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Na podlagi 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, št. 16/08; v nadaljevanju:
ZJN-2) in sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvajanje izobraževanja za

koordinatorja obravnave v skupnosti ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega
zdravja v letu 2009, št. 4300-50/2009/1, izdajam naslednje
OBVESTILO O IZBIRI PONUDNIKA

Kot najugodnejši ponudnik za izvajanje izobraževanja za koordinatorja obravnave v skupnosti
ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja v letu 2009 se izbere ponudnik:

Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, p.p. 2509, 1001 Ljubljana
Obrazložitev:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je kot naročnik dne 11.7.2009 izdalo sklep o začetku
postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, št. 4300-50/2009/1, zaporedna št. 28/2009/TP, za
oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za izvajanje izobraževanja za koordinatorja obravnave
v skupnosti ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja v letu 2009.
Ponudba je bila objavljena na spletni strani našega ministrstva.
Pravočasno, to je do 05.8.2009 do 15.00 ure, so oddali ponudbo naslednji ponudniki:

•

•
•

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ozara Ljubljana, Kolodvorska ulica 7, 1000
Ljubljana;
Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, p.p. 2509, 1001 Ljubljana;
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, 9000
Murska Sobota.

Pri odpiranju ponudb, ki je bilo dne 6.8.2008 ob 13.00 uri, je bilo ugotovljeno, da so pravočasno
prispele ponudbe pravilne, primerne in sprejemljive.
Obrazložitev meril za vrednotenje ponudb je bila sledeča:
1.
Ponudbena cena
• najnižja cena 50 točk
• do vključno 115 odstotkov najnižje cene – 30 točk
• nad 115 do vključno 130 odstotkov najnižje cene – 20 točk
• nad 130 do vključno 115 odstotkov najnižje cene – 10 točk
• nad 150 odstotkov najnižje cene – 0 točk
Ponudbena cena je razvidna iz obrazca Predračun (priloga 2)*.
2.
Kadrovska zasedba
• ponudnik ima pet ali več predavateljev z ustrezno izobrazbo – 15 točk
• ponudnik ima dva do štiri predavatelje z ustrezno izobrazbo – 10 točk
• ponudnik ima enega predavatelja z ustrezno izobrazbo na eni lokaciji – 5 točk

Na podlagi skupnega seštevka zbranih točk se izbere tistega ponudnika, ki je zbral najvišje število
točk.
V kolikor več ponudnikov zbere enako število točk, bo kot najugodnejši izbran ponudnik, ki bo ponudil
najnižjo ponudbeno ceno.
Pregled posameznih ponudb:
Ponudnik:

Višina ponudbe skupaj za izvajanje izobraževanja Kadrovska Skupno
za koordinatorja obravnave v skupnosti ter zasedba
število
točk
zastopnike pravic oseb na področju duševnega
zdravja:
10.950,00 EUR
30 točk
15 točk
45 točk

Izobraževalno
raziskovalni
inštitut
Ozara Ljubljana,
Fakulteta za socialno 9.828,00 EUR
50 točk
15 točk
65 točk
delo
Raziskovalno
32.808,00 EUR
0 točk
0 točk
0 točk
izobraževalno središče
Dvorec Rakičan
Glede na upoštevana merilo – najnižja ponudbena cena ter kadrovska zasedba, vodja javnega naročila
predlaga, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere ponudnika Fakulteta za socialno delo,
Topniška ulica 31, p.p. 2509, 1001 Ljubljana, ki je ponudil najnižjo ponudbeno ceno ter najbolj
primerno kadrovsko strukturo, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka tega obvestila.
S tem je naročnikova odločitev utemeljena.
PRAVNI POUK:
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev
naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja
naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročila.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na transakcijski račun pri Ministrstvu za finance, št.
01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov
javnega naročanja v znesku 700,00 EUR.
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od
prejema obvestila o dodelitvi naročila.
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku ali se pošlje naročniku po pošti priporočeno
s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

dr. Ivan SVETLIK
MINISTER
Vročiti:

•

•
•
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Ljubljana;
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Murska Sobota.

