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paftnersWuin ob smiselniuporabi69.
Na podlagi32. dlenaZakonao javno-zasebnem
dlenaZakonao javnem narodanjujavni partnerizdaja:
JAVNr pOZrV POTENCTALNTM KANDTDATOM, DA SE UDELEZTJO
STROKOVNEGA DIALOGA
Spoitovani,
vabimovas, da se udeleZitestrokovnegadialogav postopkupripraveodloditveo javnozasebnempaftnerstvuin pripravejavnega razpisaza izbiro izvajalcajavno-zasebnega
partnerstva:
Mestna obEina Ljubljana
Mestni trg 1
1OOOLjubljana
Javno-zasebno paftnerswo za izvedbo projekta izgradnje
Pfavalno gimnastiinega centra llirija, skupaj z garaino
hiSo in spremljajoiim trgovskim centrom (v nadaljevanju:
PGCIlirija)
paftnerstvuin ob
Na podlagi32. ElenaZakonao javno-zasebnem
smiselniuporabi69. dlenaZakonao javnem narodanjulahkojavni
partnerpred zadetkompostopkaizboraizvajalcajavno-zasebnega
partnersWaz gospodarskimi
promotorjioz.
subjekti(potencialnimi
kandidati)izvede strokovnidialog in v okviru tega zaprosiali
upo5tevanasvete,ki jih bo lahkouporabilpri pripraviodlodiWeo
javno-zasebnempartnersWuin razpisne dokumentacije,pod
pogojem, da taki predlogi ne prepredujejo ali omejujejo
konkurence.
Osnovaza izvedbostrokovnegadialoga,ki je uvod v predhodni
postopekpo dolodilihZJZP,je to povabilo,Javni partner bo v
zadetnifazi strokovnegadialoga izvedel predstavitevv okviru
katere bo predstavilnadin in principe realizacijeprojekta ter
projekta.Kandidatibodo imeli moZnost,da se odzovejo
izhodi5Ea
na predstavitevjavnega partnerja ter da podajo svoje predloge,
vpra5anja
in pomisleke,
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Namenstrokovnegadialogaje identificiratimoZnereSitveglede
na potrebe javnega partnerja in ekonomsko korist, ki jo
zasledujejokandidatiin javni partner.
Temeljninamenstrokovnega
dialogaje v tem, da bo javni partner
poslovnega
interesa za realizadjo projekta z
identificiralobstoj
kot jih bo predstaviljavni partner.Javni paftnerZeliv
izhodiSdi,
okviru strokovnegadialogapotencialnimkandidatomomogoiiti,
da podajosvoje predlogein mnenjaglederealizacijeprojektater
da predlagajovsebinske,tehnidne,funkcionalnein stroSkovne
optimizacijeprojektater da podajo predloge,kako izvesti projekt
na naEin,ki bo na eni strani€im bolj trZnozanimivter bo na drugi
strani najudinkovitejezavarovaljavni interes. Akt o javnozasebnempartnerstvuza izvedbo projekta izgradnje Plavalno
gimnastidnega
centraIlirijaje bil objavljenv Uradnemlistu RS,5t.
LO.7.2OO9 (http://www.uradni53/2OOg
z
dne
=93146).
list.sill/content?id
Javni partner lahko podatke,pridobljenev okviru strokovnega
dialoga, uporabi pri pripravi odloditve o javno-zasebnem
partnerstvuin razpisnedokumentacije
za izvedbojavnegarazpisa
za izbor izvajalcajavno-zasebnegapaftnerstva. V kolikor bi
kandidativ svojihvlogahpredstavljaliizvirnepravne,ekonomske,
ali druge re5itve, ki bi predstavljale
tehnidne,okoljevarsWene
poslovnoskrivnostali avtorskodelo, morajo to v vlogi posebej
navesti in oznaditidele, oznadenekot poslovnoskrivnost,ter v
vlogi opredelitipogoje_pod
katerimijavnemupartnerjudovoljujejo
re5itev.
vloga
ne bo vsebovalatakSnihoznakbo
uporaboteh
Ce
javni partner Stel, da vloga ne vsebuje podatkov, ki bi
predstavljaliizkljudnepravicekandidatain jo lahko delno ali v
celotiuporabiza potreberealizacije
tega projekta.Pravtako javni
partner za poslovnoskrivnostoziromaavtorskodelo ne bo Stel
dokumentov,ki po vsebinivsebujejojavne podatkeali elemente,
ki nisoavtorskadela.
l'

V fazo strokovnegadialogabo javni paftnervkljudilkandidate,ki
bodo zainteresiranostizkazalis tem, da bodo do roka za oddajo
vlog predloZili
vlogona nadin,navedenv nadaljevanju.
Vloga kandidatamora na naslov javnega partnerja prispetiv
zaprti ovojnici, mapa z vlogo pa mora vsebovati naslednja
poglavja:
1. predstavitev kandidata z vidika njegove finandne,
ekonomske, tehniine in druge sposobnosti izvedbe
predmetnega
projekta;
paftnerstva,kot ga
2. opredelitevmodelajavno-zasebnega
predlagakandidat;
3. opis vsebine projekta, ki se pripravi glede na izhodiSda
javnega partnerja ter glede na specifidne predloge
kandidata;
4. opredelitevkandidataglede ekonomskeupravidenostiin
izvedljivosti projekta;
5. predlogekandidatagledeoptimizacijeprojekta;
6. kontaktne podatke o kandidatu, vkljudno z navedbo
kontaktneosebe kandidata,ki naj bo vabljena na ustni
krog strokovnegadialoga (ime, poloZaj pri kandidatu,
naslov,telefon,elektronskapoSta).
Stf.an2l4

Javni partner si pridrZuje pravico, da ne obravnava vlog, ki po
vsebini ne bodo vsebovale zgoraj navedenih poglavij, ter takih
kandidatov ne povabi na ustni krog strokovnegadialoga.
S tem, ko bo jayni partner povabil posameznega potencialnega
kandidata,da se udeleZiustnega kroga strokovnegadialoga,temu
s tem ne bo nastala nobena pravica, ki bi kakorkoli vplivala na
oceno njegove morebitne ponudbe v postopku izvedbe javnozasebnegapaftnerstva, v kolikor bo ta sledil strokovnemu dialogu.
Povabljeni kandidati v postopku izvedbe javno-zasebnega
paftnerstva ne bodo imeli nobene prednosti in bodo obravnavani
enakopravno s kandidati, ki se strokovnega dialoga ne bodo
udeleZili.
Strokovni dialog se bo izvedel v obliki sestanka, ki se bo odvijal
na lokaciji javnega partnerja. Javni partner bo o izvedenem
strokovnemdialogunappvil zapisnikv obliki povzetka.Po potrebi
se lahko na predlog javnega partnerja ali kandidata izvede 5e
dodaten krog strokovnega dialoga, de udeleZencimenijo, da bi
bilo to smiselno oziroma potrebno za dosego namena strokovnega
dialoga.Javni paftner lahko povabljenimkandidatomomogodi,da
lahko po sestanku v dolodenem roku pisno posredujejo svoje
predloge oz. mnenje glede predmetnega projekta. Strokovni
dialog bo potekalv slovenskemjeziku.
Kandidati morajo vloge predloZiti najkasneje do:
14.O9.2OO9do 12:OO
na naslov:
'.

Mestna obiina Ljubtjana, SluZba za javna naroEila,
Dalmatinova 1
1OOOLjubljana

Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici, na sprednji strani mora biti
naveden zgoraj navedeninaslov, zraven pa pripis )>NEODPIRAJ,
VLOGA ZA PCG ILIRIJA<<, na zadnji strani pa mora biti naveden
naziv in naslovkandidata.
Po prejemu vlog bo javni partner s kandidati izvedel lodeneustne
strokovne dialoge. Termine strokovnih dialogov bo javni partner
uskladil s kandidati. Predvidomase bodo ustni strokovni dialogi
izvajali v tednu po roku za prejem vlog.

projektaje skupajs tem javnim pozivom
Dokument:Predstavitev
dostopna na spletni strani http://www.praetor.siv rubriki
aktualnajavna narodila.
UdeleZba
oz. neudeleZba

kandidata ne vpliva na
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njegove pravice in obveznostiv morebitnempostopkujavnozasebnegapartnersWa,ki bo sledil izvedenemustrokovnemu
dialogu.
Pravna narava strokovnegadialoga je neformalnaizmenjava
strokovnegadialoga.Javni partnerse ne
mnenj med udeleZenci
obvezuje,da bq mnenja povabljenihkandidatovupoStevalpri
pripravijavnega razpisa,Faza izvedbestrokovnegadialogani
partnerstva.
fazajavnegarazpisav postopkujavno-zasebnega

Lep pozdrav,

EPRo@
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