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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, na seji dne_________________ sprejel

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica soglaša s pričetkom postopka podelitve
koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe izvajanja javne
razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 354-15/2013
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŢUPAN

Številka: 354-15/2013-1
Nova Gorica, 11. februarja 2013
OBRAZLOŽITEV
Na izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila dne 4.12.2012, je
bil pri obravnavi in sprejemu Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne sluţbe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 97/12, v nadaljnjem besedilu Odlok) sprejet amandma, po katerem se
besedilo 1. točke 28. člena Odloka glasi: »Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1.
člena tega odloka se izbere z enotnim javnim razpisom. Sklep o javnem razpisu sprejme
ţupan po predhodnem soglasju mestnega sveta.«
Javni razpis se bo izvedel po postopku konkurenčnega dialoga v skladu s 46. členom
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Odlokom ter ostalo
področno zakonodajo.
Javni partner (koncedent) bo izvedel postopek konkurenčnega dialoga v treh fazah:
V prvi fazi bo koncedent na podlagi predloţenih prijav priznal usposobljenost kandidatom,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje za priznanje usposobljenosti na podlagi tega razpisa.
Koncedent bo v fazo dialoga vključil vse kandidate, ki jim bo priznana usposobljenost.
Neizbrani kandidati bodo imeli pravico vloţiti zahtevek za revizijo, skladno z določili
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11;
ZPVPJN).
V drugi fazi bo koncedent vsakega kandidata, ki mu bo priznal usposobljenost v prvi fazi,
povabil k ločenemu dialogu, v katerem bosta v enem ali več krogih dialoga identificirala
moţne rešitve glede na potrebe koncedenta in ekonomsko korist, ki ji bo sledil
posamezen zasebni partner. Koncedent bo s kandidati, ki jim bo priznana
usposobljenost, izvedel dialog v vrstnem redu prispelih prijav. V okviru dialoga bo
izvedeno tudi usklajevanje besedila vzorca koncesijske pogodbe. Koncedent si pridrţuje
pravico, da v fazi dialoga spreminja vsebino in obseg projekta glede na podatke, ki jih bo
pridobil v fazi dialoga s ciljem oblikovanja uravnoteţenega javno-zasebnega partnerstva.
Koncedent vsem povabljenim kandidatom zagotavlja, da bodo obravnavani enakopravno
ter da bo vsem kandidatom zagotovil enake informacije, ki bodo osnova za oddajo
končne ponudbe. Koncedent si pridrţuje pravico, da v fazi dialoga zavrne kandidata, za
katerega se na podlagi izvedenega dialoga izkaţe, da ni sposoben izvesti predmetnega
javno-zasebnega partnerstva na način in pod pogoji, kot jih je opredelil koncedent.
V tretji fazi bo koncedent oblikoval končno povabilo k oddaji ponudb, v katerem bo
opredelil končne pogoje za izbiro koncesionarja ter tehnične in druge zahteve glede na
vsebino dialoga, ki ga bo izvedel s kandidati. Končno povabilo k oddaji ponudb bo
vsebovalo tudi usklajen vzorec koncesijske pogodbe ter natančno opredelitev vsebine
projekta. V povabilu k oddaji končne ponudbe bodo glede na dogovorjeno v fazi dialoga
tudi podrobno opredeljene pravice in obveznosti obeh partnerjev javno-zasebnega
partnerstva. Koncedent bo za vsako končno ponudbo preveril izpolnjevanje pogojev iz
povabila k oddaji končnih ponudb. Izmed končnih pisnih ponudb, ki bodo te pogoje
izpolnjevale, bo koncedent na podlagi merila za izbiro »ekonomsko najugodnejša
ponudba«, izbral izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

Merilo »ekonomsko najugodnejše ponudbe« za izbor koncesionarja bo sestavljeno iz
naslednjih podmeril:
- ponujena višina prihranka električne energije (koncesnina);
- ponujena mesečna vrednost rednega vzdrţevanja javne razsvetljave;
- ponujena ocenjena vrednost investicije v posodobitev javne razsvetljave;
- ponujena doba trajanja koncesije;
- ponujena garancijska doba ponujene opreme.
Koncedent bo podmerila podrobno opredelil najkasneje v povabilu k oddaji končne pisne
ponudbe.
Koncedent bo izvedel javno odpiranje prispelih ponudb. Strokovna komisija koncedenta
bo prispele ponudbe ocenila in pripravila poročilo. Koncedent bo na podlagi poročila
sprejel pisno odločitev o izbiri koncesionarja in jo posredoval vsem ponudnikom.
Neizbrani ponudniki bodo lahko vloţili zahtevek za revizijo, skladno z določili ZPVPJN.
Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe bo občinska uprava izdala izbranemu koncesionarju
odločbo o podelitvi koncesije. Razmerje javno-zasebnega partnerstva bo vzpostavljeno s
podpisom koncesijske pogodbe.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam, da sprejme predlagani
sklep.

Pripravila:
Martina Remec Pečenko
Načelnica Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne sluţbe

PRILOGA: sklep o pričetku javnega razpisa

Matej Arčon
ŢUPAN

Številka: 354-15/2013
Nova Gorica,
Na podlagi prvega odstavka 28. člena Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne sluţbe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 97/12), izdajam
SKLEP O PRIČETKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA
PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE IZVAJANJA JAVNE RAZSVETLJAVE V MESTNI OBČINI NOVA GORICA

1. Predmet javnega razpisa: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje
izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe izvajanja javne razsvetljave v Mestni
občini Nova Gorica.
2. Vrsta postopka: Javni razpis se bo izvedel po postopku konkurenčnega dialoga v
skladu s 46. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.
127/06) in skladno z Odlokom o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne sluţbe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 97/12, v nadaljnjem besedilu Odlok) ter ob uporabi
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami) in Zakona
o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/1993 s spremembami).
3. Ocenjena vrednost brez DDV: 1.558.659,55 €
V to vrednost je vključena obnova javne razsvetljave, prestavitev in obnova
odjemnih mest in priţigališč ter redno vzdrţevanje javne razsvetljave v obdobju
petih let.
4. Vir financiranja:
Sredstva za investicijo se zagotovijo s strani zasebnega partnerja, ki bo izbran v
postopku javnega razpisa, razen v primeru, da bodo sredstva delno zagotovljena
tudi s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru javnega
razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave (UJR-1).
Operacijo bo morda delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba
energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije.
5. Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih ponudb
oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila se imenuje vodja
javnega razpisa in strokovna komisija.
Matej Arčon
ŢUPAN

