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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izvedbo usposabljanj pilotov brezpilotnih zrakoplovov po novi zakonodaji in opravljanje
izpita, organizacijo in izvedbo usposabljanj ter posodobitev priročnika in pomoč pri
implementaciji

Spoštovani,
vabimo vas k oddaji ponudbe za naročila, opredeljena v 2. točki tega dopisa.
1.

NAROČNIK

Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana, vas vabi k oddaji ponudbe za
izvedbo storitve za projekt CROSSIT SAFER, ki je sofinanciran v okviru Programa Interreg
Slovenija Italija 2014-2020.
2.

PREDMET NAROČILA

2.1. USPOSABLJANJE PO NOVI ZAKONODAJI IN OPRAVLJANJE IZPITA
Predmet naročila je usposabljanje, organizacija in priprava kandidatov na opravljanje vseh
potrebnih izpitov (certifikat o uspešnem opravljenem spletnem usposabljanju za pilota na
daljavo v “odprti” kategoriji in podkategoriji A1/A3, certifikata pilota na daljavo v “odprti”
kategoriji in podkategoriji A2) na Agenciji za civilno letalstvo (v nadaljevanju: CAA).
2.2. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA USPOSABLJANJA
Predmet naročila je organizacija in izvedba teoretičnih in praktičnih usposabljanj za uporabo
sistemov brezpilotnih zrakoplovov v gasilski organizaciji za skupno do 55 oseb.
2.3. POSODOBITEV OPERATIVNEGA PRIROČNIKA IN POMOČ PRI IMPLEMENTACIJI
Predmet naročila je posodobitev že obstoječega operativnega priročnika za delo z
brezpilotnimi zrakoplovi v gasilski organizaciji skladno z novo zakonodajo in spremembami ter
pomoč pri implementaciji le tega tudi na nižjih nivojih gasilske organizacije.
3.

NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO:

Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo dokumentacijo s podrobnejšim opisom povabila za
oddajo ponudne in ostale potrebne dokumente na osnovi zahtevka, ki ga podajo preko
elektronskega sporočila. Zahtevek se pošlje na naslov neza.strmole@gasilec.net do vključno
nedelje, 16. 1. 2022.

Rok za oddajo ponudb: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov: Gasilska
zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana do vključno petka, 21. 1. 2022.
Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek zbiranja ponudb.
Za sodelovanje v postopku se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!
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