Javni zavod Sotočje Medvode
Ostrovrharjeva ulica 4
1215 Medvode
Oznaka JN: N1.38.1.16
Datum: 7.7.2016
Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju
ZJN-3) izdajam direktorica javnega zavoda Sotočje, Ines Iskra, naslednjo
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
Javno naročilo z naslovom »Storitev čiščenja«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil
pod št. JN002716/2016-W01 dne 16.6.2016
SE ODDA
ISS Facility Services d.o.o., Tržaška cesta 53, 2000 Maribor
OBRAZLOŽITEV
Obvestilo o naročilu male vrednosti z naslovom »Storitev čiščenja« je bilo objavljeno na
Portalu javnih naročil pod št. JN002716/2016-W01 dne 16.6.2016.
Rok za oddajo ponudb je bil 29.6.2016 do 10:00 ure, istega dne ob 10:15 uri je bilo
izvedeno javno odpiranje ponudb. Naročnik je prejel 3 pravočasne ponudbe, prepoznih
ponudb ni prejel. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb je bil ponudnikom poslan na
elektronski naslov, naveden v ponudbi ponudnika.
Na predmetno javno naročilo so se prijavili ponudniki z naslednjimi ponudbenimi cenami:
ZŠ
1
2
3

PONUDNIK
CELOVITE STORITVE d.o.o.
ISS Facility Services d.o.o.
NGI PLUS d.o.o. & CO.K.D.

VREDNOST Z DDV
19.703,00 EUR
20.215,40 EUR
30.487,80 EUR

Za izbor ponudbe je bilo uporabljeno merilo »ekonomsko najugodnejša ponudba«, ki je
bilo sestavljeno iz naslednjih elementov:
1. vrednost mesečnega pavšala  največ 70 točk
2. vrednost ure čiščenja  največ 20 točk
3. odzivni čas  največ 10 točk
Skladno s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3 je naročnik razvrstil pravočasno prispele
ponudbe glede na merilo, kot sledi:
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ZŠ

PONUDNIK

1

Celovite storitve d.o.o.

19.703,00 €

11,47 €

30

70,00

15,95

5,00

90,95

2

2

ISS Facility Services
d.o.o.

20.215,40 €

9,15 €

15

68,23

20,00

10,00

98,23

1

3

NGI Plus d.o.o. in Co.
k.d.

30.487,80 €

12,08 €

480

45,24

15,15

0,31

60,70

3

Ponudniki so glede na elemente merila prejeli številko točk kot izhaja iz razpredelnice.

V skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3 je naročnik preveril le dopustnost
prvouvrščene ponudbe ponudnika ISS Facility Services d.o.o. in izpolnjevanje pogojev
iz razpisne dokumentacije javnega naročila.
Prvi odstavek 2. člena ZJN-3 določa, da je dopustna ponudba tista ponudba, ki jo predloži
ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za
sodelovanje. Njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v
tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, prispela je
pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni
ocenil za neobičajno nizko, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudba prvouvrščenega ponudnika ISS Facility Services d.o.o. je dopustna.
Ostalih ponudb naročnik ni preverjal, saj 2. odstavek 89. člena ZJN-3 določa, da naročnik
pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz
ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
Naročnik je skladno z merilom ekonomsko najugodnejše ponudbe oddal naročilo
ponudniku z dopustno ponudbo, ki je dosegel najvišje število točk, torej ISS
Facility Services d.o.o.
Naročilo se prične izvajati po pravnomočnosti in dokončnosti te odločitve in podpisu
okvirnega sporazuma.
S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.
PRAVNI POUK:
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 5-ih delovnih dni od dneva
prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem
odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek
za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu,
pristojnemu za finance.
Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 500,00 EUR na
Transakcijski račun:

SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri:

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija

SWIFT KODA:

BS LJ SI 2X

IBAN:

SI56011001000358802

Referenca:

11 16110-7111290-00271616

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
Ines Iskra, direktorica
žig
Vložiti:
- Arhiv, tu,
- Ponudnikom, z objavo na Portalu javnih naročil.

