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Številka: 032-2/2015
Datum: 17. september 2018

ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.

ZADEVA:

ZVEZA:

KONČNO POROČILO O NADZORU JAVNIH POGODB PREVOZOV
OTROK V ŠOLO V LETIH 2015 – 2017 V OBČINI LENART
Letni program dela Nadzornega odbora Občine Lenart za leto 2018 in Napoved
nadzora z dne 15.6.2018

1. UVOD
Nadzorni odbor Občine Lenart (v nadaljevanju NO) je v skladu s svojim letnim programom
dela za leto 2018 v mesecu juniju izvedel nadzor poslovanja Občine Lenart, in sicer nadzor
javnih pogodb prevozov otrok v šolo v letih 2015 – 2017.
V nadaljevanju so navedene postavke/področja nadzora, sodelujoči, ugotovitve, ocene in
mnenja ter priporočila (v skladu s 14. členom Poslovnika NO Občine Lenart).
Datum in čas nadzora:
27.06.2018
11.07.2018

16:00 – 18:00 ure
16:00 – 18:00 ure

Nadzorovanec:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart
Nadzorniki :
- ga. Ksenija Ilich
- ga. Urška Možina
Sodelujoča pri nadzoru :
- g. Jože Dukarič, Višji svetovalec za družbene dejavnosti
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2. UGOTOVITVENI DEL
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Lenart in Poslovnika nadzornega
odbora Občine Lenart je nadzorni odbor na podlagi sklepa o napovedi o izvedbi nadzora Občine
Lenart z dne 15.6.2018 pri nadzorovanem organu Občini Lenart opravil pregled izvajanja javnih
pogodb prevozov otrok v šolo v letih 2015 – 2017.
2.1. Izbor koncesionarja na podlagi javnega razpisa
V skladu z 2.odstavkom 70.člena Zakona o javnem naročanju je Občina Lenart izdala dne
24.3.2014 sklep o začetku postopka.
V skladu z 68.členom Zakona o javnem naročanju je Občina Lenart izdala dne 25.3.2014
Odločbo o imenovanju strokovne komisije za odpiranje, analizo in oceno ponudb javnega
naročila »Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Lenart za šolska leta 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019«.
To komisijo sestavljajo:
 predsednik: Jože Dukarič
 član: Martin Bezjak
 članica: Brigita Rojs
Ta strokovna komisija izvede postopke javnega odpiranja ponudb, analize ponudb in
ocenjevanja ponudb.
2.2 Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javno naročilo po odprtem postopku naročila »Izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok v Občini Lenart za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 in 2018/2019« je bila razpisana dne 24.4.2014 s strani Občine Lenart.
2.3. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 10.6.2014 ob 11 uri v prostorih sejne sobe Občine Lenart.
Javno odpiranje je vodila komisija v sestavi:
 predsednik: Jože Dukarič
 članica: Brigita Rojs
 član: Martin Breznik
Komisija je ugotovila, da so pri odpiranju ponudb navzoči spodaj navedeni predstavniki
ponudnikov s pisnimi pooblastili. Ponudbe je oddalo pet (5) ponudnikov do 10.6.2014 do 10
ure, in sicer:
 ARRIVA ŠTAJERSKA d.d.Meljska cesta 97, 2000 Maribor
 JAVNO PODJETJE MARPROM D.O.O., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor
 LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o. Mariborska cesta 16, 2235 Sveta Trojica
 GORICE PROMET d.o.o. Nikova 6, 2230 Lenart
 RIBIČ VINKO s.p. Močna 37, 2231 Pernica
Komisija je ugotovila, da nepravočasno oddanih ponudb ni bilo.
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2.4. Odločitev o oddaji naročila
Na osnovi določil 79. člena Zakon o javnem naročanju, ter Poročila strokovne komisije za
odpiranje, analizo in oceno ponudb in predlogom za izbiro najugodnejšega ponudnika z dne
2.7.2014 je župan Občine Lenart izdal naslednjo odločitev o oddaji naročila.
Za najugodnejšega ponudnika v odprtem postopku javnega naročila »Izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok v občini Lenart za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, objavljenem na portalu javnih naročil: št. JN5027/2014, z dne
28.4.2014, sta se za posamezen sklop prevozov izbrali ponudbi naslednjih ponudnikov
(prevoznikov):
-

Za I. SKLOP prevozov (OŠ LENART) se je izbrala ponudba ponudnika (prevoznika):
Izdelovanje betonskih izdelkov in prevozi RIBIČ VINKO s.p., Močna 37, 2231 Pernica,
za ponudbeno ceno 340,00 EUR/dan na dan, vključno z DDV.

-

Za II. SKLOP prevozov (OŠ VOLIČINA) se je izbrala ponudba ponudnika (prevoznika)
LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o. Mariborska cesta 16, 2235 Sveta Trojica, za ponudbeno
ceno 367,29 EUR/dan, vključno z DDV.

Na podlagi meril za izbor najugodnejše ponudbe, so posamezni ponudniki prejeli naslednje
število točk po posameznem sklopu:


SKLOP: OŠ LENART
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*) – opomba:
JAVNO PODJETJE MARPROM d.o.o. v ponudbeni dokumentaciji ni priložilo ustreznih
potrdil o opravljenih tečajih varne vožnje za voznike avtobusov, ki so se upoštevala pri izračunu
meril za najugodnejše ponudbe pod merilo »usposobljenost voznika avtobusa (tečaj varne
vožnje)«. Iz navedenega razloga ponudnik pod tem merilom ni prejel nobene točke.
**) – opomba
GORICE PROMET d.o.o. je v ponudbeni dokumentaciji predložilo ustrezna potrdila in
dokumentacijo le za eno referenco, ki se je upoštevala pri izračunu meril za najugodnejše
ponudbe pod merilo »reference«. Iz navedenega razloga je ponudnik po tem merilu prejel le 10
točk.
***) – opomba
ARRIVA ŠTAJERSKA d.d. je v ponudbeni dokumentaciji pod merilo »usposobljenost voznika
avtobusa (tečaj varne vožnje)« priložila potrdila, ki so bila izpisana v nemškem jeziku.
Naročnik je ponudnika pisno pozval, da priložena potrdila prevede v slovenski jezik s strani
uradno zapriseženega tolmača. Ponudnik je v predpisanem roku za dopolnitev naročniku
dostavil prevode potrdil iz katerih pa izhaja, da so se predlagani vozniki udeležili le
usposabljanja za »ekonomičnost porabe goriva za voznike avtobusa« in torej niso izvedli tečaja
varne vožnje. Naročnik prevedenih potrdil ni mogel upoštevati za veljavne po vsebini. Iz
navedenega razloga ponudnik pod tem merilom ni prejel nobene točke.
II. SKLOP: OŠ VOLIČINA
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*) – opomba:
ARRIVA ŠTAJERSKA d.d. je v ponudbeni dokumentaciji pod merilo »usposobljenost voznika
avtobusa (tečaj varne vožnje)« priložila potrdila, ki so bila izpisana v nemškem jeziku.
Naročnik je ponudnika pisno pozval, da priložena potrdila prevede v slovenski jezik s strani
uradno zapriseženega tolmača. Ponudnik je v predpisanem roku za dopolnitev naročniku
dostavil prevode potrdil iz katerih pa izhaja, da so se predlagani vozniki udeležili le
usposabljanja za »ekonomičnost porabe goriva za voznike avtobusa« in torej niso izvedli tečaja
varne vožnje. Naročnik prevedenih potrdil ni mogel upoštevati za veljavne po vsebini. Iz
navedenega razloga ponudnik pod tem merilom ni prejel nobene točke.
**) – opomba
GORICE PROMET d.o.o. je v ponudbeni dokumentaciji predložilo ustrezna potrdila in
dokumentacijo le za eno referenco, ki se je upoštevala pri izračunu meril za najugodnejše
ponudbe pod merilo »reference«. Iz navedenega razloga je ponudnik po tem merilu prejel le 10
točk.
2.5. Vpogled v ponudbeno dokumentacijo za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v
Občini Lenart
Dne 10.7.2014 je bil v prisotnosti vseh ponudnikov (razen ponudnika Gorice Promet d.o.o.) in
strokovne komisije opravljen vpogled v ponudbeno dokumentacijo na željo ponudnikov
(Lešnik & Zemljič d.o.o., Javno podjetje Marprom d.o.o, Arriva Štajerska d.d,). Ugotovljeno je
bilo, da pri razpisu ni bilo nepravilnosti.
2.6. Podpis pogodbe za izvajanje osnovnošolskih otrok Občine Lenart v šolskih letih
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019
Za I. SKLOP prevozov (OŠ Lenart) je bila dne 14.8.2014 podpisana pogodba št: 430 – 2/2014
z izbranim izvajalcem prevozov – Izdelovanje betonskih izdelkov in prevozi Ribič Vinko s.p..
Pogodbena cena na dan za vse razpisane relacije za OŠ Lenart, vključno z DDV, znaša: 340,00
EUR.
Prevoznik bo po pogodbi izstavil mesečni račun za opravljene prevoze med 1. do 5. v mesecu
za pretekli mesec. Naročnik plača obveznost v roku 30 dni po izstavitvi računa.
Prevoznik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 dni po podpisu te pogodbe izročil naročnici
bančno garancijo za izvedbo del v višini 5,000,00 EUR in veljavnostjo do 30.6.2019.
Pogodba je sklenjena za določen čas – za čas od 1.9.2014 do 24.06.2019 oziroma do konca
pouka v šolskem letu 2018/2019.
Za II. SKLOP prevozov (OŠ Voličina) je bila dne 14.8.2014 podpisana pogodba št: 431 –
2/2014 z izbranim izvajalcem prevozov – Lešnik & Zemljič d.o.o..
Pogodbena cena na dan za vse razpisane relacije za OŠ Voličina, vključno z DDV, znaša: 367,29
EUR.
Prevoznik bo po pogodbi izstavil mesečni račun za opravljene prevoze med 1. do 5. v mesecu
za pretekli mesec. Naročnik plača obveznost v roku 30 dni po izstavitvi računa.
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Prevoznik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 dni po podpisu te pogodbe izročil naročnici
bančno garancijo za izvedbo del v višini 5,000,00 EUR in veljavnostjo do 30.6.2019.
Pogodba je sklenjena za določen čas – za čas od 1.9.2014 do 24.06.2019 oziroma do konca
pouka v šolskem letu2018/2019.
Pogodbi za I. in II. SKLOP za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Lenart sta bili
sklenjeni za obdobje petih let. Prevoznika sta dolžna vsako pogodbeno leto skleniti najkasneje
do 20.avgusta aneks k pogodbi, zaradi uskladitve cene prevozov, kjer se cena uskladi z
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.

3. POVZETEK
Nadzorni odbor je pri pregledu poslovanja in posredovanja podatkov ugotovil, da opravljajo
naloge v skladu s Statutom Občine Lenart. Ugotovljeno je bilo, da ne gre za koncesijske
pogodbe ampak za javni razpis, kar pomeni, da se pogodbe sklepajo za dobo 5 let, torej od 2014
– 2019, saj gre samo za plačilo storitev, prav tako je javni razpis bil pravilno izpeljan.
4. MNENJE IN PRIPOROČILO
Nadzorni odbor je pregledal pravilnost postopka izbora in razpisa javnih pogodb v letu 2014 2019.
Na podlagi preverjene dokumentacije je nadzorni odbor mnenja, da nadzorovani organ kot
naročnik del, ustrezno nadzira vrsto in količino dela.

Poročilo pripravili:
ga. Ksenija Ilich
ga. Urška Možina
Jožica Krajner l.r.
Predsednica NO Občine Lenart
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