Številka:
Datum:

3710-3/2014(2002)
20.5.2015

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBVESTILO V SKLADU Z DOLOČILOM TRETJEGA
ODSTAVKA 80. ČLENA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
(URADNI LIST RS, ŠT. 12/13-UPB5, 19/1432/14 - ZPDZC-1,
90/14 - ZDU-1l)

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PRAVNA PODLAGA:

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13 in
18/15)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,
27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19,
51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF in 14/15 ZUUJFO)
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 12/13 - UPB,
19/14, 32/14 - ZPDZC-1, 90/14 - ZDU-1l)
Zakon o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.
27/06)

PRIPRAVIL:

Urad za gospodarske javne službe, okolje in promet

POROČEVALEC:

mag. Jože KOBE

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet se v skladu z določilom 3. odstavka 80. člena
ZJN-2 seznani z razlogi za zavrnitev vseh ponudb, prejetih
za izvedbo podelitve koncesije za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe »Vzdrževanje občinskih cest«
ter odločitvi naročnika, da bo začel nov postopek javnega
razpisa za podelitev koncesije.

Gregor MACEDONI,
župan
Priloga:
- Obrazložitev (Priloga 1).

Priloga 1

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

Številka:
Datum:

3710-3/2014 (2002)
20.5.2015

OBVESTILO NA PODLAGI DOLOČBE 3. ODSTAVKA 80. ČLENA ZAKONA
O JAVNEM NAROČANJU (URADNI LIST RS, ŠT. 12/13-UPB5, 19/14, 32/14
- ZPDZC-1, 90/14 - ZDU-1l)

I. UVOD
Župan Mestne občine Novo mesto je s sklepom, št. 3710-3/2014 z dne 3.9.2014, začel
postopek podelitve koncesije, katerega predmet je podelitev koncesije za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe »Vzdrževanje občinskih cest«.
Glede na ocenjeno vrednost predmetnega javnega naročila, je naročnik v skladu z določilom
12. člena ZJN-2 objavil obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil dne 27.10.2014 pod
zaporedno številko JN10359/2014 ter dne 12.12.2014 popravek pod številko JN11537/2014.
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 ugotovila, da sta oba ponudnika
nastopila s podizvajalci, ki niso izpolnjevali pogojev za priznanje sposobnosti, pri čemer oba
ponudnika določen del svoje sposobnosti za izvajanje koncesije izkazujeta s temi
podizvajalci. Navedene situacije v razpisni dokumentaciji sicer ni bilo predvidene, pri čemer
kljub navidez enakovrstni napaki, ni mogoče zagotoviti enakopravne obravnave obeh
ponudb. Tudi v primeru, če bi koncedent napake štel kot enakovrstne in oba ponudnika
pozval v spremembi ponudb in v primeru ustrezne dopolnitve izdal akt izbire, pa tudi ne bi
bilo mogoče zagotoviti, da bi bila koncesija podeljena ponudniku, ki je dejansko sposoben
izvajati javno službo.
Koncedent bo javni razpis ponovno objavil, pri čemer bo v razpisni dokumentaciji predvidel
ravnanje koncedenta tudi za zgoraj navedeni primer ter po potrebi spremenil pogoje za
priznanje sposobnosti. V kolikor bo potrebno, bo koncedent spremenil tudi veljavni
koncesijski akt.
ZJN-2 v 3. odstavku 80. člena določa, da lahko naročnik v vseh fazah postopka po poteku
roka za odpiranje ponudb, zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o
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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 bo o zavrnitvi obeh ponudb, kot tudi o razlogih za zavrnitev ter o tem, da bo začel
nov postopek oddaje koncesije, obvestil oba ponudnika.
III. SKLEP
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se v skladu z določilom 3. odstavka 80.
člena ZJN-2 seznani z razlogi za zavrnitev vseh ponudb, prejetih za izvedbo podelitve
koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe »Vzdrževanje občinskih
cest« ter odločitvi naročnika, da bo začel nov postopek javnega razpisa za podelitev
koncesije.

Pripravila:
Anja DRAGAN
VIŠJA SVETOVALKA

mag. Jože KOBE
VODJA URADA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
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