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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 9. SEJA MESTNEGA SVETA
Datum seje MS 18. november 2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 131
Svetnik-ca: Saša PELKO

Vsebina vprašanja/pobude:
Naključje je hotelo, da se bom dotaknil iste teme, kot se je dotaknil g. Šega pred mano, saj o kolobocijah
glede Čarobnega decembra se je že govorilo veliko. Meni je sicer na uho prišla ena precej šokantna
informacija, za kateri bom rekel, da ji ne verjamem, gre pa zato, da bi naj strokovne službe MOM ne dale
soglasja za podpis pogodbe s tem izvajalcem, ampak jaz mislim, da se kaj takega ni zgodilo, me pa uzanima
nekaj drugega. V zvezi s postopkom izbire organizatorja dogodkov na Čarobnem decembru, imam vprašanje,
ali se župan zavedate, da se s tem krši Zakon o javnem naročanju. V kolikor se izkaže, da ste kršili zakone,
boste za to prevzeli odgovornost?

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):

Organ, ki je pripravil
odgovor:
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Datum priprave 116.12.2019
odgovora:

Predmet javnega naročila, ki je bil posredovan po elektronski pošti petim ponudnikom je bila

St. zadeve na organu, 01003-16/2019
pristojnem za odgovor*:

Kabinet župana

izbira izvajalca za program in produkcijo v okviru prireditev Čarobni december 2019 in

silvestrovanja na prostem v Mariboru na Trgu Leona Štuklja.

Naročnik je izbiral med poslovnimi subjektilproducenti, ki so bodisi v preteklih letih že sodelovali

pri pripravi Čarobnega decembra (izbrani iz Končnega poročila o opravljeni notranji reviziji

pravilnosti poslovanja v javnem zavodu Zavod za turizem Maribor- Pohorje za leto 2018, za

Čarobni december 2018- v nadaljevanju: revizijsko poročilo) ali v podobnih projektih v Mestni

občini Maribor oziroma tiste, ki imajo druge referenčne izkušnje z organizacijo podobnih

programov izven Mestne občine Maribor.

Pri tem velja izpostaviti, da se je naročnik za zbiranje ponudb odločil po tem, ko ni prejel nobene

prijave na objavljeno »Javno povabilo za najem javnih površin in opreme za izvedbo

prireditev Čarobni december 2019 in silvestrovanje na prostem v Mariboru«.



Pri izvedbi postopka so sodelovale vse strokovne službe (Služba za javna naročila, Urad za

Gospodarstvo, Kabinet župana, Sektor za finance), ki je izvedla vse procesne postopke

potrebne za izvedbo javnega naročila in dala vsa soglasja za podpis pogodbe z izbranim

izvajalcem ter vso dokumentacijo tudi ustrezno arhivirala. Pri izvedbo postopka so se

upoštevala tudi priporočila notranje revizorke, ki je v revizijskem poročilu ZZTPM za leto 2018

navedla, da postopka javnega naročanja za izbor izvajalca programa ni potrebno izvesti saj

21.člen ZJN-3 določa mejne vrednosti za uporabo zakona, ki znaša za socialne in druge

posebne storitve 750.000 evrov (Kramberger, 2018, str.19).

Postopek izbire izvajalca je potekal v skladu z Zakonom o javnem naročanju na podlagi

naslednjih dejstev:

Priloga XIV Direktive 2014/24/EU določa posamezne storitve. t. i. socialne in druge posebne

storitve, kamor se uvrščajo tudi storitve organiziranja seminarjev, kulturnih dogodkov,

festivalov, zabav, modnih revij, organiziranja dražb in razvedrilne storitve in tja sodijo tudi

storitve umetniškega in literarnega ustvarjanja in poustvarjanja.
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Za naročanje teh storitev ZJN-3 v 21. členu določa višje mejne vrednosti (750.000 evrov

brez DDV), nad katerimi je treba uporabljati ZJN-3. Za javna naročila pod temi vrednostmi

mora naročnik upoštevati le načela gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in

transparentnosti.

Glede na zapisano sodi predmetno javno naročilo med t. i. socialne in druge posebne

storitve, za oddajo katerega pa je ZJN-3 treba upoštevati le v delu zgoraj navedenih načel.

Zgornja meja zneska navedenega v javnem povabilu je znašala 68.000,00 evrov (brez ddv),

kar je pod mejno vrednostjo 750.000 evrov, ki jo določa zakon.

Naročnik je glede na ocenjeno vrednost javnega naročila za izbiro izvajalca nato izvedel

postopek zbiranja ponudb, v katerem je več gospodarskih subjektov povabil k oddaji

ponudb. Vsi vabljeni so imeli ista izhodišča za oddajo ponudb, prav tako je bil dan vsem

povabljenim enak rok za oddajo ponudb.

Naročnik je določil takšen rok za oddajo ponudb, ki mu je še dopuščal možnost uspešne

oddaje javnega naročila. Glede na to, da so na naročnikov poziv k oddaji ponudb od petih

pozvanih ponudnikov odzvali trije ponudniki lahko sklepamo, da je bilo v postavljenem roku

ponudbo mogoče pripraviti. Za predmetno naročilo roki, ki jih določa ZJN-3, ne veljajo.

Naročnik je med prejetimi ponudbami izbral tisto, ki se je najbolj približala naročnikovim željam

in usmeritvam ter ki je bila za naročnika tudi zneskovno sprejemljiva.



Na podlagi priporočil notranje revizorke iz revizijskega poročila za prireditve Carobni december

2018 v organizaciji ZZTPM, je naročnik kot glavni kriterij določili najbolj celovito ponudbo, ki

se bo najbolj približala zahtevanim usmeritvam in pri tem kot prilogo javnemu povabilu priložil

po dnevih zahtevane vsebinske usmeritve iz katerih je izhajal predviden koncept prireditve.

S tem je bilo upoštevano priporočilo revizorke, da se pred izvedbo povpraševanja oblikujejo

tehnične specifikacije na podlagi katerih bo možno pridobiti primerljive ponudbe. Naročnik je na

priporočilo revizorke presodil, da najnižja cena glede na predmet javnega naročila ne more biti

ključen kriterij.

Naročnik je izbral ponudnika, ki je predložil najbolj celovito ponudbo, ponudil ceno nižjo od

zahtevanega zneska, za program pridobil tudi sponzorja in se najbolj približal naslednjim

navedenim usmeritvam po v naprej določenih datumih:

zastopanost različnih zvrsti izvajanja,

najmanj 80 odstotkov slovenskih izvajalcev,

koncerti znanih slovenskih in lokalnih izvajalcev različnih žanrov,

videokoncerti različnih žanrov,

nastopi didžejev s tematskimi večeri,

nastopi stand-up izvajalcev ter

zagotovljena sponzorska sredstva
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Naročnik je po sklenitvi pogodbe s ponudnikom, realiziral tudi sponzorska sredstva.
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VPRAŠANJE OZIROMA POBUDA SVETNICE-KA MESTNE OBČiNE MARIBOR TER
ODGOVOR ORGANA MESTNE UPRAVE

Vprašanje/pobuda (izpolni služba za delovanje MS):
Zap. št. seje MS 9. SEJA MESTNEGA SVETA
Datum seje MS 18. november 2019
Zap. št. vprašanja/pobude POBUDA ST. 134
Svetnik-ca: Mag. Stojan AU ER

Vsebina vprašanja/pobude:

Dajem pobudo za možnost prodaje in promocije ročnih in unikatnih izdelkov v sklopu Čarobnega decembra,
vsem zainteresiranim občanom.

Odgovor (izpolni organ, ki pripravlja odgovor):
St. zadeve na organu, 01003-16/2019 I Datum priprave 113.12.2019
pristojnem za odgovor*: odqovora:
Organ, ki je pripravil Kabinet župana
odgovor:

Praznično božični sejem v okviru prireditev čarobni december, 2019 je organiziral Zavod za
turizem Maribor- Pohorje, ki je 8.11.2019 na svoji spletni strani javno objavil povabilo za najem
sejemskih hišic v okviru Čarobnega decembra v Mariboru 2019. Prijavili so se lahko vsi, ki
imajo registrirano maloprodajno dejavnost.

. . .. .. * - Elektronsko posto z vprašanjem/pobudo, ki JO prejmete IZ Sluzbe za delovanje mestnega sveta shranite v zadevi, pod
katero vodite vsebino, na katero se nanaša vprašanje/pobuda.

Odgovor vrnite Službi za delovanje mestnega sveta do četrtka, 5.12.2019 v fizični obliki.

Odgovor pripravil-a:
Neva Pipan


