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32. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nabave zaščitne opreme iz sredstev iz občinskega
proračuna za leto 2020
32.
Na podlagi 37. člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno
glasilo občine Sveti Tomaž, št. 20/17, 9/18) objavljam naslednji
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE NABAVE ZAŠČITNE OPREME IZ SREDSTEV OBČINSKEGA
PRORAČUNA ZA LETO 2020
I.Predmet razpisa: Sofinanciranje nabave zaščitne opreme v višini 4.400,00 EUR.
II. Upravičenci in pogoji za prijavo:
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljna gasilska društva iz območja občine Sveti Tomaž, ki opravljajo
javno gasilsko službo.
III. Merila razpisa:
Vrednost dodeljenih sredstev po razpisu bo odvisna od skupne vrednosti prijav. V primeru večjega
števila prijav se sredstva med prijavljena društva razdelijo v sorazmernem deležu od vrednosti prijave
med vsa društva v enakem deležu.
IV. Vlogi za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna je potrebno priložiti:
a) predračun za nabavo osebne varovalne zaščitne opreme
V. Izbor prijavljenih projektov za sofinanciranje bo pripravila tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Obvestilo o izboru bodo gasilska društva prejela najkasneje v 5 dneh po končanem razpisu. Z
izbranimi gasilskimi društvi bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti.
VI. Vlogo z vsemi zahtevanimi dokumenti oziroma prilogami je potrebno predložiti v zaprtih kuvertah
na naslov: Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž s pripisom: »Ne odpiraj - javni razpis
“GASILCI 2020”, najkasneje do 30.09.2020;
VII. Nepopolne in zapoznele prijave ne bodo upoštevane.
VIII. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na sedežu
občine.
IX. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje ga. Zinka Hartman, telefonska številka 7416600.
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