
IF PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA
"ŠPoRTNo REKREAclJsKl cENTER _ GRAMozNlcA PLETERJE"

KONCEDENT:

občina Kidričevo

Kopališka ulica 14

2325 Kidričevo

Številka: 43O-4/2O16

Datum: 22.2.2018

Na podlagi 5ó. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradnĺ list RS, št' 127/06; v

nadaljevanju ZJZP) in določb Koncesijskega akta o izvedbi projekta >Športno rekreacijski

center - Gramoznica Pleterje< (Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17.2.2017 in 56/2017 z dne
13.10.2017; v nadaljevanju: Koncesryski akt)izdaja občinska uprava občine Kĺdrĺčevo

oDLoČlTEV
O ODDA-J! JAVNEGA RAZPISA

Javnĺ razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta >Športno rekreacijski center -
Gramoznica Pleterje< se odda ponudniku:

- Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta49/a,2250Ptuj,s partnerjema Beton

- Betonski izdelkí Dušan Kuhar, s.p., Brengova 64, 2236 Cerląlenjak in CWS
Cablewake Systems, d.o.o., Njivina 1ó,51000 Rijeka, Hrvaška.

oBRAzLoŻlĺev

občina Kidričevo, Kopalĺška ulica ] 4, 2325 Kidričevo (v nadaljevanju: koncedent) je dne
26'10.2017 na Portalu javnih naročil RS, pod zaporedno št. JN009165/2017-UO1 objavĺla javni

razpĺs za podelitev koncesije za izvedbo projekta >Športno rekreacijski center - Gramoznĺca
Pleterje<, in njegova popravka dne 7.12'2017 pod zaporedno št' JNOO91ó5/2017-KO1 ter dne
20.12.2017 pod zaporedno št. JN009'ló5/2017-K02 (v nadaljevanju: javni razpis), v okviru le-

tega pa na svoji spletni stranĺ razpisno dokumentacijo'

Javno odpiranje ponudb za izvedbo predmeta javnega razpisa je potekalo dne 19.,l.2018 ob
B.30 uri v prostorĺh na naslovu koncedenta.
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Do predpĺsanega roka za oddajo ponudb, tj. do 19.1.2o1B do B.00 ure, -je na naslov koncedenta

prĺspela zgolj ena ponudba, kije bĺla tudi pravočasna in pravilno opremljena. To je ponudba

naslednjega skupnega ponudnika oziroma konzorcija:

- Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 PIU|, s partnerjema Beton -
Betonski ĺzdelki Dušan Kuhar, s.p., Brengova 64,2236 Cerkvenjak in CWS Cablewake

Systems, d'o.o., Njivina 1ó, 51000 Rijeka, Hrvaška; prejeta dne 19.1.201B ob 7.57 uri.

Nepravočasnĺh ponudb ni bilo

Prĺ pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da so v ponudbi manjkali nekateri dokumenti

oziroma podatkĺ, zato je koncedent pozval vodĺlnega partnerja Cestno podjetje PtUj, d.d', da

ustrezno dopolni ponudbo, ter ga opozoril, da bo v nasprotnem primeru ponudbo izključil iz

nadaljnjega postopka javnega razpĺsa. Vodilni partner je ponudbo pravočasno ĺn pravilno

dopolnil.

Po formalnem pregledu dopolnjene ponudbe je bĺlo ugotovljeno, da dopolnjena ponudba

vsebuje vse dokumente, ki so bili zahtevani skladno s poglavjem )1.8.1. Vsebina in oblika

ponudbe< razpisne dokumentacije, prav tako so navedeni dokumenti v zahtevanih mestih

ustrezno ĺzpolnjenĺ.

Koncedent je za vodilnega partnerja Cestno podjetje Ptuj, d.d., in partnerja Beton - Betonski

izdelki Dušan Kuhar, s.p., V skupnĺ ponudbĺ ter za vsako osebo, ki je članĺca upravnega'

vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastĺla za njegovo

zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, pridobil potrdila iz kazenske evidence pri

Ministrstvu Za pravosodje RS, ter podatke v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti pri

Finančni upravi RS. Potrdil, kise nanašajrl lra plartnerja C\Á/S Cablewake Systenrs, d.o.o,, Njĺvirla

1ó,51000 Rijeka, Hrvaška, konce<Jent sanl rli mogel pridobĺti, temveč.ja ĺzpolnjevarlje

konkretnih pogojev ugotovil na podlaqi notarskc' overjelrih ura,:lrrih dokumerrt':v, ki Iih je le.ta

predložĺl v ponuĺll>i v sodno or'ĺ:rjerlslĺl ;:rrev,ldtl v slovell:,l<i jezik

Ponudba p,>nucltlĺkĺt je ob uplošte,i;;rllillllretił i71''ĺ1g|6yj;l ' l ''l Í,,Il:'|íla" razpi:;n.','|o|<r lrllentaciĺĺ:

dosegla sleĺ.lełiĺl štĺ:rlilo točk:

MERll. Ĺ)
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1.9.2018Ponujen termin izvedbe prve faze gradnje

sKUPNo ŠrEvll-o DosEŽENlH ToČK:

0

70

ob upoštevanju zgoraj navedenega je bĺla opravljena sledeča razvrstitev ponudb, glede na

doseženo števĺlo točk:

PONUDNIK RAZVRSTITEV

Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj, s

partnerjema Beton _ Betonski izdelki Dušan Kuhar, s.p., Brengova
64, 2236 Cerkvenjak in CWS Cablewake Systems, d.o.o., Njivina 1ó,

51000 Rijeka, Hrvaška

Na podlagi navedenega se javni razpĺs za podelĺtev koncesije za izvedbo projekta >Športno

rekreacijski center - Gramoznica Pleterje< odda konzorciju Cestno podjetje Ptuj, d.d.,

Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj, s partnerjema Beton - Betonski izdelki Dušan Kuhar, s.p.,

Brengova 64,2236 Cerkvenjak in CWS Cablewake Systems, d.o.o., Njivina 1ó, 510OO Rijeka,

H rvaška.

S tem je utemeljena odločĺtev iz prve točke izreka te odločĺtve

PRAVNI POUK:

Zoper to odločitev je dopustno zahtevati pravno Varstvo vskladu Zakonom o pravnem VarStVu

v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 _ZTP-D, 63/16 in 90/14 _ZDU-
1l; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizi1o se vloži pisno neposredno pri koncedentu, po pošti prĺporočeno ali

priporočeno s povratnico, in sicer v roku B delovnih dni od prejema te odločitve' Vlagatelj mora
kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovatitudi minĺstrstvu, pristojnemU za 1'avna naročila.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 'l5. člen ZPVPJN

Zahtevku za revizi)o mora biti prĺloženo potrdilo o plačĺlu takse iz 71. člena ZPVPJN, sicer
naročnik tak zahtevekzavrže. Taksa se plača na ustrezen podračun, kije v skladu s predpisom,
ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih da1'atev in drugih javnofinančnih prihodkov,
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odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizĺjskĺ ĺn revizĺjski postopek. Natančna

navodĺla o načinu plačila takse so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.dj n.mj u. gov.si/siste m-javne ga-narocanja/pravn o-va rstvo.

Takso v višini 25.000,00 EUR je potrebno plačatĺ na TRR: s15ó 0110 0100 0358 B02, odprt prĺ

B a n ka S l oven ĺje, BS U sl2x, refe re nca 1 1 1 61 1 o-7 1 1 1 29o-0o91 6517 .

občina KlDRlČEVo
občinska uprava

Damjan NAPAST, di

Vročiti (po ZUP):

- Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49la, 2250Ptu1

Vložĺti:

arhiv, tu.
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