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Na podlagi 32. dlena Zakona o javno-zasebnem paftnersWu in ob smiselni uporabi 69.
dlena Zakona o javnem narodanju javni partner izdaja:

JAVNr pOZrV POTENCTALNTM KANDTDATOM, DA SE UDELEZTJO
STROKOVNEGA DIALOGA

Spoitovani,

vabimo vas, da se udeleZite strokovnega dialoga v postopku priprave odloditve o javno-
zasebnem paftnerstvu in priprave javnega razpisa za izbiro izvajalca javno-zasebnega
partnerstva:

Mestna obEina Ljubljana
Mestni trg 1
1OOO Ljubljana

Javno-zasebno paftnerswo za izvedbo projekta izgradnje
Pfavalno gimnastiinega centra llirija, skupaj z garaino
hiSo in spremljajoiim trgovskim centrom (v nadaljevanju:
PGC Il ir i ja)

Na podlagi 32. Elena Zakona o javno-zasebnem paftnerstvu in ob
smiselni uporabi 69. dlena Zakona o javnem narodanju lahko javni
partner pred zadetkom postopka izbora izvajalca javno-zasebnega
partnersWa z gospodarskimi subjekti (potencialnimi promotorji oz.
kandidati) izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali
upo5teva nasvete, ki jih bo lahko uporabil pri pripravi odlodiWe o
javno-zasebnem partnersWu in razpisne dokumentacije, pod
pogojem, da taki predlogi ne prepredujejo ali omejujejo
konkurence.

Osnova za izvedbo strokovnega dialoga, ki je uvod v predhodni
postopek po dolodilih ZJZP, je to povabilo, Javni partner bo v
zadetni fazi strokovnega dialoga izvedel predstavitev v okviru
katere bo predstavil nadin in principe realizacije projekta ter
izhodi5Ea projekta. Kandidati bodo imeli moZnost, da se odzovejo
na predstavitev javnega partnerja ter da podajo svoje predloge,
vpra5anja in pomisleke,
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lavni poziv

Namen strokovnega dialoga je identificirati moZne reSitve glede
na potrebe javnega partnerja in ekonomsko korist, ki jo
zasledujejo kandidati in javni partner.

Temeljni namen strokovnega dialoga je v tem, da bo javni partner
identificiral obstoj poslovnega interesa za realizadjo projekta z
izhodiSdi, kot jih bo predstavil javni partner. Javni paftner Zeli v
okviru strokovnega dialoga potencialnim kandidatom omogoiiti,
da podajo svoje predloge in mnenja glede realizacije projekta ter
da predlagajo vsebinske, tehnidne, funkcionalne in stroSkovne
optimizacije projekta ter da podajo predloge, kako izvesti projekt
na naEin, ki bo na eni strani €im bolj trZno zanimiv ter bo na drugi
strani najudinkoviteje zavaroval javni interes. Akt o javno-
zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje Plavalno
gimnastidnega centra Ilirija je bil objavljen v Uradnem listu RS, 5t.
53/2OOg z dne LO.7.2OO9 (http://www.uradni-
list.sill/content?id =93 146).

Javni partner lahko podatke, pridobljene v okviru strokovnega
dialoga, uporabi pri pripravi odloditve o javno-zasebnem
partnerstvu in razpisne dokumentacije za izvedbo javnega razpisa
za izbor izvajalca javno-zasebnega paftnerstva. V kolikor bi
kandidati v svojih vlogah predstavljali izvirne pravne, ekonomske,
tehnidne, okoljevarsWene ali druge re5itve, ki bi predstavljale
poslovno skrivnost ali avtorsko delo, morajo to v vlogi posebej
navesti in oznaditi dele, oznadene kot poslovno skrivnost, ter v
vlogi opredeliti pogoje_pod katerimi javnemu partnerju dovoljujejo
uporabo teh re5itev. Ce vloga ne bo vsebovala takSnih oznak bo
javni partner Stel, da vloga ne vsebuje podatkov, ki bi
predstavljali izkljudne pravice kandidata in jo lahko delno ali v
celoti uporabi za potrebe realizacije tega projekta. Prav tako javni
partner za poslovno skrivnost oziroma avtorsko delo ne bo Stel
dokumentov, ki po vsebini vsebujejo javne podatke ali elemente,
ki niso avtorska dela.

l '

V fazo strokovnega dialoga bo javni paftner vkljudil kandidate, ki
bodo zainteresiranost izkazali s tem, da bodo do roka za oddajo
vlog predloZil i  vlogo na nadin, naveden v nadaljevanju.

Vloga kandidata mora na naslov javnega partnerja prispeti v
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;

2. opredelitev modela javno-zasebnega paftnerstva, kot ga
predlaga kandidat;

3. opis vsebine projekta, ki se pripravi glede na izhodiSda
javnega partnerja ter glede na specifidne predloge
kandidata;

4. opredelitev kandidata glede ekonomske upravidenosti in
izvedlj ivosti projekta ;

5. predloge kandidata glede optimizacije projekta;
6. kontaktne podatke o kandidatu, vkljudno z navedbo

kontaktne osebe kandidata, ki naj bo vabljena na ustni
krog strokovnega dialoga (ime, poloZaj pri kandidatu,
naslov, telefon, elektronska poSta).
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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 strokovnega dialoga.

S tem, ko bo jayni partner povabil posameznega potencialnega
kandidata, da se udeleZi ustnega kroga strokovnega dialoga, temu
s tem ne bo nastala nobena pravica, ki bi kakorkoli vplivala na
oceno njegove morebitne ponudbe v postopku izvedbe javno-
zasebnega paftnerstva, 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
ude leZ i l i .

Strokovni dialog se bo izvedel v obliki sestanka, ki se bo odvijal
na lokaciji javnega partnerja. Javni partner bo o izvedenem
strokovnem dialogu nappvi l  zapisnik v obl ik i  povzetka. Po potrebi
se lahko na predlog javnega partnerja al i  kandidata izvede 5e
dodaten krog strokovnega dialoga, de udeleZenci menijo, da bi
bilo to smiselno oziroma potrebno za dosego namena strokovnega
dialoga. Javni paftner lahko povabl jenim kandidatom omogodi,  da
lahko po sestanku v dolodenem roku pisno posredujejo svoje
predloge oz. mnenje glede predmetnega projekta. Strokovni
dialog bo potekal v slovenskem jeziku.

Kandidati morajo vloge predloZiti najkasneje do:

14.O9.2OO9 do 12:OO

na naslov:

'. 
Mestna obiina Ljubtjana, SluZba za javna naroEila,

Dalmatinova 1
1OOO Ljubljana

Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici, na sprednji strani mora biti
naveden zgoraj navedeni naslov, zraven pa pripis )>NE ODPIRAJ,
VLOGA ZA PCG ILIRIJA<<, na zadnji strani pa mora biti naveden
naziv in naslov kandidata.

Po prejemu vlog bo javni partner s kandidati izvedel lodene ustne
strokovne dialoge. Termine strokovnih dialogov bo javni partner
uskladi l  s kandidat i .  Predvidoma se bodo ustni  strokovni dialogi
izvajali v tednu po roku za prejem vlog.

Dokument: Predstavitev projekta je skupaj s tem javnim pozivom
dostopna na spletni strani http://www.praetor.si v rubriki
aktualna javna narodila.

UdeleZba oz. neudeleZba kandidata ne vpl iva na
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njegove pravice in obveznosti v morebitnem postopku javno-
zasebnega partnersWa, ki bo sledil izvedenemu strokovnemu
dia logu.

Pravna narava strokovnega dialoga je neformalna izmenjava
mnenj med udeleZenci strokovnega dialoga. Javni partner se ne
obvezuje, da bq mnenja povabljenih kandidatov upoSteval pri
pripravi javnega razpisa, Faza izvedbe strokovnega dialoga ni
faza javnega razpisa v postopku javno-zasebnega partnerstva.

Lep pozdrav,
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