PROŠNJA ZA PRIJAVO INTERESA

O ODDAJI EKSPERIMENTALNE STORITVE ‘S KOLESOM NA ČEZMEJNI AVTOBUS’
PROJEKT INTERBIKE II PROGRAM ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020

Obvestilo je namenjeno zbiranju prijav interesa za prijavo na javni razpis za oddajo storitve »s
kolesom na čezmejni avtobus« s strani zainteresiranih ponudnikov. Naročnik bo izvedel
postopek s pogajanji za naročila pod mejnimi vrednostmi, v skladu s 36. členom, 2. odstavek,
črka B) Zakonskega Odloka št. 50/2016, prek RDO MEPA.
Podjetja, ki se nameravajo prijaviti, morajo vložiti prošnjo na naslednji naslov PEC:
comune.monfalcone@certgov.fvg.it NAJPOZNEJE DO 12. ure dne 16. julija 2018, z
izpolnitvijo obrazcev Priloga 1 in Priloga 2, ki jih je potrebno digitalno podpisati.
Značilnosti storitev:

Občina Tržič – Comune di Monfalcone namerava začeti s prvo eksperimentalno fazo storitve
»s kolesom na čezmejni avtobus« (projekt Interbike II), poleti 2018 ob koncih tedna (2 vožnji
odhod/povratek) in podobno pobudo ponoviti tudi v letu 2019.
Zahteva se storitev z naslednjimi značilnostmi:
1. povezovalni Bici Bus prevoz z odhodom ob sobotah iz kraja Grado/Gradež in
prihodom v Monfalcone/Tržič in Koper z vmesno postajo v Trstu in v obratno smer s
sledečim urnikom:
Odhod
Grado/Gradež ob 8.55 – avtobusna postaja
Monfalcone/Tržič ob 9.30 – postaja ulica Valentinis (Gaslini)
Trst ob 10.10 – avtobusna postaja (zunanja stran)
Koper ob 10.45 – avtobusna postaja
Povratek
Koper ob 18.05 – avtobusna postaja
Trst ob 18.45 – avtobusna postaja (zunanja stran)
Monfalcone/Tržič ob 19.20 – postaja ulica Valentinis (Gaslini)
Grado/Gradež ob 19.50 – avtobusna postaja
2. povezovalni Bici Bus prevoz z odhodom ob nedeljah iz Kopra v Monfalcone/Tržič in
Cormons z vmesno postajo v Trstu in v obratno smer s sledečim urnikom:
Odhod
Koper ob 8.10 – avtobusna postaja
Trst ob 8.50 – avtobusna postaja (zunanja stran)
Monfalcone/Tržič ob 9.30 – postaja ulica Valentinis (Gaslini)
Cormons ob 10.00 – avtobusna postaja
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Povratek
Cormons ob 18.45 – avtobusna postaja
Monfalcone/Tržič ob 19.20 – postaja ulica Valentinis (Gaslini)
Trst ob 19.50 – avtobusna postaja (zunanja stran)
Koper ob 20.30 – avtobusna postaja
Izvajalec bo moral poskrbeti, v soglasju s partnerjema Občina Tržič – Comune di Monfalcone
in Mestno občino Koper, za ustrezno storitev on-line rezervacij prek namenskega naslova
elektronske pošte in sodelovati pri dejavnostih promocije storitve, kot tudi pri pridobivanju
podatkov o zadovoljstvu in zanimanju uporabnikov prek izpolnjevanja vprašalnikov.
Predvideno je, da se bo storitev izvajala z naslednjim prevoznim sredstvom: najeto vozilo z
voznikom z 51 sedeži + nosilec za kolesa z 28 mesti ali podobno.
Predvidene so 4 eksperimentalne faze (2 odhod/povratek) ob sobotah in nedeljah poleti 2018,
z možnostjo podaljšanja storitve (2 odhod/povratek) tudi za poletje 2019, razen v primeru, da
se bo naročnik odločil drugače.
Vse dodatne informacije bodo specificirane v razpisni dokumentaciji.
Podjetja, ki so že oddala vlogo za prijavo interesa v okviru prejšnjega objavljenega
obvestila, so bila že vključena v seznam dobaviteljev za zadevno storitev, zato le-tem ni
potrebno na novo preložiti dokumentacije.
To obvestilo je namenjeno izključno sestavi seznama ekonomskih interesentov.
Zadevni postopek ni nikakor zavezujoč za občino Comune di Monfalcone, ki si pridržuje pravico do
uporabe seznama za izbiro podjetij, ki bodo povabljena na morebitni poznejši postopek odkupa prek
sistema MEPA, če bo ta sprožen.
CUP koda projekta InterBike je G49B17000010007.

SPLOŠNE INFORMACIJE
1. Dopuščeni subjekti in pogoji

Sodelujoča podjetja morajo zadovoljevati naslednje subjektivne pogoje, ki morajo biti
izkazani v nadomestnem potrdilu notarskega akta (Priloga 1 in Priloga 2):
1) zadovoljevanje splošnih pogojev iz 80. člena Zakonodajnega odloka št. 50/2016, ki so
natančneje opisani v izjavah iz Prilog 1 in 2; ti morata biti digitalno podpisani;
2) v zadnjih dveh letih morajo imeti izvedeno storitev avtobusa s prevozom koles v okviru
javnega prevoza;
3) zadovoljevati morajo tehnično – profesionalne pogoje, potrebne za izvedbo zahtevane
storitve.
Postopek bo potekal prek sistema elektronskega trga javne uprave (MePA), zaradi česar je
potrebno habilitiranje za naslednje Razpise MePA: SERVIZI : Servizi di Trasporto
Persone: Servizi di noleggio autoveicoli con conducente (MePA: STORITVE : Storitve prevoza
oseb: Storitve najema vozila z voznikom).
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2. Oblikovanje seznama
Občina Tržič – Comune di Monfalcone bo sestavila seznam interesentov ob upoštevanju načel
nediskriminacije, enakosti ravnanja, proporcionalnosti in transparentnosti, na podlagi prošenj, ki
bodo prispele na opisane načine.
RUP (Edini odgovorni za postopek) bo lahko prošnjo za vpis v seznam zavrnil v primeru obstoja
hudih vzrokov, ki bi mu bili znani neposredno ali na podlagi sporočila občinskih organov in
funkcionarjev, kot tudi zaradi enega izmed razlogov iz nadaljnjega 3. člena.
RUP bo oblikoval seznam z nazivi podjetij, ki delujejo in so redno delovale z zadevno Upravo.
3. Veljavnost, hranitev, izbrisi in posodabljanje seznama
Seznam bo veljaven do dopolnitve storitve, predvidene za leti 2018-2019.
Javna uprava lahko v vsakem trenutku, če ugotovi, da je to potrebno, od vpisanih zahteva pošiljko
dokazil, samopotrdil ali druge dokazne dokumentacije o nadaljnjem trajanju objektivnih in
subjektivnih pogojev.
Iz seznamov so izločeni subjekti, ki:
• so podali lažne izjave;
• so odgovorni za huda neizpolnjevanja v izvajanju njim dodeljenih del;
• izgubijo posedovanje enega od zahtevanih pogojev za vpis;
• ne vložijo zahtevane dokumentacije.
Na podlagi sporočil organov oziroma funkcionarjev ali neposredno, če izve o spodaj navedenem,
RUP (Edini odgovorni za postopek) nemudoma izbriše iz seznama vpisane, ki:
a) so se brez utemeljenega razloga kdaj odpovedali zakupu;
b) niso pravočasno in vestno izvedli zakupov, ki so jim bili dodeljeni, ali pa niso dosegli
oziroma proizvedli rezultatov, ki bi bili presojeni kot veljavni, ob upoštevanju finančnih in
stroškovnih omejitev;
c) imajo v teku spor z Javno upravo;
4. Merila za selekcijo interesenta, ki bo povabljen na pogajani postopek
Občina Tržič – Comune di Monfalcone bo po potrebi zagnala pogajalni postopek pod mejnimi
vrednostmi v skladu s 36. členom, alinejo 2, črko b) Zakonodajnega Odloka št. 50/16, prek RDO
MEPA (Prošnje za ponudbe prek sistema elektronskega trga javne uprave) za nudenje storitve
čezmejnega BiciBusa s povabilom interesentov iz seznama.
V primeru, da bo oblikovan veljavni seznam s številom najmanj 5 (pet) interesentov, bo ob
enakosti pogojev imela Občina Tržič – Comune di Monfalcone pravico do selekcije z javnim
žrebom, v rokih in na načine, ki bodo sporočeni po vložitvi prošenj, in sicer ob upoštevanju načel
transparentnosti in enakosti ravnanja.
5. Okvirne informacije o razpisu
1. Izpolnitev pogodbe pomeni nudenje zahtevane storitve;
2. Pogodba bo sklenjena elektronsko prek sistema MEPA in s podpisom akta o pridobitvi
zakupa, ki bo pogodbeno veljaven;
3. Izbira pogodbenika bo potekala po načelu pridobitve zakupa po najnižji ceni;
4. Osnovni presojeni znesek razpisa znaša 1.500,00 EUR (brez DDV) za dan storitve.
Za dodatne informacije se lahko javite Uradu za stike z javnostmi (URP) in za promocijo
ozemlja.
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6. Odgovorni za postopek /RUP
Odgovorni za postopek je vodja operativne enote U.O. Urp, Relazioni internazionali promozione
del territorio e Media (Mednarodni odnosi za promocijo ozemlja in mediji), dr. Francesca Finco.
V skladu z Zakonodajnim odlokom št. 196/2003 (Codice privacy, Enotno prečiščeno besedilo o
zasebnosti), obveščamo, da:
a) se nameni in načini obdelovanja zbranih podatkov nanašajo na zadevni postopek;
b) sporočitev podatkov je nujno potrebna za sodelovanje v razpisu;
c) subjekti ali kategorije subjektov, katerim bodo podatki lahko posredovani, so: notranje osebje
Javne uprave, vpleteno v postopek, vsak drugi subjekt, ki ima interes v skladu z Zakonom št.
241/1990, prejemniki sporočil, ki jih predvideva zakonodaja o javnih zakupih, sodni organi;
e) pravice interesentov določa 7. člen Zakonodajnega odloka št. 196/2003;
f) aktivni subjekt zbiranja podatkov je občina Comune di Monfalcone.

Prilogi:

•
•

Priloga 1 Nadomestna izjava o pogojih
Priloga 2 Nadomestna izjava subjektov iz 80. člena, 3. alineja, Zakonodajnega odloka
št. 50/2016.

Kontakti za vse dodatne informacije vezane na zadevni postopek:
OBČINA TRŽIČ – COMUNE DI MONFALCONE – AREA DIREZIONE
U.O. Urp Relazioni Internazionali, Promozione del territorio e Media.
Sedež v: Piazza della Repubblica n. 8 – MONFALCONE – GO,
Kontakti: tel. 0481 494 204,
E-mail: urp@comune.monfalcone.go.it;
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
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