s, S&P, Fitch ali s strani druge finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II. Iz
bonitetne informacije mora biti razvidna bonitetna ocena. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom
za oddajo ponudb.

III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Pogoj
Ponudnik izkaže, da je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb uspešno dobavil najmanj eno gasilsko
vozilo, namenjeno reševanju z višin.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec „OBR-Ponudba“. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi
ocenjevanje prispelih ponudb zahteva od ponudnika, da predloži dodatna dokazila glede navedenih referenc iz
seznama.
2. Pogoj
Ponudnik bo izvedel ustrezno usposabljanje na vozilu.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali
katerikoli izmed partnerjev posamično.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“.
4. Pogoj
Ponujeno vozilo mora ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in
Republiki Sloveniji na dan prevzema.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali
katerikoli izmed partnerjev posamično.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“.
5. Pogoj
Ponudnik mora zagotavljati reden servis ponujenega vozila na območju Republike Slovenije. Ponudnik nudi
servis za vozila še vsaj 10 let, ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 10 let po dobavi vozila.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali
katerikoli izmed partnerjev posamično.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“.
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6. Pogoj
Ponujeni dobavni roki so skladni z zahtevami naročnika.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali
katerikoli izmed partnerjev posamično.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“.
7. Pogoj
Ponudnik mora razpolagati z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in
zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali
katerikoli izmed partnerjev posamično.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu „OBR-Ponudba“.

III.2.4) Informacije o pridržanih naročilih

III.3) Specifični pogoji za naročila storitev

III.3.1) Informacije o določeni stroki

III.3.2) Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek
IV.1) Vrsta postopka

IV.1.1) Vrsta postopka
Odprti postopek

IV.1.2) Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju

IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom

IV.2) Merila za izbiro ponudbe

IV.2.1) Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena

IV.2.2) Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne

IV.3) Upravne informacije

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne

IV.3.3) Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne

IV.3.4) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.3.2015 - 10:00

IV.3.5) Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom

IV.3.6) Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
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Do: 23.6.2015

IV.3.8) Način odpiranja ponudb
Datum: 16.3.2015 - 10:15
Kraj:
Gasilska zveza Cerkno, Bevkova ulica 9, SI-5282 Cerkno.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki
ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega
zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne
osebe.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila: ne

VI.2) Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

VI.3) Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/
Dokumentacija/2015/2/9012-33078703746753201218/Razpisna_dokumentacija.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 6.3.2015, 10:00.

VI.4) Pritožbeni postopki

VI.4.1) Organ, pristojen za pritožbene postopke
Gasilska zveza Cerkno
Bevkova ulica 9
SI-5282 Cerkno
SLOVENIJA
E-pošta: gzc@cerkno.si
Telefon:  +386 41636583

VI.4.2) Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno
dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu
oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni
mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.
Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico
ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi
ministrstvo, pristojno za finance.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
— ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
— ime naročnika,
— oznako javnega naročila,
— predmet javnega naročila,
— očitane kršitve,
— dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/9012-33078703746753201218/Razpisna_dokumentacija.zip
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/2/9012-33078703746753201218/Razpisna_dokumentacija.zip
mailto:gzc@cerkno.si
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— pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s
pooblaščencem,
— navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz
katerega sklada,
— potrdilo o vplačilu takse v višini 3 500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic
16110-7111290-0XXXXX14, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je
podana v obliki JNXXXXX/2014).
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu
morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka,
določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče
ugotoviti pred tem trenutkom.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno
dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil
naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni
ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja
na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

VI.4.3) Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
Gasilska zveza Cerkno
Bevkova ulica 9
SI-5282 Cerkno
SLOVENIJA
E-pošta: gzc@cerkno.si
Telefon:  +386 41636583

VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
2.2.2015
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