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številka: 43O-I5/2oI7
Datum: 24.10.2017

Na podlagi 46. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 1'27/06; v
nadaljevanju ZZP) ĺn 15. člena Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi
projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane,
Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas (Uradni list RS, št.4I/2O17; v nadaljevanju:
Koncesijski okt), v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta >Celovĺta
energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v
Slovenskĺh goricah in Trnovska vas<, objavljenem v Uradnem listu RS, št.42l2O17 in 47/2OI7,
občinska uprava občĺne Kidričevo sprejema

oDLočlTEV
O PRIZNANJU SPOSOBNOST!

7. Sposobnost za sodelovanje v fazi dĺaloga v postopku javnega razpisa za podelitev
koncesije za izvedbo projekta >Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin
Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska Vas(( se
prizna naslednjemu prijavitelju :

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

Ż. Postopek konkurenčnega dialoga iz druge točke se nadaljuje na način, da se v drugo fazo
konkurenčnega dialoga, fazo dialoga, povabi zgolj enega kandidata, to je družbo
PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s partnerjem PLlsToR, d.o.o., Zadružni
trg 10, 2250 Ptuj.

oBR AzLoŽlľrv

občine
Dornava, Dornava 1351 a, 2252 Dornava;
Kidričevo, Kopalĺška ulica 1-4, 2325 Kidričevo;
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane;
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- Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta L, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih

goricah;

- Trnovska vas, Trnovska vas 42,2254 Trnovska vas,

(v nadaljeva n1u: koncedenťi) so dne 4.8.201"7 v Uradnem listu RS, št.42l20I7, in na spletni strani

občine Kidričevo (v nadaljevanju: koncedent nosilec projekto)

(https://www. mojaobcin a.si/kid rice volrazpisilrazpisna-d oku m entacija- za-za-izvedbo-

projekta-ce lovita-energets ka-prenova-javn ih-objektov-v-lasti-obcin-dornava-kid ricevo-

poljca ne-sveta-trojica-v-slovenskih-gorica h-in-trnovska-vas. htm l), objavile Javn i razpis za

podelitev koncesije za izvedbo projekta >Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti

občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska Vas(, V

Uradnem listu RS, št. 47l2O17 z dne t.9.2017, pa njegovo spremembo (v nadaljevanju: jovnĺ

razpis\.

Javno odpiranje prijav za izvedbo predmeta javnega razpisa je potekalo dne 2.10.2017 ob 9.00

uri v prostorih na naslovu koncedenta - nosilca projekta.

Do predpisanega roka za oddajo prijav je na naslov koncedenta - nosilca projekta prispela le

ena prijava, kije bila pravočasna in pravilno opremljena. To je prijava naslednjega prijavitelja:

- PETRoL, d.d., Dunajska cesta 50, 1ooo Ljubljana, s partnerjem PLlSToR, d.o'o., Zadružni

trg 10, 2250 Ptuj, ki je prispela dne 2.IO.2017 ob 8.00 uri.

Nepravočasnih prijav ni bilo.

ll.

V okviru formalnega in nadalje vsebinskega pregleda prijave prijavĺtelja PETROL, d.d., Ljubljana,

s partnerjem PL|STOR, d.o.o., Ptuj, je koncedent ugotovil, da je prijava po pravočasno prispeli

dopolnitvi popolna, skladna zahtevami in pogoji, določenimiv javnem razpisu, da ne obstajajo

razlogĺ za izključĺtev iz postopka javnega razpisa ter da prijavĺtelj izpolnjuje pogoje za priznanje

sposobnosti za sodelovanje v naslednji fazi konkurenčnega dialoga.

Na podlagi navedenega so koncedenti odločili, da se prijavitelju PETROL, d.d', Dunajska cesta

50, 1oo0 Ljubljana, s partnerjem PLlsToR, d.o'o., ZadruŹnitrg 1-0,2250Ptuj, prizna sposobnost

za sodelovanje v javnem razpisu in se ga povabi v fazo dialoga.

ilt.

Na podlagĺ petega odstavka 46. člena ZJLP morajo V postopku konkurenčnega dialoga

sodelovati najmanj trije kandidati, razen v primeru obstoja objektivnih razlogov, kot sta na

primer neobstoj večje konkurence na trgu ali če ni ĺzkazanega interesa. Koncedent je v fazi

objave javnega razpisa in ugotavljanja sposobnosti postopal skladno s temeljnimi načeli AZP in

zagotovil nediskrĺminatorno obravnavo ter večjo dostopnost javnega razpisa gospodarskim

subjektom. Upoštevajoč dejstvo, da je do roka za prejem prijav kljub temu prispela le ena
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pravočasna prijava, strokovna komisija sklepa na neobstoj večje konkurence na trgu ter da ni
izkazanega večjega interesa za pridobitev predmetne koncesije. Strokovna komisija ugotavlja,
da so podane pravne podlage, da se postopek konkurenčnega dialoga nadaljuje na način, da se
v nadaljnjo fazo postopka, fazo dĺaloga, povabi zgolj enega kandidata.

S tem je utemeljena odločitev iz prve in druge točke izreka

PRAVNI POUK

Prĺjavitelji imajo pravico do prĺtožbe v roku petnajstih (15) dni od prejema tega sklepa in
odločĺtve o priznanju sposobnosti, skladno s tretjĺm odstavkom 61. člena ZJZP. Pritoźba se lahko
vloži pisno ali ustno na zapisnĺk na naslovu občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica ].0, 23]-0
Slovenska Bistrica. o pritožbiodločižupan. Taksa za vloŽitev prĺtožbe znaša ]-B,]-O EUR.

občina KlDRlČEVo

občinska uprava

Damjan

uprave

NAPAST, di r občinske

Vročitĺ - po ZUP:

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

Vložitĺ

arhiv, tu.
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