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V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3),
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku
oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
MORS 294/2018 - JNMV
UREDITEV HLAJENJA V IZPOSTAVAH URSZR
z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev

V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti MORS 294/2018-JNMV, za ureditev
hlajenja v izpostavah URSZR z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev, se izbere ponudba
ponudnika STAGOJ d.o.o., Višnja vas 15c, 3212 Vojnik, ki je predložil ponudbo št. 2018-2435
z dne 19.11.2018 v skupni vrednosti 17.477,60 brez DDV, vrednost 22% DDV je 3.845,07 EUR
in skupni vrednosti 21.322,67 z DDV.

Obrazložitev:

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila
male vrednosti MORS 294/2018-JNMV; »Ureditev hlajenja v izpostavah URSZR z
upoštevanjem temeljnih okoljskih«, do roka določenega za oddajo ponudb v informacijski
sistem e-JN, prejel naslednje pravočasne ponudbe:




KLIMAJ d.o.o., Vinji vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič, št. ponudbe 18-010-000853 z dne
16.11.2018.
STAGOJ d.o.o., Višnja vas 15 c, 3212 Vojnik, št. ponudbe 2018-2435 z dne 19.11.2018,
KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, št. ponudbe 180017-V z dne
19.11.2018,

Naročnik je po odpiranju ponudb, ki je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN,
prejete ponudbe razvrstil skladno z določili zakona glede na objavljeno ocenjevalno merilo
najnižja cena – skupna ponudbena vrednost in sicer:

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114

Zap.
št.

Naziv ponudnika

Ponudbena vrednost
v EUR z DDV

1.

KLIMAJ d.o.o., Vinji vrh pri Semiču 8a, 8333 Semič

11.907,20

2.

STAGOJ d.o.o., Višnja vas 15 c, 3212 Vojnik

21.322,67

3.

KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija

23.273,32

Naročnik je po pregledu in analizi ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430309/2018-13 z dne 11.12.2018, ki jo je istega dne objavil na Portalu javnih naročil. Naročnik je
dne 12.12.2018 s strani neizbranega ponudnika KOLEKTOR KOLING d.o.o., prejel zahtevo za
vpogled v ponudbo. Vpogled se je na naslovu naročnika izvedel 14.12.2018 ob 10.00 uri, kar je
evidentirano z zapisnikom št. 430-309/2018-20.
Pri naročniku se je po izvedenem vpogledu pojavil dvom o pravilnosti sprejete odločitve o oddaji
javnega naročila št. 430-309/2018-13 z dne 11.12.2018, zato je s spremembo odločitve o oddaji
javnega naročila št. 430-309/2018-23 z dne 18.12.2018 vrnil postopek javnega naročila v
postopek ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb.
Pri ponovnem pregledu ponudb je naročnik ugotovil naslednje:
Naročnik je pri ponovnem pregledu najprej preveril najugodnejšo ponudbo KLIMAJ d.o.o.,
Semič in ugotavljal njeno dopustnost. Pri preverjanju in pregledu ponudbene dokumentacije je
naročnik ugotovil, da ponudnik KLIMAJ d.o.o. ni predložil obrazca »PREDRAČUN
KOMPLEKSNI« oziroma »popis del«, v katerem je moral ponudnik navesti rekapitulacijo
ponudbenih cen po posameznih postavkah na enoto mere kpl. Zaradi navedenega ponudba ni
dopustna, torej ni v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3.
Naročnik je nadalje ponovno preveril naslednjo najugodnejšo ponudbo, in sicer ponudnika
STAGOJ d.o.o., Vojnik. Pri ponovnem preverjanju in pregledu ponudbene dokumentacije je
naročnik ugotovil, da iz priloženega potrdila (PRILOGA R2), ki ga je predložil ponudnik STAGOJ
d.o.o. za referenčnega naročnika Instalaterstvo Boris Rečnik s.p. ni bilo mogoče razbrati ali gre
za dobavo in montažo klimatskih naprav, kot je navedeno na seznamu referenčnih potrdil ali
samo za montažo klimatskih naprav, kot izhaja iz samega priloženega potrdila. Na podlagi
poziva naročnika k dopolnitvi ponudbe št 430-309/2018-30 z dne 6.3.2019 je ponudnik v roku, ki
ga je določil naročnik na naslov naročnika posredoval dopolnitev ponudbe. Nadalje je naročnik
pri ponovnem pregledu ugotovil, da je ponudba ponudnika dopustna, torej je v skladu z 29.
točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, zato jo je naročnik kot ekonomsko najugodnejšo tudi izbral.
Naročnik ponudbe KOLEKTOR KOLING d.o.o., Idrija ni preverjal, saj dopustnost njegove
ponudbe ne bi vplivala na sam izbor najugodnejše ponudbe. Prednost izbrane dopustne
ponudbe pred ostalima ponudbama je, da je ta dopustna in glede na ocenjevalno merilo
najugodnejša.
Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:
Ponudnik, ki ni bil izbran lahko pri naročniku, najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh od dneva
objave odločitve na portalu javnih naročil, vloži zahtevek za revizijo postopka javnega naročila.
Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2% (odstotka) od
vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe, vendar ne manj kot 500 EUR in ne
več kot 25.000 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt
pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:
SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290—00727118.
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Posredovano:
- portalu javnih naročil za objavo odločitve

