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ZADEVA:

OBVESTILO V SKLADU Z DOLOČILOM TRETJEGA
ODSTAVKA 80. ČLENA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
(URADNI LIST RS, ŠT. 12/13-UPB51N 19/14; ZJN-2)
i

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PRAVNA PODLAGA:

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni Ii~t
RS, št. 7/13),
1
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list R~, št. 94/07 -UP82,
27/08 OdI.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100108
OdI.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 OdI.US: U-I-267/09-19,
51/10,84/10 OdI.US: U-I-176/08-10, 40/12-Z~JF) in
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 12/13 in 19/14)

PRIPRAVIL:

Urad za splošne zadeve

POROČEVALKA:

Urška Ban, v.d. občinske uprave

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet se v skladu z določilom 3. oCtstavka 80. člena
ZJN-2 seznani z razlogi za zavrnitev vseh iponudb, prejetih
za izvedbo javnega naročila »Okolju prijazne storitve
čiščenja«, št. objave NMV1167/2014 z dne 16.5.2014, ter
odločitvi naročnika, da bo začel nov pbstopek javnega
naročanja za storitve čiščenja
1
1

Priloga:
- Obrazložitev (Priloga 1).

Priloga 1

iJ

Občinska uprava
Urad za splošne zadeve
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ZADEVA:

OBVESTILO NA PODLAGI DOLOČBE 3. ODSTAVKA 80. ČLENA ZAKONA
O JAVNEM NAROČANJU (URADNI LIST RS, ŠT. 12/13-UPB5 in 19/14)

I. UVOD
Župan Mestne občine Novo mesto je s sklepom, št. 430-13/2014 (1203) z dne 12.5.2014,
začel postopek javnega naročanja storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti,
katerega predmet so »Okolju prijazne storitve čiščenja« za obdobje 1 leta po sklopih, in
sicer: SKLOP 1: Glavni trg 7 (Mestna hiša Rotovž) in SKLOP 2: Seidlova cesta 1 (Občinska
uprava), Topliška cesta 2 (Občinski Inšpektorat) in skupni prostori - stan. blok Kočevarjeva
ulica 10a.
Glede na ocenjeno vrednost predmetnega javnega naročila za obdobje 1 leta, je naročnik v
skladu z določilom 12. člena ZJN-2 objavil obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil in v
skladu z določili 24. ter 30.a členov ZJN-2 izvedel predmetno javno naročilo po postopku
oddaje naročila male vrednosti, pri čemer si je naročnik pridržal pravico izvesti pogajanja in
to možnost tudi napovedal v razpisni dokumentaciji.
Naročnik je na Portalu javnih naročil dne, 16.5.2014, objavil Obvestilo o naročilu male
vrednosti, št. NMV1167/2014, ter nato objavil obvestilo o naročilu še na spletni strani
naročnika.
Do roka, določenega za oddajo ponudb, je naročnik prejel 2 (dve) pravočasni ponudbi.

II. UGOTOVITVE
Strokovna komisija naročnika, imenovana s sklepom župana, je po izvedenem postopku
pregleda in ocenjevanja pravočasno prispelih ponudb ter po neuspešno izvedenem postopku
pogajanj, katerih se ponudnik ni udeležil, ugotovila, da sta obe prejeti ponudbi nepopolni, saj
sta obe za naročnika nesprejemljivi, pri čemer pa je ena ponudba tudi nepravilna.
Strokovna komisija naročnika je ugotovila, da v vsakem primeru ponujeni vrednosti obeh
ponudnikov presegata naročnikova zagotovljena sredstva, tj. sredstva, ki jih ima naročnik na
svoji proračunski postavki predvidene za plačilo obveznosti storitev čiščenja.
Iz Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13 in
42/14) je razvidno, da je naročnik na proračunski postavki 01013301 »Materialni stroški«,
konto 402001 »Čistilni material in storitve« za plačilo čistilnega materiala in storitev čiščenja
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na letni ravni predvidel 15.000
ponudbenima cenama presegala.

EUR, oba ponudnika

pa sta to vrednost

s svojima

ZJN-2 v 3. odstavku 80. člena določa, da lahko naročnik v vseh fazah ipostopka po poteku
roka za odpiranje ponudb, zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o
tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe in o svoji odločitvi, ali bo začel nov
postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo, in vlado
oziroma svoj nadzorni organ.
Kadar naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti
predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi
katerih je zavrnil vse ponudbe.
Naročnik je o zavrnitvi obeh ponudb, kot tudi o razlogih za zavrnitev ter o tem, da bo začel
nov postopek oddaje javnega naročila za storitve čiščenja, že obvestil oba ponudnika.

Pripravila:
mag. Claudia Jerina Mestnik,
Sekret za splošne zadeve

Poslati:
Občinski svet Mestne občine Novo mesto, tu,
Zbirki dok. gradiva, tu.
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