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V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 – v nadaljevanju ZJN-3) naročnik
Slovenski državni gozdovi d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA SEC_2019-LJ_00330

Javno naročilo »Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije«, sklop 10 Območna
enota Nazarje se odda:
Ponudniku:
1. VINCENC POLJANŠEK S.P. GOZDARSTVO
OKROG PRI MOTNIKU 9
1219 LAZE V TUHINJU

Za ceno:
20,48 EUR brez DDV/m3 odpeljanega lesa
Predmet javnega naročila je izvedba del po naslednjih odločbah ZGS:
1. 07141B 3408-10-2210-A059/19 SiDG d.o.o. vročena 11.10.2019

Bruto ocenjena količina po odločbah ZGS iz prejšnjega odstavka znaša 42,33 m3 iglavcev, ,00 m3
listavcev, skupaj 42,33 m3 drevja.
Rok za izvedbo vseh del, ki so predmet naročila:
1.

Odločba: 3408-10-2210-A059/19 ima rok izvedbe dne 30.11.2019

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi predmetnega javnega naročila tudi naslednji podizvajalci:
1. ROBI DROLC NDDK
ČEŠNJICE V TUHINJU 12
1219 LAZE V TUHINJU
DŠ: 32331207

MŠ: 2536439000

Izbrani ponudnik je pri izvajanju del, ki so predmet tega javnega naročila, dolžan spoštovati vse
zahteve povabila k oddaji ponudbe in prilog k povabilu ter celotne dokumentacije v zvezi z oddajo
tega javnega naročila oz. sestavnih delov te dokumentacije.
OBRAZLOŽITEV

SEC 2019
Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (dalje: naročnik) je dne 07.12.2018 na portalu Uradnega lista RS
pod št. JN008447/2018-B01 in v Uradnem listu EU pod št. 2018/S 237-541405 objavila javno naročilo
»Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje naročanja od sklenitve
(uveljavitve) okvirnega sporazuma do 31.12.2019 z oznako pri naročniku: SEC 2019. S ponudniki, ki so
izpolnjevali vse zahteve in pogoje dokumentacije javnega naročila SEC 2019 je naročnik sklenil Okvirni
sporazum št. SEC 2019, posamezne storitve sečnje in spravila lesa kot predmet posameznega javnega
naročila pa naročnik oddaja na način odpiranja konkurence med tistimi ponudniki, ki so stranke
Okvirnega sporazuma št. SEC 2019 za zadevni sklop ter so naročniku predložile zahtevano zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik konkurenco med navedenimi ponudniki odpira na
način, da jih povabi k oddaji ponudbe.
Povabilo k oddaji ponudbe v predmetnem naročilu je bilo ponudnikom poslano dne 04.11.2019.
Javno odpiranje ponudb je potekalo v prostorih naročnika na naslovu Rožna ulica 39 v Kočevju, dne
07.11.2019.
Naročnik je v navedenem postopku pravočasno prejel naslednje ponudbe:
1. VINCENC POLJANŠEK S.P. GOZDARSTVO

20.48 €

Merilo za oddajo naročila je skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila SEC 2019 najnižja
ponujena cena v EUR brez DDV/m3 odpeljanega lesa.
Izbrani ponudnik je ob prijavi na razpis izkazoval dovolj kadrovskih kapacitet in kapacitet potrebne
mehanizacije, ki ju je naročnik predvidel v predmetnem javnem naročilu.

Strokovna komisija naročnika je ponudbo v izreku te odločitve navedenega ponudnika ocenila kot
dopustno, ponudba v celoti ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v razpisni dokumentaciji
ter zahtevam iz povabila k oddaji ponudbe. Ponudba je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano
nedogovorjeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev naročnika ter je ter je glede na merilo za oddajo naročila najnižja ponudba. S tem
je utemeljen izrek te odločitve.
Pogodba o izvedbi predmetnega javnega naročila je med izbranim ponudnikom in naročnikom sklenjena
z dnem sprejema in objave te odločitve, tako kot je to navedeno v zadevnem povabilu k oddaji ponudbe
in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila SEC 2019.
Pogodba o izvedbi posameznega javnega naročila in vsi morebitni dodatki k tej pogodbi prenehajo
veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega
naročila ali njegovega podizvajalca.
PRAVNI POUK: V skladu s 3. odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami) je zoper odločitev o oddaji javnega naročila pravno
varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.
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Vročiti:
-

vsem ponudnikom preko portala javnih naročil
arhiv naročnika
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