Številka: 08/2010-TP
Datum: 27. 01. 2010
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da oddate ponudbo:
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, matična
št.: 5022860000, davčna št.: 76953475.
2. Predmet javnega naročila je: Spremljanje dela zastopnikov pravic oseb na področju
duševnega zdravja (v nadaljevanju: zastopnik) v letu 2010.

3. Oseba naročnika, pristojna za dajanje pojasnil: Ponudnik lahko v zvezi z naročilom
pridobi dodatna pojasnila od Marjete ferlan Istinič (marjeta.ferlan-istinic@gov.si) ali Anje
Koščak (anja.koscak@gov.si).
4. Pogoji:
4.1. Storitev se bo izvedla v skladu s podpisano pogodbo.
4.2. Plačilo po izstavljenem računu za celotni projekt spremljanja zastopnikov, ki ga
izstavi izvajalec po podpisu pogodbe. Rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu in
potrditvi računa, ki ga izstavi izvajalec na naslov naročnika, Kotnikova 5, Ljubljana.
4.3. Cene za izvedbo storitev so navedene v EUR, vsebovati morajo vse stroške z in brez
davka na dodano vrednost.
4.5. Ponudba:
- mora prispeti do naročnika do 10. 02. 2010 do 15.00 ure in se lahko dostavi naročniku
osebno ali po pošti in mora biti predložena v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov
naročnika, naslov ponudnika ter oznaka »NE ODPIRAJ, PONUDBA –spremljanja
zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja«.
-

mora vsebovati izpolnjen predračun zaradi ugotavljanja najugodnejšega ponudnika,
ponudbo, vzorec pogodbe ter ponudbeni predračun – za opravljanje spremljanja.

4.6. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- je registriran za izobraževanje pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
- je finančno in poslovno sposoben,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku kot hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri
volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese
Evropske Skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti in pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene
tudi osebe, pooblaščene za zastopanje;

-

ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek;
izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež;
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
v zadnjih šestih mesecih od oddaje ponudbe ni imel blokiranega računa;
je finančno in poslovno sposoben.

5. Merilo: večje število zbranih točk (glej prilogo 1 – Merila za vrednotenje ponudb).
6. Pogodba: Naročnik bo z najugodnejšim izbranim ponudnikom sklenil pogodbo. Ponudnik je
dolžan podpisati pogodbo v roku petih dni po prejemu podpisanih izvodov s strani naročnika.
7. Naročnik ocenjuje, da se bo v projektu Spremljanja zastopnikov pravic oseb na
področju duševnega zdravja« vključevalo od 30 do 50 zastopnikov.

Anja Koščak
vodja javnega naročila

Priloge:
-

merila za vrednotenje ponudb (priloga 1),
predračun (priloga 2),
ponudba (priloga 3),
izjava o izpolnjevanju pogojev, izjava za pridobitev osebnih podatkov (priloga 3),
vzorec pogodbe (priloga 4).

