POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA
IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA KOORDINATORJA OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
TER ZASTOPNIKE PRAVIC OSEB NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Številka: 4300-50/2009/2
Datum: 13.07. 2009
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: Izvedba izobraževanja za koordinatorje obravnave v
skupnosti ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja

3. Oseba naročnika, pristojna za dajanje pojasnil: Ponudnik lahko v zvezi z naročilom
pridobi dodatna pojasnila od Barbare Starič Strajnar (tel. 01 369 7749) ali Marjete Ferlan
Istinič (tel. 01 369 77 62).
4. Pogoji:
Storitev se bo izvedla v skladu s podpisano pogodbo.
Plačilo po izstavljenem računu za celotni prvi ciklus izobraževanja, ki ga izstavi izvajalec
po opravljenem sklopu izobraževanja. Rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu in
potrditvi računa, ki ga izstavi izvajalec na naslov naročnika, Kotnikova 5, Ljubljana.
Cene za izvedbo storitev so navedene v EUR, vsebovati morajo vse stroške z in brez
davka na dodano vrednost.
Ponudba:
- mora prispeti do naročnika do 05.08.2009 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 – Izvedba
izobraževanja za koordinatorje obravnave v skupnosti ter zastopnike pravic oseb na
področju duševnega zdravja.
-

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

4.1. 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;
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-

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. Pravno varstvo:
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni
list RS, št. 94/2007 – 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 naročanja.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti svoj naziv in kontaktno osebo, naziv naročnika,
javno naročilo in obvestilo o dodelitvi naročila, če je bilo poslano ponudnikom, kršitve, dejstva
in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, ter predložiti potrdilo o vplačilu takse v višini
700,00 EUR, na transakcijski račun RS, Ministrstva za finance št.: 01100-1000358802 – taksa
za postopek revizije javnega naročanja, določen v Pravilniku o podračunih ter načinu
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/2006,
117/2007, 120/2007, 11/2008, 41/2008, 76/2008).
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. S kopijo zahtevka za revizijo
vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski
obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
8. Naročnik ocenjuje, da se bo razpisanega izobraževanja udeležilo po 30 do 50 kandidatov.
Prosimo, da podate ponudbo.

Marjeta Ferlan Istinič
vodja javnega naročila
Priloge:
-

merila za vrednotenje ponudb (priloga 1)
predračun (priloga 2),
ponudba (priloga 3),
vzorec pogodbe (priloga 4)
izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu
pogojev iz razpisne dokumentacije (priloga 5)
izjava za pridobitev osebnih podatkov (priloga 6)
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priloga 1

MERILA
ZA VREDNOTENJE PONUDB

Ponudnik: _________________________________

Zap. št.

MERILO

MOŽNE TOČKE

1.

Ponudbena cena za izobraževanje

50

2.

Kadrovska zasedba

15

ZBRANE TOČKE

MOŽNIH TOČK: SKUPAJ:
65
Obrazložitev meril za vrednotenje ponudb:
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.
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Priloga 2
PREDRAČUN – koordinatorji obravnave v skupnosti*

1. SKLOP: cena __________ EUR brez DDV oz. ________ EUR z DDV in obsega:
Izobraževanje v sklopu 60 ur, pri čemer je teoretičnemu delu izobraževanja namenjenih največ 44 ur ,
praktičnemu delu izobraževanja pa največ 16 ur.
Izobraževanja mora biti izvedeno najkasneje do 30. septembra 2009 in mora vsebovati:
Izobraževanje za pripravo na izpit mora vsebovati naslednje sklope:
a)
temeljne pojme, teorije in koncepte, pri čemer je poudarek na:
- poznavanju strateških dokumentov, in zakonodaje, ki ureja položaj oseb s težavami v
duševnem zdravju,
- temeljnih pojmih duševnega zdravja, ki zajemajo tudi osnove medicinskega
razumevanja duševnih motenj (klasifikacij duševnih motenj, obravnave duševnih
stisk, uporabe psihofarmakov in drugih zdravstvenih posegov),
- individualizaciji pri oblikovanju storitev pomoči in podpore,
- konceptu tveganja, nevarnosti in zmanjševanju škode,
- načelu izvedenstva uporabnika storitev;
b)

c)

metode in načela pri koordinaciji obravnave v skupnosti, pri čemer je poudarek na:
- ravnanju v primeru dvojnih diagnoz,
- koordinaciji mreže, storitev in struktur,
- koordinaciji in vodenju strokovnih timov,
- delu s kriznim timom in intervencijami,
- evalvaciji storitev,
- oskrbi in preskrbi,
- strokovni refleksiji lastne prakse in sposobnosti iskanja pomoči zase,
- oblikovanju inovativnih strokovnih pristopov in rešitev na področju služb za duševno
zdravje,
- strateškemu razmišljanju in ravnanju;
informiranje, delo s podatki in spremljanje, pri čemer je poudarek na:
- pridobitvi spretnosti za zbiranje informacij in posredovanju informacij uporabnikom
na njim prilagojen način,
- spretnosti za javno predstavljanje in argumentiranje,
- beleženju in dokumentiranju,
- obveščanju in informiranju osebe, javnosti, strokovnih krogov, izvajalcev in drugih,
- vzpostavitvi sistema zbiranja, urejanja, vodenja, obdelave in interpretacije podatkov,
- problemski konferenci, timski konferenci, lokalnih akcijah,
- ugotavljanju sprotnih potreb in hitri oceni potreb.

Ponudbena cena za izvedbo izobraževanje za koordinatorja obravnave v skupnosti na področju
duševnega zdravja znaša : __________ EUR brez DDV oz. _______ EUR z DDV.
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priloga 3

PREDRAČUN – zastopniki pravic na področju duševnega zdravja*

1. SKLOP: cena ____________ EUR brez DDV oz. ________ EUR z DDV in obsega:
Izobraževanje v sklopu 60 ur, pri čemer je teoretičnemu delu izobraževanja namenjenih največ 44 ur ,
praktičnemu delu izobraževanja pa največ 16 ur.
Izobraževanja mora biti izvedeno najkasneje do 30. septembra 2009 in mora vsebovati:
Izobraževanje za pripravo na izpit mora vsebovati naslednje sklope:
- poznavanje strateških dokumentov in zakonodaje, ki ureja položaj oseb s težavami v
duševnem zdravju,
- duševno zdravje in človekove pravice,
- stigme, predsodki, stereotipi,
- temeljni pojmi duševnega zdravja, ki zajemajo tudi osnove medicinskega razumevanja in
razumevanje duševnih motenj,
- koncept zastopanja in njegovih različnih oblik,
- varovanje osebnih podatkov.

Ponudbena cena za izvedbo izobraževanja za zastopnike pravic na področju duševnega zdravja
znaša: __________ EUR brez DDV oz. _______ EUR z DDV.
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priloga 4

PONUDBA
1. Registrirano ime ponudnika:
2. Sedež ponudnika:
3. Sodišče, pri katerem je ponudnik
vpisan
4. Številka registrskega vpisa
5. Odgovorna oseba ponudnika
(podpisnik pogodbe) – funkcija
6. Kontaktna oseba:

, Direktor

telefon:
telefaks:
e-pošta:
7. Transakcijski račun:
8. Davčna številka:
9. Matična številka:
10. Veljavnost ponudbe:

Ponudba velja 60 dni.

11. Ponudbena vrednost:

Opravljeno izobraževanje za koordinatorje obravnave v
skupnosti:
Ponujena cena: __________ EUR ( brez DDV)
Cena naj vključuje vse stroške

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

družino in socialne zadeve
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priloga 5

IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz
razpisne dokumentacije
Izjavljamo,
1. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): 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
interesov Evropske skupnosti; pranje denarja ter da za tovrstna dejanja niso bile obsojene niti
osebe pooblaščene za zastopanje;
2. da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v
katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež;
3. da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega
naročila;
4. da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež;
5. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
6. da v zadnjih šestih mesecih od oddaje ponudbe nismo imeli blokiranega računa;
7. da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
__________________, oz. na osnovi vpisa v Poslovnem registru, vodenem pri AJPES:
______________________.
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B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona ________________
____________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka
_______________________ izdano pri ______________________ dne ________________.

Smo člani naslednje organizacije: ________________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član
posebne organizacije - zbornice, združenja itd..).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B.,
izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:



da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh
letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni,
resnični in ne zavajajoči, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz.
potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, kjer
ima gospodarski subjekt svoj sedež).

Datum: __________________

Žig in podpis ponudnika:
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priloga 6

Ponudnik: ______________________________________________
Naročnik: RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Dovoljujemo naročniku, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da lahko za namene javnega
naročila za izvajanje izobraževanja koordinatorja obravnave v skupnosti ter zastopnika pravic oseb na
področju duševnega zdravja, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje:

Ime in priimek:

________________________________
_

Ime in priimek:

________________________________
_

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:
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