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Datum:31.05.2018

Obtina Smarje priJelsah, A5kertev trg 12, 3240 Smarje priJel5ah (v nadaljevanju: koncedent) v okviru javnega razpisa

za podelitev koncesije za izvedbo projekta DEnergetska sanacija iavnih objektov v lasti Obaine Smarje pri Jel5ah(,

objavljenega v Uradnem listu RS, 5t. 2712077 na podlagi 46. in 56. ilena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, 5t. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) in Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacijejavnih objektov v lasti Obiine
Smar.ie pri Jeliah (Uradni list RS, St. 26/2077, v nadaljevanju Odlok) izdaja:

ODLOCITEV

o oddaji javnega razpisa

lavni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta ))Energetska sa naci.ia .,avnih objektov v lasti Obiine 5marje pri

Jeliah( se za segmenta A in B odda ponudniku PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Obrazloiitev

Obiina 5marje pri lelSah je v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta ,Energetska sanacija
javnih objektov v lasti Obtine Smarje pri JelSah(, kije bil objavl.ien v Uradnem listu RS, !t. 2712017, objavila razpisno

dokumentacijo za ponudbeno fazo konkureninega dialoga (v nadaljevanju: razpisna dokumentaci.,a), s katero je
kandidata, ki mu je bila z odloaiwijo o priznanju usposoblienosti pravnomoino priznana usposobljenost, po

izvedenem prvem krogu dialoga, obvestila, da je faza dialoga zakliutena in ga povabila k ponudbeni fazi in k oddaji
koninih ponudb.

Skladno s poglaviem 4.2 razpisne dokumentacije je bilo dne 17.05.2018 ob 09:00 uri izvedeno odpiranje konane
ponudbe, ki ga je vodila strokovna komisija imenovana na podlagi 15. tlena odloka.

Kot izhaja iz zapisnika o odpiranju konanih ponudb stevilka 014 - 0027l2OLl z dne 17.05.2018 je v okviru javnega

razpisa do roka za oddajo kontnih ponudb (t.j. 17.05.2018 do 08:45) prispela konina ponudba sledeiega ponudnika.

71 .05.2018 08:30

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je prispela konEna ponudba predloiena v ustrezno opremljeni ovojnici, da je

sestavljena iz enega originala in ene kopije v fiziani (papirni) obliki ter kopije v elektronski obliki ter da je zvezana

skladno z zahtevami iz poglavja 4.1.1 razpisne dokumentacije.

Nadalje je bilo ugotovljeno, da je ponudba ponudnika PETROL d.d., Ljubl.iana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,

formalno popolna, saj vsebuje vse dokumente, kot so bili zahtevani v poglavju 4.1.1 razpisne dokumentacije, prav

tako pa so navedeni dokumenti v zahtevanih mestih ustrezno izpolnjeni. Hkrati je bilo ugotovljeno, da konina
ponudba PETROL d.d., L.iubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, izpoln.iuje vse razpisne pogoje in zahteve iz

razpisne dokumentacije,

Opera(ijaje sofinanckana v okviru 'Operativnela 
programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2o2o(, prednostne osi 4

DTrajnonna raba in proizvodnja energije te r pamet na omreija(, tematskega cilja 4 'Podpora 
prehodu na nizkoog liitno gospoda rttvo v vseh

sekorjih(, prednostne naloibe l r Spod bujanje energetske uainkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov ene rg rje

v javni infrastru kuri, vkljua no z javoimi stavba mi, in stanovanjskem sektorju(, ape(ifitnega cilja l,Poveaanje uain kovitosti rabe energU€ v

iavnem 5€ktoriu(.

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana 17.05.2018
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M ERITO PONU'ENA VREONOST TOCXE

\rBlna la..rltlrrlllh prlh.rnkov

Stopnia udeleibe javneSa partneria na garantiranlh prihranhh

stopn a ud.l.IDc iavri.t panneri. n prc.elnih prihr.nlih
VlSlna lnvesticije

108.818,66 EUR

50%

1.798.951,62 EUR

SKUPNO STEVILO DOSEZENIH TO'X

M E RII,O PONUJENA VREDNOST TOEKE

VBlna larantireilh pilhrantou

Stopnja udeletbe iavnega partneria na garantirdnih prihrankih

Stofllra daLlba iavnaga parterla na pre*tnlh prihranl'h
ViSina investicije

108.818,66 EUR

1%

50%

1.798.951,52 EUR
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Ob upoitevanju zgoraj navedenega je bila opravljena sledeia razvrstitev, glede na doseieno itevilo toak

segment A
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

PRAVNI POUK

Ponudnik ima v roku petnajstih (15) dni od prejema predmetne odloaiwe, pravico do vloiiwe pritoibe skladno s

tret.iim odstavkom 67. ilena AZP. Pritoiba se vloii pisno ali ustno na zapisnik na naslovu Obaina 5marje pri JelSah,

Aakeraev trg 12, 3240 Smarje priJelsah. Taksa za vloiitev pritoibe po Taksni tarifi Zakona o upravnih taksah (Uradni

list RS, 5t. 106/10 - uradno preaisdeno besedilo, 14115 - zUUJFO,84/75 - UeIPJ in 32116), tarifni stevilki 2, znasa

18,10 EUR.

qBcltu4 Simona DOBNIK, univ. dipl. prav.
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P

=iN$rr, \a!
vrotiti

arie Pri JelSah
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SEGMENT PONUDNI( UVRSTITEV

Ob upostevanju navedenega se je postopek skladno s g. tlenom Zakon o iavno-zasebnem partnerswu (Uradni list
RS, 5t. 127/06) nadaljeval z vrednotenjem konane ponudbe.

Kontna ponudba PETROL d.d., LjubUana, Duna.iska cesta 50, 1o0O Ljubljana, ie ob upoltevaniu meril iz poglav.ia 5

razpisne dokumentaciie dosegla sledeae 5tevilo toak:

za segment A;
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za segment B:

1
seSment B

Ob upoitevanju navedenega se javni razpis ))Energetska sanaci.ia javnih objektov v lasti Obiine smarje pri JelSah( za

segmenta A in B odda ponudniku PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Liubljana.
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