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številka : 430-1'5 l2OI7 -72

Datum: 1,3.2.201,8

Na podlagi 46. ĺn 56. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.1'27/06;v
nadaljevanju: ZZP) in določb Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu prĺ izvedbi
projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lastĺ občin Dornava, Kidričevo, Poljčane,
Sveta Trojĺca v Slovenskĺh goricah in Trnovska vas (Uradni list RS, št.4I/2OI7; v nadaljevanju:
Koncesiiski okt), v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta >Celovita
energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v
Slovenskĺh goricah in Trnovska vas<, objavljenem v Uradnem lĺstu RS, št.42/2oI7 in 47/2OI7,
občinska uprava občine Kidričevo izdaja

oDLoČlTEV
O ODDAJI JAVNEGA RAZPISA

L. Javnĺ razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta >Celovita energetska prenova
javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojĺca v Slovenskih
goricah in Trnovska Vas( se odda ponudnĺku:

- PETROI. d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s partnerjem PLISTOR, d.o.o.,
Zadružni trg 10, 2250 Ptuj.

oBR^zLoŽlrev
občĺne:

- Kidričevo, Kopališka ulica 1'4, 2325 Kĺdričevo (v nadaljevanju: koncedent - nosilec
projekta);

- Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane;
- Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1-, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih

goricah;

- Trnovska vas, Trnovska vas 42, Z2S4 Trnovska vas,
(v nadaljevanju: koncedenti) so v okviru javnega razpisa za podelitev koncesĺje za izvedbo
projekta >Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo,
Poljčane, Sveta Trojĺca v Slovenskih goricah in Trnovska vas<, kije bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 42/2017 in 4]/2oI7 (v nadaljevanju: javni rozpis), na spletnistrani koncedenta - nosĺlca
projekta dne 26.L.20J_B objavili razpisno dokumentacijo za ponudbeno fazo konkurenčnega
dialoga, dne 30.1.20L8 pa njen popravek, s katero so kandĺdata, ki mu je bila z odločitvijo o
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W
priznanju sposobnosti, št, 430_15l2011-43 Z dne 24.Io.2017, priZnana sposobnost za

sodelovanje v fazi dĺaloga javnega razpisa, po izvedenih štirih krogih dialoga obvestila, da je faza

dialoga zaključena in ga povabila k ponudbenifaziter oddaji končne ponudbe.

Skladno s poglavjem 3.5 razpisne dokumentaclje je bilo v prostorih na naslovu koncedenta -
nosilca projekta dne 2.2.20L8 ob 12.25 urĺ izvedeno javno odpiranje končne ponudbe za

izvedbo predmeta javnega razpisa, ki ga je vodil član strokovne komisije, imenovan na podlagi

1-6' člena Koncesijskega akta s Sklepom o imenovanju strokovne komisije, št.43o-I5l2ol7-2Żz

dne 2.8.20]-7, in njegove spremembe št, 430-L512017-68 z dne 22.1'.201'8.

Do predpisanega roka za oddajo ponudb, tj. do dne 2.2.2018 do 12.00 ure, je na naslov

koncedenta - nosilca projekta prispela končna ponudba ponudnika:

- PETROL, d.d., Dunajska cesta 50, 1OOo Ljubljana, s partnerjem PLlsToR, d.o.o., ZadruŽni

trg 10, 2250 Ptuj, kĺje prispela dne 2.2.20].8 ob 9.1-B uri.

Navedeno izhajaiz zapisnika o odpiranju končne ponudbe, št.43o-I512016-67 z dne 2'Ż.201'8.

Pri pregledu končne ponudbe je bilo ugotovljeno, da je končna ponudba formalno nepopolna,

saj ni bil predložen izpolnjen obrazec )PoNUDBA (7'2)u za partnerja PLlSToR, d.o.o.. Ponudnik

je bil v tem delu pozvan na dopolnitev končne ponudbe, skladno s 54. členom ZZP. Končno

ponudbo je ponudnik pravočasno in pravilno dopolnil.

Po pregledu dopolnjene končne ponudbe je strokovna komisĺja ugotovila, da dopolnjena

končna ponudba ponudnika vsebuje vse dokumente, kiso bilizahtevaniv poglavju >6.]- Vsebina

in oblika dokumentacije končne ponudbe< razpisne dokumentacije, prav tako so navedenĺ

dokumenti v zahtevanih mestih ustrezno izpolnjeni.

Končna ponudba ponudnika je ob upoštevanju meril iz 3.6 poglavja razpisne dokumentacĺje

dosegla sledeče število točk:

MERILO

obseg ponujenih ukrepov (število dodatnĺh ukrepov za

ĺzboljšanje energetske učinkovitostĺ, ki niso vključeni v

osnovne za hteve koncedenta)

Višina prihrankov (znesek neto sedanje vrednosti
prihrankov v celotni pogodbeni dobi)

UdeleŽba na prihrankih (odstotek udeleŽbe koncedenta
na pogod beno za gotovljen ih prih ran kih energije)

Reference (število referenc)

PoNUDBA ToČKE

1..451..758,63 EUR 30
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sKUPNo šrevluo ooseŽerulH ločr: 80

ob upoštevanju zgoraj navedenega je bila opravljena sledeča razvrstitev ponudb, glede na
doseženo število točk:

PONUDNIK

PETROL, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s partnerjem
PLlsToR, d.o.o., Zadružni trg 10, 2250Ptuj

RAZVRSTITEV

1

Na podlagi navedenega se javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta >Celovita
energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v
Slovenskih gorĺcah in Trnovska vas< odda ponudniku PETROĘ d.d., Dunajska cesta 50, 1ooo
Ljubljana, s partnerjem PLlsToR, d.o.o', Zadružnitrg 10, 2250 Ptuj.

S tem je utemeljena odločitev iz prve točke izreka te odločitve

PRAVNI POUK

Ponudnik ima pravico do pritožbe v roku petnajstih (15) dniod prejema te odločĺtve, skladno s

tretjim odstavkom 61. člena ZJZP.Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik na naslovu
občina Kidričevo, Kopališka ulĺca ]-4,2325 Kidričevo. o pritožbi odloči župan. Taksa za vložitev
pritožbe po Taksni tarifi Zakona o upravnĺh taksah (Uradni lĺst RS, št. 106110 _ UPBM, 1'4l15 _

ZUU JFo, 84l 1'5 _ ZZE\P - J in 32/ 1'6), ta rifn i števi l ki 2, znaša 18, 10 E U R.

občina KlDRlČEVo
občinska Uprava

Damjan NAP rektor občinske

uprave
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Operacija je sofinancirana v okviru "Operativnega programo Evropske koheziiske politike za

obdobje 2014 - 2020", prednostne osi 4 "Trojnostno raba in proizvodnjo energije in pometno

omrežjo", tematskego ciljo 4 "Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih",

prednostne noložbe 4.L "Spodbujonje energetske učinkovitosti, pametnego upravljanja z

energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrostrukturi, vključno z jovnimi stovbomi,

in stonovanjskem sektorju", specifičnego cilja 1 "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem

sektorju".

Vročiti - po ZUP:

- PETROL, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Objaviti:

na spletni strani občine Kidričevo, pod objavo javnega razpisa

Vložiti

arhiv, tu.

PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA CELOVITE ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH
oBJEKToV V Lĺsrl osčlt! DoRNAVA, rloRlčevo, poučnľrle, SVETA TRoJlcA V

EVROPSXA UNIJA
(oHtztJStil sxtAo
NAtoŹ8A v vAŠo PRlHoDNos]

SLOVENSKIH GORICAH IN TRNOVSKA VAS


