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Slovenija-Mokronog: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
2017/S 089-174762

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naročnik
I.1) Ime in naslovi

Občina Mokronog – Trebelno
2241170000
Pod gradom 2
Mokronog
8230
Slovenija
Kontaktna oseba: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si, Mojca Pekolj
Telefon:  +386 73498262
E-naslov: mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si 
Telefaks:  +386 73498269
Šifra NUTS: SI017
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mokronog-trebelno.si

I.2) Skupno javno naročanje

I.3) Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://
www.mokronog-trebelno.si
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov

I.4) Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.5) Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet
II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov:
Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Mokronog-Trebelno.
Referenčna številka dokumenta: JN-1/2017-POG

II.1.2) Glavna koda CPV
60130000

II.1.3) Vrsta naročila
Storitve

mailto:mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si
http://www.mokronog-trebelno.si
http://www.mokronog-trebelno.si
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II.1.4) Kratek opis:
Izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok s sklenitvijo okvirnega sporazuma za OŠ Mokronog, PŠ
Trebelno in OŠPP Mirna za šolska leta 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021.

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost

II.1.6) Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

II.2) Opis

II.2.1) Naslov:

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV
60130000

II.2.3) Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI

II.2.4) Opis javnega naročila:
Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini Mokronog-Trebelno.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena

II.2.6) Ocenjena vrednost

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne

II.2.10) Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne

II.2.11) Informacije o variantah
Variante: ne

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

II.2.13) Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

II.2.14) Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.1) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev
ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2) Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

III.1.5) Informacije o pridržanih naročilih

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
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III.2.1) Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka
Odprti postopek

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

IV.1.4) Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 08/06/2017
Lokalni čas: 09:00

IV.2.3) Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina

IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 09/09/2017

IV.2.7) Način odpiranja ponudb
Datum: 08/06/2017
Lokalni čas: 11:00
Kraj:
Sejna soba – II. nadstropje Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, SI-8230 Mokronog.
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila: ne

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo

VI.3) Dodatne informacije:



UL/S S89
10/05/2017
174762-2017-SL

- - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 4 / 4

10/05/2017 S89
http://ted.europa.eu/TED

- - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek
Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije

4 / 4

Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje do 31.5.2017 do 15:00 ure preko Portala javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.5.2017, 9:00.

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

VI.4.3) Postopek revizije

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Občina Mokronog – Trebelno
Pod gradom 2
Mokronog
8230
Slovenija

VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
04/05/2017

www.enarocanje.si

