Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja
občinskih cest v Občini Naklo – izvajanje zimske službe

OBČINA NAKLO
Glavna cesta 24
4202 Naklo
številka: 430-0049/2011-01/12
datum: 18.11.2011
JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV KONCESIJE
ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN VZDRŽEVANJA
OBČINSKIH CEST V OBČINI NAKLO V DELU, KI SE NANAŠA NA IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

POVABILO in NAVODILA PRIJAVITELJEM ZA ODDAJO PRIJAVE

1.

Povabilo k oddaji prijave:

Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske
javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo, in sicer za izvajanje
zimske službe, v skladu z Odlokom o urejanju in vzdrževanju občinskih cest v Občini Naklo
(Uradni list RS, št. 79/11),

naročnik/koncedent:

OBČINA NAKLO
Glavna cesta 24
4202 Naklo,
ki ga zastopa župan Marko Mravlja
Telefon: 04/277-11-00
Faks: 04/277-11-11
Davčna številka: SI30835437
Matična številka: 5874688
Podračun pri BS: 01282-0100006748

vabi prijavitelje/koncesionarje, da v skladu z zahtevami iz tega povabila in navodil podajo
prijavo za ENEGA izmed naslednjih razpisanih SKLOPOV za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo – izvajanje
zimske službe:
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SKLOP A: Podbrezje in Gobovce, Žeje Bistrica
SEZNAM CEST
JAVNE POTI
zap.
št.

številka številka
ceste odseka
JP
JP

35 780.610 780.611

ŽEJE-BISTRICA

36 780.620 780.621
37 780.630 780.631
38 780.640 780.641
39 780.650 780.651
40 780.660 780.661
41 780.700 780.701

PODBREZJE
DOLENJA VAS

42 780.710 780.711
43 780.720 780.721
44 780.730 780.731
45 780.740 780.741
46 780.750 780.751
47 780.800 780.801

PODBREZJE
SREDNJA VAS

48 780.810 780.811
49 780.820 780.821
50 780.830 780.831
51 780.840 780.841

PODBREZJE
PODTABOR

52 780.850 780.851
53 780.900 780.901
54 780.910 780.911

začetek

ime / potek ceste

R2
Bistrica - Žeje
411/1428
R2
odcep Bistrica 411/1428
ribniki
R2
odcep Bistrica 1
411/1428
R2
odcep Bistrica 2
411/1428
LC
odcep vila Žeje
280.051
R2
odcep proti Lovski
411/1428
koči
R2
Bistrica - Podbrezje
411/1428
JP
skozi Dolenjo vas
780.701
JP
odcep Dolenja vas
780.711
JP
odcep Dolenja vas
780.711
JP
odcep Dolenja vas
780.711
R2
odcep Dolenja vas
411/1428
R2
Podbrezje - Trnovec
411/1428
- Duplje
R2
skozi Srednjo vas
411/1428
R2
skozi Srednjo vas
411/1428
JP
odcep Srednja vas
780.821
JP
odcep Srednja vas
780.821
JP
Srednja vas 780.801
Podtabor
R2
Podbrezje 411/1428
Podtabor
JP
skozi Podtabor
780.851

konec
LC
280.051
Spodnje
Duplje 86

dolžina namen
(m)
uporabe
413
539

Bistrica 4

75

Bistrica 7a

34

Strahinj
90
gozdna
pot
R2
411/1428
gozdna
pot
Podbrezje
79
Podbrezje
54

184
191
764
887
122
53

JP 780.701

220

JP 780.701

163

LC
280.052

1.744

JP 780.801

251

JP 780.901

272

Podbrezje
135
Podbrezje
144

77
72

JP 780.901

637

R3
636/1126

1.548

JP 780.901

315

vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
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55 780.920 780.921
56 780.930 780.931
57 780.940 780.941
58 780.950 780.951
59 780.960 780.961
60 780.970 780.971
61 780.980 780.981
62 780.990 780.991
63 781.000 781.001
64 781.010 781.011
65 781.020 781.021

GOBOVCE

66 781.110 781.111
67 781.120 781.121
68 781.130 781.131
69 781.140 781.141

JP 780
981
JP
780.911
JP
780.901
JP
780.901
JP
780.951
JP
780.981
R3
636/1126
R3
636/1126
JP
780.901
JP
781.001
JP
780.901
R3
636/1126
R3
636/1126
R3
636/1126
R3
636/1126

odcep Kurica 3
odcep vrtnarija
Gomzi
odcep Čepinek
odcep Kurica 1
odcep Kurica 2
čez polje 1

Podbrezje
193
Podbrezje
208
Podbrezje
241
Podbrezje
185
Podbrezje
177
Podbrezje
164

209
107
723
171
69
80

čez polje 2

JP 780.901

609

odcep v Gačo

betonarna

342

čez polje 3

JP 780.981

303

odcep Podtaborska
cerkev

obzidje

76

čez polje 4
odcep Gobovce

Podbrezje
247
Gobovce
11

105
184

odcep Gobovce

Gobovce 5

73

odcep Gobovce

JP 781.121

80

odcep Gobovce

Gobovce
14

88

-

pločniki
• Podbrezje – Srednja vas
• Žeje

-

javne površine
• Parkirišče pri Šoli v Podbrezjah
• Parkirišče pri Cerkvi v Podbrezjah

vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila

SKLOP B: Spodnje Duplje, Zgornje Duplje, Zadraga
SEZNAM CEST

NJ
E
D

JAVNE POTI
zap.

številka

številka

začetek

ime / potek ceste

konec

dolžina

namen
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ZADRAGA

ZGORNJE DUPLJE

št.

ceste
JP

odseka
JP

(m)
JP
781.211
JP
781.211

skozi Sp. Duplje

71

781.220 781.221

72

781.230 781.231

73

781.240 781.241

74

781.250 781.251

75

781.260 781.261

76

781.270 781.271

77

781.280 781.281

JP
781.271

odcep Sp. Duplje

78

781.290 781.291

JP
780.401

skozi Sp. Duplje

79

781.300 781.301

JP
781.291

odcep Sp. Duplje

80

781.310 781.311

81

781.320 781.321

82

781.330 781.331

83

781.410 781.411

84

781.420 781.421

85

781.430 781.431

86

781.440

JP
781.291
LC
280.051
JP
780.401
LC
280.051

JP
781.291
JP
781.291
JP
781.321
LC
280.052
LC
280.052
JP
781.421

skozi Sp. Duplje
odcep Sp. Duplje
čez polje
odcep "za šolo"
skozi Sp. Duplje

odcep Sp. Duplje
cesta "mimo
Vogvarjeve hiše"
odcep Sp. Duplje
skozi Zg. Duplje
skozi Zg. Duplje
odcep Zg. Duplje

JP
781.291
JP
781.291
Spodnje
Duplje
66A
JP
780.401
Spodnje
Duplje 96
JP
780.401
Spodnje
Duplje
113
Spodnje
Duplje 71
Spodnje
Duplje
45a
Spodnje
Duplje 33
Spodnje
Duplje 50
JP
781.301
JP
781.421
LC
280.052
Spodnje
Duplje 1D

odcep "na Kravana"
781.441
781.442

87

781.450 781.451

88

781.460 781.461

89

781.550 781.551

90

781.560 781.561

JP
781.421
JP
781.421
JP
781.441
JP 781
421
LC
280.052
JP
781.551

odcep "na Kravana"
1
odcep "na Kravana"
2

Zadraga - Kriško
polje
odcep Zadraga

Zadraga 2

odcep Zg. Duplje

148
81
287
104
109

vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila

138

vsa
vozila

630

vsa
vozila

344

vsa
vozila

49
145
71
66
670
252
229

gozdna
pot
JP
781.441
Zgornje
Duplje 32
Zgornje
Duplje 90
O.M.
Tržič

odcep Zg. Duplje

167

uporabe

196
33
82
42
798
183

vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
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91

781.570 781.571

JP
781.561

odcep Zadraga

-

pločniki
• skozi naselje Duplje

-

javne površine
• parkirišče pri Šoli v Dupljah
• parkirišče pri Pokopališču v Dupljah

JP
781.551

vsa
vozila

144

SKLOP C: Strahinj in Cegelnica in Malo Naklo

JAVNE POTI

STRAHINJ

CEGELNICA

zap.
št.

številka
ceste
JP

številka
odseka
JP

14

780.310 780.311

15

780.320 780.321

16

780.330 780.331

17

780.340 780.341

18

780.350 780.351

19

780.400 780.401

20

780.410 780.411

21

780.420 780.421

22

780.430 780.431

23

780.440 780.441

24

780.450 780.451

25

780.460 780.461

26

780.470 780.471

27

780.480 780.481

začetek
JP
781.771
JP
780.311
JP
780.321
JP
780.311
JP
780.311
LC
280.021
LC
280.031
JP
780.451
JP
781.771
JP
781.771
JP
780.441
JP
781.771
JP
780.461
JP
780.461

dolžina namen
(m)
uporabe

ime / potek ceste

konec

skozi Cegelnico

JP 781.771

911

skozi Cegelnico

JP 781.771

154

odcep Cegelnica

JP 780.321

243

odcep Cegelnica
odcep Cegelnica
Strahinj - Duplje
odcep Nacovca
odcep Strahinj
odcep Strahinj
odcep Strahinj
odcep Strahinj
odcep Strahinj
odcep Strahinj
odcep Strahinj

Cegelnica
48
Cegelnica
50
LC
280.051
Strahinj
99B
Strahinj
61
Strahinj
88
JP 780 461
Strahinj
150
Strahinj
103
Strahinj
65
Strahinj
70

53
194
2.562
238
21
50
131
415
250
55
50

vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
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28

780.490 780.491

29

780.500 780.501

30

780.510 780.511

31

780.520 780.521

32

780.530 780.531

33

780.540 780.541

34

780.550 780.551

109 781.770 781.771
110 781.780 781.781

JP
780.461
JP
781.771
JP
780.501
JP
780.501
LC
280.021
JP
780.531
JP
781.771
LZ
280.212
JP
781.771

odcep Strahinj
odcep zadnji konec
odcep Strahinj
odcep Strahinj
skozi Strahinj

Strahinj
72
Strahinj
113
Strahinj
43
Strahinj
54

99
708
64
237

JP 781.771

Naklo - Cegelnica Strahinj

Strahinj
128
Strahinj
98
LC
280.021

za malim Naklim

LZ 280.212

odcep Strahinj
odcep Strahinj

259
69
141
1.796
560

vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila

SKLOP D: Naklo

ZBIRNA KRAJEVNA CESTA
zap.
št.

številka
ceste
LZ

1

280.210

številka
odseka
LZ

začetek

ime / potek ceste

konec

Marinšek - Šola - Pivka

1.1

280.211

R2
411/1428

1.2

280.212

LC 280.021

številka
zap.
ceste
št.
LK

številka
odseka
LK

Marinšek - križišče pri
"Boleru"
križišče pri "Boleru" Šola - Pivka

dolžina namen
(m)
uporabe
1.439

LC
280.021
R2
411/1428

488
951

vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila

KRAJEVNE CESTE
začetek

ime / potek ceste

1

280.411

LZ 280.211

Gorenjska cesta

2

280.421

LZ 280.211

Kranjska cesta

3

280.431

LZ 280.212

ul. Toma Zupana

4

280.441

LZ 280.212

Pivka

konec
LC
280.011
LK
280.451
LK
280.451
LK

dolžina
(m)

namen
uporabe

357

vsa vozila

197

vsa vozila

403

vsa vozila

376

vsa vozila
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5

280.451

R2
411/1428

bencinska Črpalka Pivka

280.451
LC
280.441

305

vsa vozila

JAVNE POTI
zap.
št.
92
93

94

NAKLO

95

številka številka
ceste
odseka
začetek
JP
JP
781.600 781.601 LC 280.021
781.610

konec

za pokopališčem
Gorenjska cesta

JP 781.621

781.611 LK 280.411

Gorenjska cesta

781.612 JP 781.611

odcep Gorenjska cesta

781.613 LK 280.411

odcep Gorenjska cesta

781.621 LZ 280.211

Pokopališka pot
Pokopališka pot

781.622 JP 781.621

odcep Pokopališka pot

781.623 JP 781.621

odcep Pokopališka pot

781.624 JP 781.621

odcep Pokopališka pot
Krakovo
Krakovo
odcep Krakovo
Stara cesta

781.620

781.630
781.631 LZ 280.211
781.632 JP 781.631

96

ime / potek ceste

781.640
781.641 LC 280.021

odcep Stara cesta

781.642 LC 280.021

odcep Stara cesta

781.643 LC 280.021

odcep Stara cesta

781.644 LC 280.021

odcep Stara cesta

97
98

781.650 781.651 LK 280.421
781.660 781.661 LZ 280.211

odcep Kranjska cesta
Voglarjeva ulica

99

781.670 781.671 LK 280.431

Ulica Vinka Rejca

100 781.680 781.681 LK 280.431 odcep Ul. Toma Zupana
101 781.690

Gorenjska
cesta 33
Gorenjska
cesta 34
Gorenjska
cesta 11
JP 781.601
Gorenjska
cesta 10
Pokopališka
pot 18
Krakovo 23
JP 781.601
Krakovo 8
Stara cesta
23
Stara cesta
21
Stara cesta
30
Stara cesta
36A
gostišče
LK 280.421
Ulica Vinka
Rejca 7
Ulica Toma
Zupana 17

dolžina
(m)

namen
uporabe

375
318

vsa vozila
vsa vozila

139

vsa vozila

126

vsa vozila

53

vsa vozila

732
452

vsa vozila
vsa vozila

76

vsa vozila

105

vsa vozila

99
499
448
51
345

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

101

vsa vozila

91

vsa vozila

62

vsa vozila

91

vsa vozila

39
257

vsa vozila
vsa vozila

108

vsa vozila

79

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Ulica Bratov Praprotnik
781.691 LK 280.431 Ulica Bratov Praprotnik
781.692 LK 280.431 Ulica Bratov Praprotnik

JP 781.661
JP 781.702

475
169
200

781.693 JP 781.691

Ulica bratov

32

odcep Ul. Bratov
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Praprotnik
781.694 JP 781.691
781.695 JP 781.691
102 781.700
781.701 LZ 280.212
781.702 LK 280.431

odcep Ul. Bratov
Praprotnik
odcep Ul. Bratov
Praprotnik
Pot pod gradiščem
Pot pod gradiščem
Pot pod gradiščem

781.703 JP 781.701 odcep Pot pod gradiščem
781.704 JP 781.701 odcep Pot pod gradiščem
781.705 JP 781.702 odcep Pot pod gradiščem

781.706 JP 781.702 odcep Pot pod gradiščem

781.707 JP 781.702 odcep Pot pod gradiščem
781.708 JP 781.702 odcep Pot pod gradiščem
103 781.710 781.711 LK 280.431

Cvetlična ulica

104 781.720 781.721 LK 280.431 Ulica Valentina Vodnika
105 781.730 781.731 LK 280.431 odcep Ul. Toma Zupana
106 781.740 781.741 LK 280.431
107 781.750 781.751 LK 280.441
108 781.760

Turistična ulica
Pivka 1
Temniška ulica

781.761 JP 781.831

Temniška ulica

781.762 JP 781.761

odcep Temniška ulica

Praprotnik 7
Ulica bratov
Praprotnik
15
Ulica Toma
Zupana 23
LK 280.431
JP 781.692
Pot pod
gradiščem 4
Pot pod
gradiščem 6
Pot pod
gradiščem
12
Pot pod
gradiščem
14
Ulica bratov
Praprotnik
23
Pot pod
gradiščem 7
Cvetlična
ulica 10
Valentina
Vodnika 5
Ulica Toma
Zupana 10
LK 280.441
JP 781.831

40

vsa vozila

34

vsa vozila

545
241
145

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

32

vsa vozila

30

vsa vozila

24

vsa vozila

24

vsa vozila

22

vsa vozila

27

vsa vozila

158

vsa vozila

135

vsa vozila

135

vsa vozila

205
178
237

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

190

vsa vozila

47

vsa vozila

222

vsa vozila

150

vsa vozila

111 781.790 781.791 LZ 280.212

odcep Pivka

112 781.800 781.801 LC 280.011

skozi Podreber

Temniška
ulica 23
Temniška
ulica 19
Glavna
cesta 76
JP 781.821

113 781.810 781.811 JP 781.801

odcep Podreber

Podreber 16

165

vsa vozila

114 781.820 781.821 LC 280.011

skozi Podreber

Podreber 25

237

vsa vozila

115 781.830 781.831 LK 280.451

Pivka 2

JP 781 761

326

vsa vozila

pločniki:
•
ob Stari cesti
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•
•

ob Glavni cesti
poslovna cona

•
•
Naklo
•
•
•
•

javne površine:
parkirišče pri Osnovni šoli Naklo
parkirišče pri Večnamenskem objektu Naklo in Domu starejših občanov
parkirišče pri Vrtcu Naklo
parkirišče pri Pokopališču Naklo
parkirišče pri Cerkvi sv. Petra Naklo
parkirišče pri Domu Janeza Filipiča Naklo

SKLOP E: Okroglo

OKROGLO

JAVNE POTI
zap.
št.

številka številka
ceste odseka
JP
JP

1

780.110 780.111

2

780.120 780.121

3

780.130 780.131

4

780.140 780.141

5

780.150 780.151

6

780.160 780.161

začetek
LC
280.011
JP
780.111
JP
780.111
JP
780.131
JP
780.111
LC
280.011

ime / potek ceste
krožna Okroglo
odcep Okroglo

konec
LC
280.011
Okroglo
21

dolžina namen
(m)
uporabe
1.206
263

odcep do RTP

RTP

573

odcep do mlina

Okroglo
9a

554

odcep Okroglo

Okroglo 7

158

odcep sortirnica
odpadkov

sortirnica

167

vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila
vsa
vozila

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti
cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi
zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca
naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe.
Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži v
sprejem strokovni službi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zlasti:
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-

organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske
službe,
razpored pripravljalnih del,
načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za
izvajanje zimske službe (cestne baze),
razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za
izvajanje načrtovanih del,
dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih
skupin,
načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s
prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in
strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po
prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je zagotovljena usklajena
prevoznost cestne mreže. Tabela 1, ki določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v
zimskih razmerah, je sestavni del tega pravilnika.
Pred.
raz.
I.

Vrsta ceste

Prevoznost ceste

sneženje

Močno sneženje

Avtoceste, hitre ceste

24 ur

Zagotoviti prevoznost
vsaj enega pasu in
dovozov k večjim
parkiriščem

II.

Ceste s PLDP več kot
4000, glavne ceste,
glavne mestne ceste,
pomembnejše
regionalne ceste

Od 5.00 do 22.00
ure

Zagotoviti prevoznost
vozišč, pomembnejših
križanj, dovozov k večjim
parkiriščem in odstavnih
pasov
Zagotoviti prevoznost,
možni zastoji do 2. Ur
med 22.00 in 5.00 uro

III.

Ostale regionalne
ceste, pomembnejše
lokalne ceste, zbirne
mestne in krajevne
ceste

Od 5.00 do 20.00
ure

Zagotoviti prevoznost,
možni zastoji do 2. Ur
med 20.00 in 5.00 uro

IV.

Ostale lokalne ceste,
mestne in krajevne
ceste
Javne poti, parkirišča,
kolesarske povezave

Od 7.00 do 20.00
ure, upoštevati
krajevne potrebe
Upoštevati
krajevne potrebe

Zagotoviti prevoznost,
možni krajši zastoji

V.

Zagotoviti prevoznost,
možni zastoji od enega

Zagotoviti prevoznost
(pri pasovnicah
prevoznost vsaj enega
pasu), možni zastoji do
2. Ur med 20.00 in 5.00
uro
Zagotoviti prevoznost
(pri pasovnicah
prevoznost vsaj enega
pasu), možni zastoji do
2. Ur med 20.00 in 5.00
uro
Zagotoviti prevoznost,
možni zastoji do enega
dne
Zagotoviti prevoznost;
možni večdnevni zastoji
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dne
VI.

Ceste, ki so v zimskih
razmerah zaprte

Izvajalec mora biti v času izvajanja zimske službe nepretrgoma dosegljiv. Izvajalec mora
redno preverjati stanje na cestah in pravočasno ukrepati. Izvajalec mora z deli pričeti
takoj, ko so za to dani pogoji (kot določa Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest – Ur.l.RS, št. 62/98) oz. takoj po prejemu
obvestila naročnika.
Izvajalec mora delo opraviti:
- po razredih pluženja,
- odvoz snega: po naročilu naročnika,
- posip cest, nadvozov in zavetnih leg: takoj ko ugotovi, da je to potrebno oz. po
naročilu naročnika.
Normativ za pluženje snega je 2 km/uro, ne glede na težo snega.
Izvajalec izvaja posipanje z ustreznim materialom, ki ga zagotovi naročnik. Po končanem
zimskem obdobju mora izvajalec pomesti posipne materiale.
Seznam primerne mehanizacije za izvajanje zimskega vzdrževanja:
- tovorno vozilo do 8 ton
- tovorno vozilo od 8-12 ton
- tovorno vozilo od 12-15 ton
- unimog 900
- unimog 1250
- traktor do 75 KS s plugom oz. posipalcem
- traktor do 90 KS s plugom oz. posipalcem
- traktor nad 90 KS s plugom oz. posipalcem
- vlečni posipalec
- snežni plug
- avtomatski posipalec
- snežni rezkar
- bočna freza.
Izvajalec s potrditvijo obrazca o tehnični usposobljenosti jamči, da razpolaga z zadostnim
obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za nemoteno opravljanje gospodarske
javne službe, ki je predmet koncesije.
Lokalne ceste se plužijo prednostno, za pluženje ostalih cest se z izbranim izvajalcem
dogovori prednostni vrstni red pluženja ob podpisu pogodbe.
stran 11 od 25

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja
občinskih cest v Občini Naklo – izvajanje zimske službe

Vsak prijavitelj lahko vloži eno ali več vlog (prijavo), in sicer vsako posebej za posamezen
sklop koncesije. V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni
akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da
bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero
bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
2.

Prijavitelj/koncesionar:

Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik,
dopolnilna dejavnost), ki izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije, ki so:
- da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da ni v postopku stečaja oz. likvidacije,
- da pripravi in predloži program izvajanja javne službe za čas trajanja koncesije
glede kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, odzivnega časa v
primeru višje sile ter razvojnega in finančnega vidika,
- da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, ter v zvezi s tem
predloži ustrezna priporočila,
- da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, potekalo v okviru
predpisanih standardov in normativov,
- da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z
opravljanjem dejavnosti koncesije lahko povzročil tretji osebi,
- da izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu za izbor koncesionarja (v
prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati, da
izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z Zakonom o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju
ZJN-2), ki so navedene v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj
priložiti prijavi dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

3.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske
javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo v delu, ki se nanaša
na izvajanje zimske službe iz 1. točke teh navodil (»Povabilo k oddaji prijave«).
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje vsakega sklopa razpisane koncesije prijavo
enega prijavitelja ali skupine prijaviteljev, z odločbo, izdano v skladu z drugim odstavkom
9. člena Odloka o urejanju in vzdrževanju občinskih cest v Občini Naklo (Uradni list RS, št.
79/11; v nadaljevanju koncesijski akt) in 207. členom Zakona o splošnem upravnem
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postopku (uradno prečiščeno besedilo ZUP-UPB2, Uradni list RS, št. 24/06, spremembe
126/07, 65/08, 8/10).
Izbrani prijavitelj/koncesionar po posameznem sklopu bo imel izključno pravico
opravljanja gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, na območju Občine
Naklo, ki je s koncesijskim aktom določeno kot območje izvajanja koncesije. Koncesijska
pogodba bo sklenjena za določen čas 5 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani
koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje naslednji dan po sklenitvi
koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov,
določenih z zakonom.
Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe
urejanja in vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo, in sicer v delu, ki se nanaša na
izvajanje zimske službe, je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/2011 z dne
18.11.2011, št. objave Ob-5418/11.

4.

Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis:

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe
urejanja in vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo se izvaja na podlagi:
- Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11);
- Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–ZLS-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, 51/10, 84/10 - Odl. US: U-I-176/08-10);
- Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07);
- Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list
Evropske unije, št. 317/07, 314/09);
- Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno
prečiščeno besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe 126/07, ZUP-E, 65/08, 8/10);
- Odloka o urejanju in vzdrževanju občinskih cest v Občini Naklo (Uradni list
RS, št. 79/11);
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gospodarske javne
službe, ki je predmet javnega razpisa.

5.

Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo:

Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo mora biti napisana v slovenskem
jeziku.
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6.

Popolna prijava:

Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse, v
tem navodilu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke.
Prijava mora biti zložena v mapi. Na začetku prijave mora biti priloženo kazalo.
Prijavitelji morajo pripravi prijave in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so
navedena na posameznem obrazcu.
Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe
prijavitelja, ki je podpisnik prijave. Zahtevani dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz
navodil in razpisne dokumentacije.
Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s
pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika/koncedenta
iz navodil in razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in
pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če
koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem
roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba.

7.

Zaupnost postopka oziroma dokumentov:

Prijavitelj naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno
skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je
podpisnik prijave. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu,
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka
»ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik prijave.
Ob tem naročnik/koncedent opozarja prijavitelje, da pod zaupne podatke ali poslovno
skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja prijav, oziroma na podlagi
predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo prijavitelj
upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za
namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene
v razpisni postopek. Naročnik/koncedent bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik/koncedent
bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v prijavni
dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO ali POSLOVNO SKRIVNOST« in ne
odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno.
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V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo
pogojem, bo naročnik/koncedent prijavitelja pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna
skrivnost umakne. Prijavitelj to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše
»PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če prijavitelj v roku, ki ga določijo
naročnik/koncedent ne prekliče zaupnosti, naročnik/koncedent prijavo v celotni zavrne.

8.

Skupna prijava:

Prijavo na javni razpis lahko poda tudi več oseb skupaj, ki na podlagi medsebojnega
obligacijsko-pravnega razmerja vložijo skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v
pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij, ki jo morajo priložiti prijavi, zavežejo bodisi, da
bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero
bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo, bodisi, da bodo v primeru uspeha v
postopku podelitve koncesije skupaj izvajali pravice in obveznosti koncesionarja
(konzorcij). V ta namen morajo osebe, ki vložijo skupno prijavo, predložiti celotno
dokumentacijo, potrebno za ustanovitev podjetja, s katerim bo naročnik/koncedent
sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri
skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost), določene v
nadaljevanju tega navodila.

9.

Vsebina prijave:

Popolna bo prijava, ki bo vsebovala naslednje, dokumente obrazce in izjave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kazalo prijave
OBRAZEC št. 1 – Prijava
OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne
dokumentacije
OBRAZEC št. 3 – Pooblastilo za podpis prijave, ki jo predlaga skupina
prijaviteljev
PRAVNI AKT o sodelovanju
OBRAZEC št. 4 – Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev za sodelovanje
OBRAZEC št. 5 – Izjava o zaposlenih delavcih
OBRAZEC št. 6 – Izjava o tehnični usposobljenosti
OBRAZEC št. 7 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
OBRAZEC št. 8 – Referenčno potrdilo
OBRAZEC št. 9 – Izjava o rednem in interventnem izvajanju javne službe
OBRAZEC št. 10 – Izjava o zavarovanju odgovornosti
OBRAZEC št. 11 – Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo
OBRAZEC št. 12 – PROGRAM IZVAJANJA javne službe za čas trajanja koncesije
glede kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, odzivnega časa v
primeru višje sile.
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Kot navedeno so vsi zgoraj navedeni obrazci in izjave obvezni, razen:
-

obrazca št. 3 (pod zap. št. 4), ki je obvezen samo v primeru prijave, ki jo
predlaga skupina prijaviteljev,
pravnega akta o sodelovanju (pod zap. št. 5), ki je obvezen samo v primeru
prijave, ki jo predlaga skupina prijaviteljev.

10. Sposobnost prijavitelja:
Za priznanje sposobnosti prijavitelja mora le-ta izpolnjevati pogoje, potrebne za udeležbo
(sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, ob
tem pa mora prijavitelj skladno s koncesijskim aktom dokazati, oziroma mora predložiti
naslednje listine:
a) Prijavitelj kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno
osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in
39/09): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za
fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje
denarja (1. odstavek 42. člena ZJN-2)

DOKAZILO:
Prijavitelj (tudi za podizvajalce) izkaže, da izpolnjuje ta pogoj z dokazilom iz uradne
evidence oz. lahko skladno s 6. odstavkom 41. člena ZJN-2 namesto dokazila v ponudbi
navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali
nosilcu javnih pooblastil lahko koncedent ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.
Prijavitelj (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju osnovnih
pogojev za sodelovanje (Obrazec št. 4).

b) Prijavitelj kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno
osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese
Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti (2. odstavek 42. člena ZJN-2)

DOKAZILO:
Prijavitelj (tudi za podizvajalce) izkaže, da izpolnjuje ta pogoj z dokazilom iz uradne
evidence oz. lahko skladno s 6. odstavkom 41. člena ZJN-2 namesto dokazila v prijavi
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navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali
nosilcu javnih pooblastil lahko koncedent ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.
Prijavitelj (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju osnovnih
pogojev za sodelovanje (Obrazec št. 4).

c) Prijavitelj na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz
77.a člena ZJN-2 (3. odstavek 42. člena ZJN-2)

DOKAZILO:
Prijavitelj (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju osnovnih
pogojev za sodelovanje (Obrazec št. 4).

d) Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje (4. odst. 42. Člen ZJN-2):
-

ni v stečajnem postopku,

-

prijaviteljev član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik,
kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred
iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja
družbenik z lastniškim deležem, večjim od 25 % ali delničar z
lastniškim deležem večjim od 25 % ali član poslovodstva ali
nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet
stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek
prisilnega prenehanja postopku zaradi insolventnosti, drugem
postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku;

-

na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav nima neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z
zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali z določbami
države naročnika,

-

na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav nima neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri ima sedež, ali z določbami države naročnika.

DOKAZILO:
Prijavitelj (tudi za podizvajalce) prijavi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju osnovnih
pogojev za sodelovanje (Obrazec št. 4).

e) Prijavitelj mora izpolnjevati naslednji pogoj (6. Odst. 42. Člena ZJN-2):
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-

glede prijavitelja ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali
stečajnega postopka, ali za začetek postopka prisilne poravnave, ali ni
postopku prisilne poravnave ali postopku prisilnega prenehanja, ali z
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ali ni opustil
poslovne dejavnosti, ali ni v kateremkoli podobnem položaju,

DOKAZILO:
Prijavitelj (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju osnovnih
pogojev za sodelovanje (Obrazec št. 4).

f) Prijavitelj izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila:
-

da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s
predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v
register poklicev ali trgovski register.

V primeru, da ima prijavitelj podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo
prevzel podizvajalec.

DOKAZILO:
Prijavitelj (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju osnovnih
pogojev za sodelovanje (Obrazec št. 4).

g) Noben od prijaviteljevih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih,
šteto od datuma objave javnega razpisa, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih
obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za
več kot tri dni.

DOKAZILO
Prijavitelj (tudi za podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju osnovnih
pogojev za sodelovanje (Obrazec št. 4).
Poleg mora priložiti BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti
starejši od 30 dni, šteto od datuma objave razpisa za koncesijo. BON 2 (ali potrdila
poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.
V primeru, da prijavitelj prijavi priloži potrdila poslovnih bank, mora prijavi priložiti
potrdila za vsak odprt transakcijski račun.
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h) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami,
usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju razpisane koncesije, od tega
najmanj z eno osebo z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj pri izvajanju
dejavnosti, ki je predmet koncesije
DOKAZILO:
Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 5).
i) da razpolaga z zadostnim številom strokovno usposobljenih delavcev za nemoteno
izvajanje storitev s področja razpisane koncesije ter da razpolaga s poslovnim
prostorom na območju Občine Naklo, oziroma, ne glede na sedež poslovnega
izjavlja, da lahko nemoteno opravlja dejavnost ter razpolaga z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za nemoteno opravljanje gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije.
DOKAZILO:
Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 6);
j) da bo pri opravljanju koncesije sodeloval ali ne bo sodeloval s podizvajalci;
DOKAZILO:
Izpolnjena izjava o sodelovanju s podizvajalci, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 7).
k) Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki se nanašajo zimsko
vzdrževanje cest.
Ponudnik je moral v zadnjih treh letih, šteto od roka za oddajo ponudb, opraviti
vsaj eno sezono zimskega vzdrževanja cest.
DOKAZ:
Izpolnjeno referenčno potrdilo (Obrazec št. 8), ki bo v celoti izpolnjen in podpisan s strani
naročnika referenčnega dela.
l) da bo zagotavljal redno izvajanje ter interventno izvajanje javne službe na
utemeljen poziv uporabnikov ob vsakem času;
DOKAZILO:
Izpolnjena izjava o rednem interventnem izvajanju javne službe, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije (Obrazec št. 9).
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m) da se obveže skleniti zavarovanje odgovornosti v višini 15 % letne vrednosti
koncesijske storitve, določene s proračunskimi sredstvi iz 15. člena koncesijskega
akta, za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe nastane
uporabnikom ali drugih osebam ter za škodo, ki nastane iz objektivne
odgovornosti za stvar, pogodba mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v
korist Občine Naklo oz. skleniti zavarovanje iz naslova avtomobilske odgovornosti
za vozilo, s katerim se bo opravljala storitev oz. predložiti obstoječo polico;

DOKAZILO:
Izpolnjena izjava o zavarovanju odgovornosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
(Obrazec št. 10).
n) da se obveže pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložili bančno garancijo oz.
zavarovalniško garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od
letne vrednosti pogodbe, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, za
dobo pogodbenega razmerja.
DOKAZILO:
Izpolnjena izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije (Obrazec št. 11).
o) da pripravi in predloži program izvajanja javne službe glede organizacije dela
DOKAZILO:
Program izvajanja (obrazec št. 12).

11. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe
urejanja in vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo v delu, ki se nanaša na izvajanje
zimske službe, je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 93/11, z dne
18.11.2011.
Javni razpis in razpisna dokumentacija (obrazci) je objavljen tudi na spletnih straneh
Občine Naklo.

stran 20 od 25

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja
občinskih cest v Občini Naklo – izvajanje zimske službe

Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do
vključno 30.11.2011, od ponedeljka do petka, med 08.00 in 13.00 uro, na naslovu: Občina
Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, v sprejemni pisarni.
Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej
navedenem naslovu.
V kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko
sporočijo na elektronski naslov: mojca.smid@obcina-naklo.si.

12. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki
ali po elektronski pošti.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo, objavljena pa bodo tudi na spletnem portalu Občine Naklo. Vsi
odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za
prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: mojca.smid@obcinanaklo.si ali na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, telefon 04/277-11-00,
telefaks 04/277-11-11 z oznako »Koncesija za izvajanje zimske službe«. Zadnji rok za pisna
vprašanja je 7 dni do poteka roka za oddajo prijave.
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali
dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in objavi na spletnem
portalu Občine Naklo ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe
in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

13. Način, mesto in rok oddaje prijave:
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani
opremljene z naslovom:
OBČINA NAKLO
Glavna cesta 24
4202 Naklo
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina Naklo –
Koncesija za izvajanje zimske službe«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.
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Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov
najpozneje do 7.12.2011, do 10.00 ure.
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je
prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.

14. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave:
Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar
mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Naklo –
Koncesija za izvajanje zimske službe« – z oznako dopolnitev / umik /sprememba«, glede
na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave.
Prijave ni mogoče dopolniti / umakniti / spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.

15. Način, mesto in rok odpiranja prijav:
Javno odpiranje prijav bo 7.11.2011, ob 11.00 uri, v prostorih Občine Naklo, Glavna cesta
24, 4202 Naklo.
Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen v
primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama zakoniti zastopnik).
Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred
začetkom javnega odpiranja prijav, če:
-

ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to
je do datuma in ure, ki sta navedena),
ne bo pravilno opremljena.

Nepravočasne prijave ali nepravilno opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene
neodprte.
16. Omejitev pri predložitvi prijave:
Za razpisano gospodarsko javno službo se podeli v Občini Naklo koncesija po posameznih
določenih sklopih iz 1. točke teh navodil (»Povabilo k oddaji prijave«).
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Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista
oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

17. Način ocenjevanja prijav in izbor koncesionarja:
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije
za izvajanje koncesije izbral za vsak razpisan sklop izbral enega koncesionarja ali skupino
prijaviteljev – skupna prijava.
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena.
Prijavitelj v Obrazec št. 1 – PRIJAVA vpiše ceno za uro opravljene storitve ter za kateri
razpisan sklop kandidira.
Vrednotijo se izključno ponudbe, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev iz 10. točke teh
navodil (»Sposobnost prijavitelja«).
Nepopolne, nepravočasne in nepravilne ponudbe ponudnikov se smatrajo kot neveljavne.

18. Financiranje:
Gospodarska javna služba urejanja in vzdrževanja občinskih cest v Občini Naklo (zimska
služba) se financira iz proračuna koncedenta na podlagi cen, ki jih bo izbrani koncesionar
ponudbi na tem javnem razpisu. Koncesionar lahko predlaga povišanje cen storitev enkrat
letno. Soglasje k povišanju cen daje občinski svet.

19. Zavarovanja:
Zavarovanje odgovornosti:
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral pred sklenitvijo koncesijske pogodbe skleniti
zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti v višini 15 % od letne vrednosti koncesijske
storitve, določene z proračunskimi sredstvi:
-

za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe nastane
uporabnikom ali drugim osebam;
za škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti za stvar.

oz. predložiti oz. skleniti zavarovanje iz naslova avtomobilske odgovornosti za vozilo, s
katerim se bo opravljala storitev oz. predložiti obstoječo polico.
Garancija za dobro izvedbo:
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Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložiti
bančno garancijo oziroma zavarovalniško garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10 % od letne vrednosti pogodbe, ki mora biti brezpogojna in plačljiva
na prvi poziv, za dobo pogodbenega razmerja.

20. Možnost variantnih prijav:
Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent ne bo upošteval.

21. Rok veljavnosti prijav:
Prijave morajo biti veljavne do vključno 31.12.2011.

22. Postopek izbire koncesionarja:
V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali
dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenim merilom za izbor
koncesionarja.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo prijav ter mnenje o najugodnejšem
ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik občinske uprave. Član
strokovne komisije ne sme biti poslovno ali sorodstveno povezan s ponudniki ali z
zaposlenimi pri ponudnikih, kar morajo pisno potrditi. Če izvejo za navedeno dejstvo
naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo
neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega
člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo
razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da je
razvidno, katera izmed njih je v skladu s postavljenim merilom najugodnejša, oziroma
kakšen je nadaljnji vrstni red glede na postavljeno merilo. Komisija posreduje poročilo
(obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z odločbo.
Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino ponudnikov za vsak razpisan sklop
storitev.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 30 dni od njene dokončnosti ne
pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
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23. Prekinitev postopka javnega razpisa:
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.

24. Pravni pouk:
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan Občine
Naklo.

Župan Občine Naklo
Marko Mravlja
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