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Ponudnikom

Y zyezi z javnim narodilom St. 111210018 DRadunalniSko usposabljanje starejSih
obdanov MOL( posredujemo odgovore na rpraianja, ki smo jih prejeli od potencialnih
ponudnikov vezano na Povabilo k predloZitvi ponudbe Stevilka 430-1695/2010-3 z drLe
25.5.2011 (v nadalj evanj u: povabilo).

I. VPRASANJE

V razpisni dokurnentaciji je opredeljeno, da mora biti na ovojnici zapisano rNE ODPIRAJ -
PONUDBA JN I l/210018 - Raiunalnisko usposabljanje starejSih prebivalcev MOL(, nadalje pa je
dodana oaaka )umik/spremembtdopolnitev(. Ali torej v primeru, da oddajamo vlogo prvit, ni
potr€bno zapisati dodatne oznake, oziroma alijo zapisemo kot ))vloga(? Medtem je priloga D na
strani 44 razpisne dokumentacije ozradena kot tist4 ki jo je potrebno prilepiti na kuverto. Je torej
sploh pofebno kaj pisati ali le prilepimo prilogo D na kuverto?

ODGOVOR:
V skladu s 13. todko povabila, ki opredeljuje predlozitev ponudb, mesto in rok za oddajo
ponudb mora biti na ovojnici ponudbe zapisano >NE ODPTRAJ - PONUDBA JN l l/210018
- RadunalniSko usposabljanje starej5ih prebivalcev MOL(. ponudniku pa je v pomod Ze
pripravljen obrazec v prilogi D, na,l4. strani povabila.
14. todka navedenega povabila pa opredeljuje oznadevanje ovojnice le v primeru umika,
spremembe ali dopolnitve ponudbe.

2. \?RASANJf,

Kdo je izbran v krog pogajanj, vsi prijavitetji, ati ie najboljSi, oziroma kateri najbotjSi? Kdaj
predvidoma sledijo pogajanja?

ODGOVOR:
V skladu s 17. todko povabila bo narcanik k pogajanjem povabil ponudnike, ki bodo
izpolnjevali zahtevane pogoje navedene v III . poglavju povabil4 o demer bo presojala
strokovna komisija po roku za oddajo ponudb, ko bo ponudbe odprla in pregledala, O roku
pogajanj bodo ponudniki, katerih ponudba bo oanadena kot popoln4 obvesdeni pisno,

3. WRASANJE

Ali se za predavatelje uetirajo kake posebne okoliSdine okoli statusa rorej, ali mora biti zaposlen,
alije lahko honorami sodelavec, StudeDr ipd.? Predavatelj s s.p.-jemje torej podizvajalec, kalo paje
s p.eostalimi oblikami (redno zaposlen, honoramo, adorska ali podjernna pogodba ipd).



ODGOVOR:
Za predavatelje narodnik ni dolodil posebnih pogojev. Lahko je torej tudi honorarni delavec,
Student, ali samostojni podjetnik. Mora pa ponudnik zagotoviti, da bo v dasu izvajanja
pogodbenih obveznosti razpolagal s kadrom, z ustlezim znanjem ter v ustreznem Stevilu, da
bo narodilo izvedel kakovostno in pmvodasno, v skladu s pogoji narodnika. K temu se pod
kazensko in matedalno odgovomostjo zave1e s podpisom izjave iz priloge 2.
V primerq da bo ponudnik pri izvedbi narodila sodeloval s podizvajalcem, mola upostevati
dolodila 12. todke povabila, ki doloda dodatno vsebino ponudbe v primeru, da bo ponudnik v
primeru izvedbe Fedmeta narodila sodeloval s podizvajalcem.
Za preostale oblike dela (redna zaposlenost, a!'torska ali podjemna pogodba) narodnik ni
dolodil posebnih pogojev.

4. VPRASANJE

Dokumentacija predvideva reference zadnjih 3 let, vsako leto po 1000 udelezencev na tedaju. Kaj
sledi v primerq daje podjetje ustanovljeno manj kot 3 let4 ali so torej triletne reference dodaten plus
pri vlogi ali je to pogoj? Povabilo Dam je bilo poslano, zato vsekakor sklepamo, da Stevilo let od
ustanovitve ni pogoj.

ODGOVOR:
V primeru, da je podjetje ustanovljeno manj kot 3 leta, pogoj izpo$uje v primerq da je v
dasu svojega obstoja izvedel radunalnilke ledaje s podobno vsebino za najmanj 3.000
udeleZencev, pd demerje bil obseg posameznega referendnega tedaja vsaj 20 Solskih u.

Skladno z odgovorom narcdnik tudi popmvlja povabilo k oddaji ponudbe, in sicer 10. todko
III. poglavja povabila (pogoji za ugotavUanje sposobnosti in navodila o nadinu dokazovanja
sposobnosti ponudnika) :
Crta se besedilo: >Ponudnik je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v vsakem letu
izvedel tedaje s podobno vsebino za najmanj 1.000 udeleZencev, pri demer je bil obseg
posamezfl€ga referendnega tedaja vsaj 20 Solskih ur<.
in se ga nadomesti z besedilom: ))Ponudnik je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe
izv€del tedaje s podobno vsebino za najmanj 3.000 udeleZencev, pri demer je bil obseg
posamearcga referendnega tedaja vsaj 20 Solskih ur.<

V prilogi tega dokumenta je tudi sprcmenjen obrazec Referendna tabela, ki je priloga 7
povabila. Ponudnik ea ie ob predloiitvi infomratil,ne ponudbe dolZan upoitevati.

Referendni obrazec iz priloge 7 povabila ostaja nespremenjen.

5. vPRASANJE

V zvezi z javnjm razpisom me zanima Stevilo tedajnikov v skupinah: na str. 7 piSe pri
velikosti skupine >najved l0 tedajnikov na skupino(, na strani 34 pa v 3. dlenu >v skupinah z
najved 12 tedajniki(. Kaklnaje torcj velikost posamezne skupine?

ODGOVOR:
Zahtevana velikost v skupinahje najved 12 tedajnikov.



6. vPRASANJE

Vpraianje se nanaSa na izkazovanje refetenc. Ali je potrebno za vsak tedaj, ki ga navedemo v
referendni tabeli (priloga 7) pddobiti tudi potdilo narodnika (priloga 7/1)?
V kolikor je odgovor na zgomje rpraianje DA, prosimo za podalj5anje roka oddaje ponudb
vsaj 14 dni. Obrazlozitev: ker je naSih narodnikov, za katere izvajamo tedaje, zelo veliko,
med njimi so tudi fizidne osebe in ne samo podjetja, je logistidno nemogode da pridobimo
preko 400 tovrstnih potrdil v roku do oddaje ponudb.

ODGOVOR:
Skladno z drugo alinejo a todke drugega odstavka 45. dlena ZJN-2C (U.adni list RS St.
128/06, 16/08, l9il0 in 18/11) lahko ponudnik izpolnjevanje reference dokazuje tudi s
predloZitvijo pogodbe, radrma ipd. Zahteva pa je, da morajo biti iz teh dokumentov jasno
razvidni podatki, zahtevani v obrazc]t lz pritoge 7/1 povabila. Mora pa ponudnik v takem
primeru od referendnih narodnikov pridobiti izjavo o kvalitetni in pravodasni izvedbi del kot
izhaja iz vsebine obrazca v prilogi 7/1.

Rok za oddajo ponudb podalj3ujemo za 7 dni, na 10. 06. 2011 do 9.00 ure.

7. !?RASANJX

Za programsko opremo je doloden MS Offce 2007, vpraSanje pa je sledede: "Ali se lahko
uporablja novejsa razlidic4 torej MS 2010?"

ODGOVOR:
Ne.

8. WRASANJE

Za prenosni radunalnik je definirano 15" svga baMi monitor vprasanje pa je sledede: "Je
lahko monitor morda za odtenek manjsi 14,1" ter z boljso resolucijo (1280 x 768) kar ga
napravi za superiomega 15" svga, ali pa mordaveEji 17 ,3?"

ODGOVOR:
Monitor ne sme biti manj3i od 15"", lahko paje vedji.

Pripravila:
Marjeta Bizjak
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Priloga:
Refer€ndna tabela (Priloga 7)

Poslati:
- potencialoim ponudnikom
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PRILOGA 7

REFERENdNA TABELA

PONUDNIK:

Ponudnik je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe izvedel tedaje s podobno
vsebino za najmanj 3.000 udeleZencev, pri demer je bil obseg posameznega
r€ferendnega tedaja vsaj 20 Solskih ur.

Opomba: Ponudniki naj navedejo,sarno dela, ki so jih izvajati v obdobju zadnjih
tleh let

Datum:

r.fercnancgr posh -
knlek opis d.l in
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teI.jr

Obrazec se po potrcbi fotokopiru.
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