Št.: 582
Datum: 14. 12. 2011
Na podlagi izvedenega postopka za nakup in sukcesivno dobavo materiala za čiščenje
po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. JN 11928/2011
dne 19. 10. 2011 in popravek št. JN 12061/2011 dne 21. 10. 2011.
izdajam naslednje
OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠIH PONUDNIKOV
Kot najugodnejša ponudnika se izbereta:
1. Za 1. Sklop: ČISTILNA SREDSTVA ponudnik: Kimi, d.o.o., Planjava 1, 1236
Trzin
2. Za 2. Sklop: POTROŠNI MATERIAL ponudnik: Inter koop, d.o.o., Zrkovska c.
07, 2000 Maribor
O B R A Z L O Ž I T E V:
Naročnik: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj je
objavil na Portalu javnih naročil št. JN 11928/2011 dne 19. 10. 2011 in popravek št. JN
12061/2011 dne 21. 10. 2011 javni razpisa za nabavo čistilnih sredstev in potrošnega
materiala po odprtem postopku za obdobje treh let.
Naročnik je na javnem odpiranju dne 09. 11. 2011 odprl ponudbe in ugotovil, da se je
ponudbe poslalo 12 ponudnikov, od katerih se je dvanajst ponudnikov prijavilo na prvi
sklop, na drugi sklop pa šest. Vse ponudbe so bile pravočasne, dve ponudbi pa nista
bili formalno popolni, zato jih je naročnik v skladu z določili ZJN-2 pozval, da v roku
treh dni dopolnita ponudbi z manjkajočimi obrazci. Ponudnika, sta ponudbi dopolnila.
Na razpis so se prijavili:
1. Bent exellent, d.o.o., Domžale, Dragomelj 82, 1230 Domžale
2. Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, 1292 Ig
3. Irbis, d.o.o., Koseze 32c, 6250 Ilirska Bistrica
4. Kimi, d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin
5. Prosen com, d.o.o., Poslovna cona A 47, 4208 Šenčur
6. Vafra commerce, d.o.o., Griže 125, 3302 Griže
7. Barjans, d.o.o., Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika
8. Inter koop, d.o.o., Zrkovska c. 07, 2000 Maribor
9. Europap, d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče
10. Ecolab, d.o.o., Vajngerlova ulica 4, 2000 Maribor
11. Diversey, d.o.o., Tržaška cesta 37a, 2000 Maribor

12. Ivec, d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 38, 2000 Maribor
Z upoštevanjem edinega merila, ki je bilo navedeno v razpisni dokumentaciji, to je
najnižja končna cena posameznega sklopa, je naročnik ugotovil, da je:
- za prvi sklop ponudil najnižjo vrednost sklopa čistilna sredstva ponudnik
Kimi, d.o.o., Planjava 1, 1236 Trzin, in sicer 1.899,25 EUR
- za drugi sklop pa je ponudil najnižjo vrednost sklopa potrošni material
ponudnik Inter koop, d.o.o., Zrkovska c. 07, 2000 Maribor, in sicer 6.913,55
EUR.
- ostali ponudniki so ponudili višjo vrednost sklopov od navedenih in
izbranih.
Naročnik je med postopkom javnega naročanja ugotovil, da ima sklenjeno pogodbo za
potrošni material (brisačke) do konca leta 2014 s firmo Harper, d.o.o., zato je sicer s
postopkom nadaljeval, pri izbranem dobavitelju za drugi sklop pa ne bo zaradi v letu
2007 sklenjene pogodbe do izteka le te, nabavljal brisačk.
S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.
Pravni pouk:
Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkov javnega naročanja (Uradni list RS št. 43/2011 ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki
ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji
lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za
predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročila.
Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali
razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu
za finance, št. 01100-1000358802 – Izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom
ZPVPJN, sklic 11 1611O- 7111290 _______________.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj vloži zahtevo za
predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem
naročilu.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo
zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti Ministrstvo za finance, sektor za
javna naročila in koncesije.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti
priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za
revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim kvalificiranim potrdilom.
Žig

Vročiti:
 vsem ponudnikom s priporočeno pošiljko,
 arhiv.

Odgovorna oseba naročnika:
Aleš Žitnik, ravnatelj

