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JAVNI POZIV K ODDAJI PONUDBE ZA POSTAVITEV ELEKTRIČNIH POLNILNIC V
OBČINI SEŽANA
1. Predmet poziva
Predmet poziva je oddaja ponudbe za izgradnjo in postavitev električnih polnilnic na javnih
površinah – parkiriščih, ki so v lasti Občine Sežana.
Za izgradnjo in postavitev električnih polnilnic Občina Sežana ne bo ponudila nikakršne
finančne kompenzacije, od ponudnika izgradnje in postavitve električnih polnilnic pričakuje
ugodnosti za nadomestilo brezplačnega koriščenja javnih površin v lasti občine.
Občina lahko ponudni parkirna mesta na parkiriščih:
• Sežana: parkirišče ob pokopališču, parkirišče ob stadionu
• Dutovlje: parkirišče ob lekarni,
• Križ: parkirišče ob domu krajanov,
Grafične priloge lokacij so v prilogi.
2. Namen poziva
Namen poziva je zagotoviti lastnikom električnih avtomobilov in drugim uporabnikom, ki
prihajajo ali so v tranzitu na območju občine Sežana servis »polnjenja električnih baterij« z
hitrimi in tehnološko učinkovitimi polnilnicami.
Za izgradnjo in postavitev električnih polnilnic je zaželeno, da ponudnik zagotoviti
najsodobnejše tehnologije, ki omogočajo polnjenje različnih tipov električnih avtomobilov,
električnih invalidskih vozičkov ter manjših električnih transportih vozil za prevoz oseb in
tovora.
Skladno z Direktivo 2014/94/EU ponudnik lahko ponudi le izgradnjo in postavitev »Polnilnih
postaj visoke moči«, ki omogoča prenos električne energije na električno vozilo z močjo,
večjo od 22 kW.
Ponudnik lahko ponudi tudi sodobnejše »super hitre polnilnice« izdelane po japonskem
standardu združenja CHAdeMO, ki omogoča napajanja električnih avtomobilov do 150 kW.
Ponudniki lahko predvidijo le postavitev »samostoječih polnilnih postaj«, ki imajo integrirane
kombinirane vtičnice za enofazni in trifazni izmenični priklop, ki je sicer standardiziran polnilni
sistem za EU.
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3. Razpisni pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo vlagatelji pod sledečimi pogoji:
-

da so registrirani za izvajanje izgradnje in postavitve infrastrukture za električne
polnilnice in da so pooblaščeni za nadzor obratovanja in servisiranja le-teh naprav
da imajo sedež podjetja v RS Sloveniji
da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi

4. Vloga občine Sežana
Občina Sežana se kot lastnik javnih površin zavezuje:
-

poskrbeti za brezplačen najem površin za postavitev električnih polnilnic
skrbeti za dostopnost do parkirnih mest samo za uporabnike električnih polnilnic
usklajevati in koordinirati izgradnjo komunalne infrastrukture električne energije za
potrebe električnih polnilnic (transformatorske postaje in kabelska kanalizacija)
usklajevati in dopolnjevati prostorske dokumente za ureditev novih javnih parkirnih
površin za izgradnjo električnih polnilnic

5. Vsebina vloge na poziv
Vloga mora vsebovati priloge:
1.
2.
3.
4.

Podatke o ponudniku
Vsebinski del
Opis ponudbe
Terminski plan postavitve za leto 2018 in 2019

6. Merila in kriteriji za izbor najboljšega ponudnika
Prijavljene vloge bomo ovrednotili po naslednjih kriterijih:
-

število polnilnih mest postavljenih v letu 2018 in 2019 (1 točka na polnilnico)

-

število polnilnih mest moči:
• min DC 50 KW ali AC 43 kW (5 točk na polnilnico)
• Type 2 AC 22 kW ( 1 točka na polnilnico )
• čas brezplačne uporabe polnilnic 81 točka na posamezno leto)

-

dodatna ponudba za izvedbo »car sharing sistema«
avtomobilov (2 točki na avtomobil v občini Sežana )

v občini Sežana, število

-

število brezplačnih km, ki jih letno nudi ponudnik v uporabo občini Sežana za vozila
»car sharing sistema« (vsakih 1000 km/letno 1 točka)

Skupno število točk se bo seštelo glede na ponudbe.
Naročnik bo prispele ponudbe pregledal in ovrednotil po zgoraj navedenih kriterijih, izbran bo
ponudnik, ki bo izbral najvišje skupno število točk.
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7. Način in rok prijave
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo vsebovale vse zahtevane podatke in bodo prispele na
naslov naročnika do 6.4.2018 do 13. ure oziroma po e-pošti na naslov:
majda.valentincic@sezana.si.
Ponudbe oddajte v zaprtih pisemskih ovojnicah z označbo » NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV K
ODDAJI PONUDBE ZA POSTAVITEV ELEKTRIČNIH POLNILNIC V OBČINI SEŽANA « na
naslov Občina Sežana, Partizanska cesta št. 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno št. 10 ali
skenirano in podpisano na zgornji e-poštni naslov.
Javni poziv je na voljo na spletni strani občine Sežana: www.sezana.si ali na sedežu Občine
Sežana, partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
8. Informacije o javnem pozivu
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo preko e-pošte na naslovu:
majda.valentincic@sezana.si ali na telefonski številki: 05 7310109

9.

Obravnava vlog

1. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge
2. S ponudnikom, ki bo dosegel najvišje število skupnih točk bo sklenjena pogodba
3. Vlagatelji, katerih vloge ne bodo vsebovale obveznih prilog, se vloga ne bo
ovrednotila po predpisanih merilih in kriterijih
4. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru v 30 dneh po zaključku javnega poziva
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V prilogi so vidne lokacije predvidenih električnih polnilnic, kjer ima ELEKTRO PRIMORSKA
zagotovljene rezerve za priklop:

TRANSFORMATORSTA POSTAJA ob šolskem centru
Potrebna izvedba priključnih kablov od TP do električnih polnilnic (2x 43KW) na parkirišču ob
STADIONU
TRANSFORMATORSTA POSTAJA ob železniški postaji DUTOVLJE
Potrebna izvedba priključnih kablov od TP do električnih polnilnic (3x43KW) na parkirišču ob LEKARNI
DUTOVLJE
TRANSFORMATORSTA POSTAJA ob Domu krajanov KRIŽ
Potrebna izvedba električne razdelilne omarice in priključnih kablov do električnih polnilnic
(2x43KW) na parkirišču ob domu krajanov KRIŽ
TRANSFORMATORSTA POSTAJA ob pokopališču Sežana
Potrebna izvedba priključnih kablov od TP do električnih polnilnic (2x43KW) na parkirišču ob
POKOPALIŠČU

