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Socialne in druge posebne storitve – gospodarske javne službe
Direktiva 2014/25/EU

Periodično informativno obvestilo  ◯
To obvestilo se šteje za javni razpis  ⃞

Zainteresirani subjekti morajo naročnika obvestiti o svojem interesu za naročilo(-a). Naročilo(-a) 
bo (bodo) oddano(-a) brez objave dodatnega javnega razpisa.

Kvalifikacijski sistem  ◯
To obvestilo se šteje za javni razpis  ⃞

Zainteresirani subjekti morajo od naročnika zahtevati, da je kvalificiran v skladu s kvalifikacijskim 
sistemom. Naročilo(-a) bo (bodo) oddano(-a) brez objave dodatnega javnega razpisa.

Obvestilo o naročilu  ◯
Obvestilo o oddaji naročila  ◯

Oddelek I: Naročnik

I.1) Ime in naslovi 1 (opredelite vse naročnike, odgovorne za postopek)

Uradno ime: Nacionalna identifikacijska številka: 2

Poštni naslov:

Kraj: Šifra NUTS: Poštna številka: Država:

Kontaktna oseba: Telefon:

E-naslov: Telefaks:

Internetni naslovi
Glavni naslov: (URL)
Internetni naslov profila kupca: (URL)

I.2) Skupno javno naročanje

⃞ Naročilo vključuje skupno javno naročanje
V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:

⃞ Naročilo odda centralni organ za nabavo

I.3) Sporočanje 5, 9, 11

◯ Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: 15 (URL)
◯ Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: 15 (URL)

Dodatne informacije lahko dobite na                 

◯ zgoraj navedenem naslovu
◯ drugem naslovu: (predložite drug naslov)

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati 5, 11

⃞ elektronsko prek: (URL)
◯ na zgoraj navedeni naslov
◯ na naslednji naslov: (predložite drug naslov)

⃞ Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in 
naprav je brezplačno na voljo na: (URL)

I.6) Glavna področja dejavnosti

◯ Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote
◯ Električna energija 
◯ Pridobivanje plina in nafte
◯ Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv
◯ Voda
◯ Poštne storitve

◯ Železniški promet 
◯ Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet
◯ Pristaniške dejavnosti
◯ Letališke dejavnosti
◯ Druga dejavnost:

Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije

Informacije in obrazci: http://simap.ted.europa.eu
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Oddelek II: Predmet 3 

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov: Referenčna številka dokumenta: 2

II.1.2) Glavna koda CPV:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Dopolnilna koda CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Vrsta naročila   Storitve

II.1.4) Kratek opis: 18

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost 2, 5, 6, 9

Vrednost brez DDV:  [                      ]   Denarna enota:  [    ] [    ] [    ]
(v primeru okvirnih sporazumov – ocenjena najvišja skupna vrednost za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma)

II.1.6) Informacije o sklopih 8, 18

⃞ Naročilo je razdeljeno na sklope 
Ponudbe je treba predložiti za   ◯ vse sklope   ◯ največje število sklopov:  [        ]    ◯ samo en sklop 5

⃞ Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku:  [        ] 5, 9

⃞ Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov: 5, 9

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV) 10

Vrednost:   [                  ] (Navedite skupno vrednost javnega naročila. Za informacije o posameznih javnih naročilih uporabite oddelek V)
ali
Najnižja ponudba:  [                  ]  /  Najvišja ponudba:  [                  ]  ki je bila upoštevana

Denarna enota:   [    ][    ][    ]

(za okvirne sporazume – najvišja skupna vrednost za celotno trajanje)
(za dinamične nabavne sisteme – vrednost naročila(-) ni vključena v prejšnja obvestila o oddaji naročila)
(za naročila na podlagi okvirnih sporazumov, če se zahteva – vrednost naročila(-) ni vključena v prejšnja obvestila o oddaji naročila)

II.2) Opis 1

II.2.1) Naslov: 2 Št. sklopa: 2

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV 2

Glavna koda CPV: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Dopolnilna koda CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

II.2.4) Opis javnega naročila:

II.2.6) Ocenjena vrednost 2, 5

Vrednost brez DDV:  [                      ]   Denarna enota:  [    ] [    ] [    ]
(za okvirne sporazume – najvišja ocenjena skupna vrednost za celotno trajanje)

II.2.7) Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma 5, 6

Trajanje v mesecih:  [        ]  ali  Trajanje v dnevih:  [        ]
ali  Začetek: (dd/mm/llll)  /  Konec: (dd/mm/llll)

II.2.8) Trajanje kvalifikacijskega sistema 11

◯ Začetek: (dd/mm/llll)   /   Konec: (dd/mm/llll)
◯ Nedoločeno trajanje

⃞ Obnovitev kvalifikacijskega sistema 2

Formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU  ◯ da   ◯ ne

Identifikacijska oznaka projekta:

II.2.14) Dodatne informacije:

II.3) Predvideni datum objave obvestila o naročilu: 9 (dd/mm/llll)
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Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.4) Objektivna pravila in merila za sodelovanje 5, 14

Seznam in kratek opis pravil in meril:

III.1.5) Informacije o pridržanih naročilih 2, 5, 11, 14

⃞ Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih 
oseb

⃞ Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene

(Samo v primeru naročil za določene zdravstvene, socialne in kulturne storitve iz člena 94 Direktive 2014/25/EU)
⃞ Sodelovanje v postopku je pridržano za organizacije, katerih poslanstvo je zagotavljanje javnih storitev in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 94(2) 

Direktive 2014/25/EU

III.1.9) Uvrstitev v sistem  11 (povzetek glavnih pogojev in metod)

Pogoji glede usposobljenosti, ki jih morajo izpolnjevati gospodarski subjekti:  /  Metode, v skladu s katerimi se bodo ti pogoji preverjali: 1

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo 2, 5, 11, 14

III.2.1) Informacije o določeni stroki

⃞ Izvedba storitve je omejena na določeno stroko   
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: 

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila: 8

III.2.3) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila 8

⃞ Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis 5, 10, 14

IV.1.1) Oblika postopka

◯ Odprti postopek 8

◯ Omejeni postopek 8

◯ Postopek, ki vključuje pogajanja 8

◯ Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju 10 

(izpolnite Prilogo D2)

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu

⃞ Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma

V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 8 let: 5, 14

IV.1.10) Opredelitev nacionalnih pravil, ki veljajo za postopek: 8

Informacije o nacionalnih postopkih so na voljo na: (URL)

IV.1.11) Glavne značilnosti postopka oddaje:

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom 5, 10, 11

Številka obvestila v UL:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Eno od naslednjih: Periodično informativno obvestilo; Obvestilo o profilu kupca; Kvalifikacijski sistem – gospodarske javne službe) 5

(Eno od naslednjih: Periodično okvirno obvestilo, ki se uporablja kot javni razpis; Obvestilo o naročilu; Kvalifikacijski sistem, ki se uporablja kot javni razpis; 
Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost) 10

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje 5 
Rok za prejem prijav interesa 14

Datum: (dd/mm/llll)           Lokalni čas: (hh:mm)

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:   [    ] [    ] 1, 5, 11

IV.2.5) Predvideni datum začetka postopka oddaje naročila: (dd/mm/llll) 4, 14

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila 10

⃞ Naročnik ne bo oddal nobenih nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega periodičnega informativnega obvestila
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Oddelek V: Oddaja naročila 1, 10

Št. naročila: [        ]        Št. sklopa: 2 [        ]        Naslov:
Naročilo je oddano/sklop je oddan    ◯ da   ◯ ne

V.1) Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)

◯ Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene
◯ Drugi razlogi (prekinitev postopka)

Referenca obvestila: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (leto in številka dokumenta)

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe: (dd/mm/llll) 8

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:  [        ]
Število prejetih ponudb MSP-jev: 8 [        ] (MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES)
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 8  [        ]
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 8 [        ]
Število elektronsko prejetih ponudb: 8 [        ]

⃞ Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov 8

V.2.3) Ime in naslov izvajalca 1

Uradno ime: Nacionalna identifikacijska številka: 2

Poštni naslov:

Kraj: Šifra NUTS: Poštna številka: Država:

E-naslov: Telefon:

Internetni naslov: (URL) Telefaks:

⃞ Izvajalec je MSP 8

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa  (brez DDV)

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2  [                      ] 
(za okvirne sporazume – najvišja ocenjena skupna vrednost za celotno trajanje tega sklopa)

Skupna vrednost naročila/sklopa:   [                      ] 
ali
Najnižja ponudba:  [                      ]  /  Najvišja ponudba:  [                      ]  ki je bila upoštevana
Denarna enota:  [    ][    ][    ]

(za okvirne sporazume – najvišja skupna vrednost za ta sklop)
(za naročila na podlagi okvirnih sporazumov, če se zahteva – vrednost naročila(-) za ta sklop ni vključena v prejšnja obvestila o oddaji naročila)

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem 8

⃞ Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam 4

Vrednost brez DDV:  [                      ]    Denarna enota:  [    ][    ][    ]
Delež:  [        ] %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
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Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela 5, 8

⃞ Uporabljeno bo elektronsko naročanje
⃞ Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
⃞ Uporabljeno bo elektronsko plačilo

VI.3) Dodatne informacije: 2

VI.4) Postopki za revizijo 5, 8, 10, 11

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime:

Poštni naslov:

Kraj: Poštna številka: Država:

E-naslov: Telefon:

Internetni naslov: (URL) Telefaks:

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije 2

Uradno ime:

Poštni naslov:

Kraj: Poštna številka: Država:

E-naslov: Telefon:

Internetni naslov: (URL) Telefaks:

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije 2

Uradno ime:

Poštni naslov:

Kraj: Poštna številka: Država:

E-naslov: Telefon:

Internetni naslov: (URL) Telefaks:

VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila: (dd/mm/llll)

Za zagotovitev skladnosti z zakonodajo Evropske unije in drugo ustrezno zakonodajo je odgovoren javni naročnik/naročnik.

1 ponovite tolikokrat, kot je potrebno
2 če se uporablja
3 ponovite tolikokrat, kot je potrebno, če je to obvestilo samo periodično informativno obvestilo
4 če so te informacije znane
5 predložite te informacije, če je obvestilo javni razpis
6 če so informacije že znane
7 obvezne informacije, ki niso za objavo
8 neobvezne informacije
9 te informacije predložite le, če gre za periodično informativno obvestilo
10 te informacije predložite le, če gre za obvestilo o oddaji
11 samo če se to obvestilo nanaša na kvalifikacijski sistem
14 če gre za periodično informativno obvestilo, uporabljeno kot javni razpis – predložite te informacije, če so že znane
15 predložite te informacije tukaj ali, kjer je primerno, v povabilu k oddaji ponudb
18 samo če se to obvestilo ne nanaša na kvalifikacijski sistem
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Priloga D2 – Gospodarske javne službe

Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem 
listu Evropske unije

Direktiva 2014/25/EU
(izberite ustrezno možnost in predložite razlago)

◯ 1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU

⃞ V odziv na postopek s predhodnim javnim razpisom ni bilo prejetih ustreznih ponudb/prijav za sodelovanje
⃞ Zadevno naročilo se izvaja izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive

⃞ Storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

◯ odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov
◯ cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev
◯ zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

⃞ Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

⃞ Nove storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih storitev in se naročajo v skladu z natančnimi pogoji iz Direktive

⃞ Nakup storitev pod posebno ugodnimi pogoji

◯ od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj
◯ od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev, po sporazumu z upniki ali podobnem postopku po nacionalni zakonodaji in drugih predpisih

⃞ Ugoden nakup, pri katerem se izkoristi posebej ugodno priložnost, ki je na voljo omejeno časovno obdobje po znatno nižji ceni od tržnih 
cen

◯ 2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

⃞ Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive

3. Razlaga

Jasno in izčrpno pojasnite, zakaj je oddaja javnega naročila brez predhodne objave v Uradnem listu Evropske unije zakonita, tako da navedete 
ustrezna dejstva in, če je to primerno, zakonsko pravno podlago v skladu z Direktivo:  (največ 500 besed)
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