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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Vabimo vas k oddaji ponudbe v postopku oddaje naročila »Usposabljanje voznikov za ravnanje v 

izrednih razmerah«.  

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. 
prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«,  prednostne 
naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v 
formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in 
validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih 
za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«. 
 
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške 
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih 
izdatkov za upravičene stroške projekta.   
 

Predmet naročila je določen s CPV klasifikacijo 80500000, ki se skladno s Prilogo XIV Direktive 

2014/24/EU Evropskega parlamenta in sveta uvršča med socialne in druge posebne storitve. Skladno 

z 21. in 97. členom ZJN-3 se zakon za naročila socialnih in drugih posebnih storitev do ocenjene 

vrednosti 750.000 EUR brez DDV ne uporablja. V postopku izbora ponudnika naročnik naročila zato 

ne bo oddal na podlagi četrtega poglavja ZJN-3 ali na podlagi katerega od postopkov iz 39. člena ZJN-

3, ampak bo izvajalca izbral na podlagi treh zbranih ponudb ob upoštevanju merila najnižje cene. 

Predmet razpisanih storitev, termini in pogoji izvajanja so podrobneje opredeljeni v Specifikaciji 

izvedbe naročila. Ponudnik odda ponudbo za vse razpisane storitve, upoštevajoč zaveze iz vzorca 

pogodbe, ki je priložen temu povabilu.  

 

Ponudbena dokumentacija naj vključuje: 

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudba,  

- Parafiran obrazec Specifikacija izvedbe naročila, 

- Parafiran obrazec Vzorec pogodbe, 

- Parafiran obrazec Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 

- Na lastnem dokumentu izdelan predlog programa usposabljanj. 

 

Ponudnik lahko dobi dodatna pojasnila in informacije v projektni pisarni kompetenčnega centra, na 

telefonski številki 059 333 855 ali e-naslovu koc@logins.si 
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Ponudbo z vsemi zahtevanimi prilogami posredujte na elektronski naslov koc@logins.si, do srede  

05.  07. 2017, do 9. ure.  

 

Naročnik bo izmed vseh prispelih ponudb naročilo oddal ponudniku, ki bo predložil najnižjo 

ponudbeno ceno v EUR z DDV na udeleženca. V kolikor imata dve ali več ponudb v posameznem 

sklopu enako najnižjo ponudbeno vrednost z DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, se 

izvede en krog pogajanj, v katerega bodo vključeni samo ponudniki, ki bodo predložili enako najnižjo 

ponudbeno vrednost. Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo, če ponudnik ne izpolnjuje 

pogojev zahtevanih v specifikaciji, če je ponudbena cena nesorazmerno nižja od ostalih prejetih 

ponudb, ali če iz predložene ponudbe izhaja, da je program usposabljanja pripravljen tako 

pomanjkljivo, da ne bi izpolnjeval namena in cilja usposabljanj. Naročnik bo vse ponudnike o 

sprejemu oz. zavrnitvi ponudb obvestil z dopisom. 

 

Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva 

posredovati s podatki o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, 
da so z njim povezane družbe. 

To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje 

korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o 

navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik lahko kadarkoli 

pred rokom za prejem ponudb postopek ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od podpisa pogodbe. 

Izbranemu ponudniku se zaradi zavrnitve vseh ponudb ali odstopa naročnika od podpisa pogodbe ne 

prizna nobenih stroškov, odškodnine ali izgubljenega dobička. 

 

Lep pozdrav! 

 

 

 

Mag. Branko Lotrič, 

                               direktor 

 

 

Kranj, 30. 6. 2017 
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Priloge: 

- obrazec ponudba 

- specifikacija izvedbe naročila 

- izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 

- vzorec pogodbe 

 

 

Vročiti: 

- predsedniku strokovne komisije 

- ponudnikom 

- arhivu 

 


