Številka:
Datum:

430-34/2013 (1230)
4.12.2013

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za
izvedbo javnega naročila »Izvedba predhodnih arheoloških
raziskav na območju Glavnega trga v Novem mestu«, v
skladu z določili tretjega odstavka 80. člena ZJN-2

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PRAVNA PODLAGA:

Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13),
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
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 12/13)

PRIPRAVIL:

Urad za splošne zadeve

POROČEVALKA:

Urška Ban, Vodja Urada za splošne zadeve in v.d.
direktorja občinske uprave

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet se seznani z odločitvijo župana Mestne
občine Novo mesto, da se v skladu z določili tretjega
odstavka 80. člena ZJN-2 za izvedbo javnega naročila
»Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju
Glavnega trga v Novem mestu«, št. objave na Portalu
javnih naročil JN12642 z dne 4.10.2013, zavrne vse
ponudbe.

Alojzij Muhič,
župan

Priloga:
- Obrazložitev (Priloga 1).
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430-34/2013 (1230)
4.12.2013
Priloga 1

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

I.

Obvestilo nadzornemu organu o zavrnitvi vseh ponudb za izvedbo
javnega naročila »Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju
Glavnega trga v Novem mestu«, v skladu z določili tretjega odstavka 80.
člena ZJN-2

UVOD:

Župan Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju:
naročnik) je za izvedbo predmeta javnega naročila »Izvedba predhodnih arheoloških
raziskav na območju Glavnega trga v Novem mestu«, za katero je bilo objavljeno Obvestilo o
naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2 na Portalu
javnih naročil, dne 4.10.2013, pod št. objave JN12642/2013, dne 30.10.2013 izdal odločitev,
št. 430-34/2013 (1203), s katero je oddal izvedbo predmeta javnega naročila
najugodnejšemu ponudniku.
II.

UGOTOVITVE:

Dne 14.11.2013, tj. pred potekom obdobja mirovanja, je naročnik v postopku preverjanja
najugodnejše ponudbe prejel potrdilo iz uradne evidence, iz katerega izhaja, da izbrani
ponudnik ne izpolnjuje vseh pogojev za osnovno sposobnost ponudnika.
ZJN-2 v tretjem odstavku 42. člena določa, da mora naročnik iz postopka javnega naročanja
izločiti kandidata ali ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadle, neplačane
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v
vrednosti 50 eurov ali več.
Ker je naročnik ugotovil, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zakonsko določenih pogojev za
izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika, je bilo v skladu z določilom prvega odstavka
80. člena ZJN-2 potrebno ponudbo takega ponudnika izločiti iz postopka javnega naročanja.
V skladu z določilom petega odstavka 79. člena ZJN-2 lahko naročnik do pravnomočnosti
odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi
utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero
nadomesti prejšnjo.
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Ker je naročnik ugotovil, da bi bila njegova odločitev, št. 430-34/2013 (1203) z dne
30.10.2013, v primeru pravnomočnosti nezakonita, je bilo potrebno predmetno odločitev
nadomestiti z novo odločitvijo.
ZJN-2 pa v tretjem in četrtem odstavku 80. člena določa, da naročnik lahko v vseh fazah
postopka 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, razen v primeru postopka iz 7. točke prvega odstavka 24. člena, vlado
oziroma svoj nadzorni organ. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik ponudnike
opozoriti tudi na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega
odstavka 79. člena tega zakona. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v
katerem objavi obvestilo o naročilu iz 2., 4., 6. ali 10. točke prvega odstavka 57. člena tega
zakona, mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil, in, če je to primerno, v
Uradnem listu Evropske unije.
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.
Ker bi po ugotovitvah naročnika oddaja javnega naročila drugemu ponudniku privedla do
situacije, da bi bil izbor izvajalca pravnomočen šele po rokih za izvedbo predmeta javnega
naročila, kot jih je naročnik navedel v objavi obvestila o javnem naročilu in v razpisni
dokumentaciji, bi to pomenilo, da naročnik ne bi mogel podpisati pogodbe z drugim
ponudnikom – izvajalcem v vsebini kot je bila objavljena. Ker bi v tem primeru šlo za bistvena
odstopanja pogodbe od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije (v rokih veljavnosti
pogodbe), bi naročnik s tem kršil določbo četrtega odstavka 71. člena ZJN-2, ki določa, da
pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne
sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije.
Po stališču občinske uprave bi naročnik s spremembo pogodbenih rokov kršil enakopravno
obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2), saj se vsem potencialnim ponudnikom, zlasti tistim, ki
so se zaradi prvotnih pogojev odločili, da ne bodo sodelovali ali da to ne morejo in niso
oddali ponudbe, na tak način onemogoči udeležbo sodelovanja v postopku.
Z novo objavo obvestila o naročilu in pogojev pa se bo se zagotovilo transparentnost, prav
tako pa s takim ravnanjem konkurenca ni omejena, saj se lahko v novem postopku udeležijo
postopka vsi ponudniki iz tega postopka kot tudi drugi potencialni ponudniki.
Zato je naročnik v skladu z določilom tretjega in četrtega odstavka 80. člena ZJN-2 za
predmetno javno naročilo zavrnil vse popolne ponudbe (ponudbo ponudnika, izbranega z
odločitvijo župana, št. 430-34/2013 (1203) z dne 30.10.2013, pa kot nepravilno izločil iz
postopka javnega naročanja).
Naročnik bo za predmetno naročilo izvedel nov postopek javnega naročanja po sprejetem in
veljavnem proračunu za leto 2014.
Pripravila:
Maja Gorenc,
višji svetovalec za javna naročila

URŠKA BAN,
V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

Poslati:
- Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, tu,
- zbirki dok. gradiva, tu.

