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Naročniki: 

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 

Občina Središče ob Dravi,  Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi  

Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž 

 

Številka: 0142-1/2016 04/81 

Datum: 3. 11.2016 

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

  

 

Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (v nadaljevanju: koncesija). 

 

1. Povabilo k oddaji prijave (OBR-I/1) 

2. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (OBR-I/2) 

3. Prijava (OBR-I/3) 

4. Izjave in obrazci, določeni z navodilom za izdelavo prijave 

 

Občina Ormož Občina Središče ob Dravi     Občina Sveti Tomaž 

Župan: Alojz Sok  Župan: Jurij Borko   Župan: Mirko Cvetko 
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OBR-I/1 

Naročniki: 

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 

Občina Središče ob Dravi,  Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi  

Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž 

 

 

Številka: 0142-1/2016 04/81 

Datum: 3.11.2016 

 

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE 

 

Predmet javnega razpisa: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (v 

nadaljevanju: koncesija). 

 

Objava javnega razpisa: Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 68/2016 z dne 04.11.2016, pod št. 

objave_____/________ in na spletni strani občin naročnic objavil javni razpis po postopku 

konkurenčnega dialoga, v skladu z 46. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ 

(Uradni list RS, št. 127/06), za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 

pitno vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Vabimo Vas, da podate Vašo 

prijavo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo prijave. 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Klavdija Bac 

 telefon: 02 7415 347 

 e-pošta: klavdija.bac@ormoz.si 

 

Prijave je treba oddati najkasneje do 6.12.2016 do 10. ure.  

 

Pravne podlage: 

 Zakon o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006); 

 Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-

ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011); 
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 Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 

66/2006 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1, 108/2009, 48/2012, 

57/2012, 93/2013 in 56/15); 

 Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Uradni list RS, št. 91/2015); 

 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 

občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož št. 

13/2016); 

 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 

Tomaž  (Uradni vestnik občine Ormož št. 13/2016); 

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012); 

 Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12).  

 

Občina Ormož Občina Središče ob Dravi     Občina Sveti Tomaž 

Župan: Alojz Sok  Župan: Jurij Borko   Župan: Mirko Cvetko 
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OBR-I/2 

Naročniki: 

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 

Občina Središče ob Dravi,  Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi  

Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž 

 

 

Številka: 0142-1/2016 04/81 

Datum: 3.11.2016 

 

Predmet javnega razpisa: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

 

 NAVODILO 

ZA IZDELAVO PRIJAVE 

 

 

1. člen 

V skladu s 46. in 48. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 

127/06), 36. členom Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 

30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011) in Odloka o predmetu in pogojih 

za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, je naročnik objavil javni razpis za prvo 

fazo postopka konkurenčnega dialoga. 

Predmet javnega razpisa: Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 

 

2. člen 

Na javnem razpisu lahko konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, 

ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.  

 

3. člen 

Prijavitelj mora prijavo izdelati v slovenskem jeziku.  

 

4. člen 

Za pravilnost prijave mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo: 
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1. prijava (OBR-I/3); 

2. dokumentacijo in ostale izjave iz 8. in 13. člena teh navodil. 

 

5. člen 

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati najpozneje šest dni 

pred iztekom roka za oddajo prijave na naslov kontaktne osebe naročnika. 

Kontaktna oseba naročnika bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, najkasneje 

štiri dni pred iztekom roka za oddajo prijave. 

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 

spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na spletni strani 

naročnika www.ormoz.si najkasneje štiri dni pred rokom za oddajo prijav. Vsaka taka 

dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za 

oddajo prijav, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za 

oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki 

posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav. 

 

6. člen 

Po roku za oddajo prijav bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve 

formalno nepopolnih prijav ter druge informacije pošiljala po elektronski pošti kontaktni osebi 

prijavitelja, navedeni v prijavi. 

 

7. člen 

Prijavo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:  

Občina Ormož 

Ptujska cesta 6 

2270 Ormož 

 

Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj - Prijava na javni razpis koncesija voda« in 

številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov 

pošiljatelja. 

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo 

pravilno označene. Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma, če prispe po pošti na 

naslov naročnika do datuma in ure določene v razpisu. 

 

8. člen 

Naročnik bo priznal sposobnost prijaviteljem na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
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A. Ugotavljanje sposobnosti-razlogi za izključitev prijavitelja: 

1. Da ne obstajajo razlogi za izločitev določeni v 75. členu ZJN-3. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-I/4). 

2. Prijavitelj soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 

evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.  

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-I/5). 

 

B. Poklicna sposobnost 

3. Prijavitelj 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. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-I/4). 

 

4. Prijavitelj ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 

dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri 

imajo svoj sedež, opravljali storitev.  

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev  (OBR-I/4). 

 

C. Ekonomska in finančna sposobnost 

5. Prijavitelj v zadnjih dvanajstih mesecih pred objavo javnega razpisa ni imel blokiranih 

transakcijskih računov. 

Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev TRR oziroma BON-2, iz katerega izhaja, da 

prijavitelj v zadnjih 12 mesecih pred objavo javnega razpisa ni imel blokiranega TRR. Če ima 

prijavitelj več TRR, mora predložiti toliko potrdil, koliko ima računov. Potrdilo ne sme biti 

starejše več kot 30 dni šteto od roka za oddajo prijave. 

 

D.  Tehnični pogoji 

6. Da ima prijavitelj ustrezne tehnične zmogljivosti za izvajanje razpisanih storitev.  

Dokazilo: Izjava prijavitelja o ustreznih tehničnih zmogljivostih (OBR-I/6) in seznam tehničnih 

sredstev, ki jih ima prijavitelj na razpolago (priloga OBR-I/6A). 

 

7. Da je prijavitelj v zadnjih petih letih vsaj tri leta izvajal  lokalno gospodarsko javno službo 

oskrbo s pitno vodo na območju z najmanj 15 000 prebivalci. 

Dokazilo: Izjava prijavitelja o izkušnjah (OBR-I/7) s priloženimi referenčnimi potrdili reference 

(OBR-I/7A). 
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E.  Kadrovski pogoji 

8. Da prijavitelj razpolaga z ustreznim številom, izobrazbo in delovnimi izkušnjami kadrov, ki 

bodo sodelovali pri izvajanju del. 

Dokazilo: Izjava prijavitelja, da razpolaga z ustreznim številom, izobrazbo in delovnimi 

izkušnjami kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju del (OBR-I/6) in seznam kadrov (OBR-

I/6B). 

 

9. člen 

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in 

dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.  

Naročnik bo vse prijavitelje, ki ne bodo izpolnili pogojev izločil iz postopka in o tem izdal 

obvestilo o izključitvi.  

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili 

svoje rešitve in predloge. 

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo 

njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve. 

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne 

ponudbe na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.  

 

10. člen 

Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.  

Uporabljena bodo naslednja merila: 

 cena; 

 izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference). 

Merila bodo izdelana in ovrednotena v razpisni dokumentaciji za oddajo končnih ponudb. 

 

11. člen 

Prijavo lahko predloži skupina prijaviteljev (skupna prijava), ki mora predložiti pravni akt 

(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo izbrani na javnem 

razpisu. 

Skupina prijaviteljev, ki oddaja skupno prijavo mora predložiti pravni akt o skupnem 

nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: 

 imenovanje nosilca posla pri izvedbi koncesije, 

 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, 

 obseg posla (natančna navedba vrste in obsega storitev), ki ga bo opravil posamezni 

prijavitelj in  njihove odgovornosti, 
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 izjava, da so vsi prijavitelji v skupni prijavi seznanjeni z navodili prijaviteljem in 

razpisnimi pogoji  in da z njimi v celoti soglašajo, 

 neomejena solidarna odgovornost vseh prijaviteljev v skupni ponudbi 

 določila v primeru izstopa posameznega partnerja.  

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov 

izbrana za izvajanje koncesionirane dejavnosti. 

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno prijavo, bo naročnik  obstoj izključitvenih 

pogojev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega prijavitelja posebej, izpolnjevanje ostalih 

pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  

 

12. člen 

Prijavitelj mora pripraviti en izvod dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in 

zahtevane priloge. Celotna dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo 

in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja prijavitelja. Prijava ne sme vsebovati nobenih 

sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave 

napak prijavitelja. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše 

prijavo. 

 

13. člen 

Prijavitelj mora prijavi priložiti  program oskrbe s pitno vodo v skladu z določili Uredbe o oskrbi s 

pitno vodo z oceno stroškov izvajanja javne službe (OBR-I/8).  

Ocena stroškov mora biti izdelana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 

109/2012). 

 

Občina Ormož Občina Središče ob Dravi     Občina Sveti Tomaž 

Župan: Alojz Sok  Župan: Jurij Borko   Župan: Mirko Cvetko 

 


