MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA
objavlja

JAVNI RAZPIS
za izvajalca operativnih nalog skrbnika plovbnega območja
v Mestni občini Ljubljana (MOL)
MOL s tem javnim razpisom razpisuje izvajanje operativnih nalog skrbnika plovbnega območja iz Odloka o
določitvi plovbnega območja (Uradni list RS, št. 53/06 in 72/08). Skrbnik plovbnega območja v MOL je
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: skrbnik plovbnega
območja).
Operativne naloge skrbnika plovbnega območja, ki se razpisujejo so naslednje:
1. redni dnevni pregledi plovbnega območja MOL (spremljanje sprememb na plovbnem območju,
opazovanje onesnaževanja in evidentiranje povzročiteljev),
2. redno čiščenje plovbnega območja 3x tedensko: odstranjevanje plavja (vrečke, plastika, pločevinke,
steklenice in podobno), odstranjevanje plavajočih vej,
3. pisno poročanje o dogodkih skrbniku plovbnega območja,
4. druge naloge po nalogu skrbnika plovbnega območja.
Pogoji za izbiro izvajalca operativnih nalog skrbnika plovbnega območja v MOL so naslednji:
1. Plovilo mora izpolnjevati pogoje iz Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici
(Uradni list RS, št. 84/04, 104/04-pop. in 44/07), razen dolžine plovila, ki je lahko dolgo največ 10
m.
2. Ponudnik mora imeti plovilo vpisano v vpisnik čolnov celinske plovbe pri Upravni enoti Ljubljana
in imeti dovoljenje za plovbo.
3. Člani posadke (najmanj dva) morajo imeti:
- potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna ali
- potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna.
4. Ponudnik mora imeti poravnane finančne obveznostih do MOL od leta 2007 dalje.
Merilo za izbiro izvajalca operativnih nalog skrbnika plovbnega območja v MOL je ponudbena cena.
Izbran bo ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa. Če bo več ponudnikov izenačenih v
ponujenih pogojih, bo izvedeno javno žrebanje. Izbran bo en ponudnik.
Pogodba s ponudnikom se bo sklenila za dobo petih let z možnostjo podaljšanja.
Ponudbi je treba priložiti:
- izjavo, da ponudnik izpolnjuje pogoje iz uredbe o uporabi plovil na reki Ljubljanici,
- fotokopijo vpisnega lista za čoln,
- fotokopijo dovoljenja za plovbo,
- fotografijo čolna, s katerim kandidira za dela,
- navedba imen članov posadke in njihovih namestnikov,
- fotokopijo potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna (in njegovega namestnika) ali fotokopijo potrdila o
opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna (in njegovega namestnika),
- izjavo o poravnanih finančnih obveznostih do MOL od leta 2007 dalje,
- navedbo mesečne ponudbene cene za dela iz tega javnega razpisa.
Ponudbe morajo prispeti do vključno torka 4. maja 2010 do 10.45 ure na naslov: MESTNA OBČINA
LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih
delovnih brigad 7, 1000 LJUBLJANA, z oznako "JAVNI RAZPIS – PLOVBA" NE ODPIRAJ. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 4. maja 2010, ob 11.00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7/II, 1000 Ljubljana.
Pravočasno prispele ponudbe bodo komisijsko pregledane in obravnavane po merilu iz javnega razpisa in
Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 - ZGO-1).
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
Javni razpis je objavljen na internetni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si oziroma ga
ponudniki lahko dvignejo v prostorih Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, v tajništvu, soba št.
412.
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