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Y nezi z javnim narodilom st. l11210018 >Radunalnisko usposabljanje starejsih obdanov MoL(posredujemo odgoygrg na vpraianja ki smo jih prejeli oo potencialnih poiudnikov vezano naPovabilo k predloZitvi ponudbe Stevilka qso-rcgidorc-3 ; dne 25. s.'2011 (v nadaljevanju:povabilo).

1. VPRASANJE

Ali v primeru skupne ponudbe napi5emo na ovojnico pod rubriko Posiljatelj vse partrerje?

ODGOVOR:
Ni pomembno' Lahko Vse, lahko le enega (npr. vodiln ega). zahtevan podatek na oznaditvi ovojnice jenamred >rpo5iljated< in ne >ponudnik<.

2. WRASANJE

v Navodilu za izdelavo ponudbe v todki ]. ngnudnit pi5e, da: >>ponudnik lahko samostojno ali vskupni ponudbi nastopa le v eni informativni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v vedponudbah.<
Ali to pomeni, da lahko ponudnik nastopa samostdno in se dodatro poleg tudi kot podizvajalec v vedponudbah?

ODGOVOR:
Da" vendar v okviru pravil po5tene konkurence.

3. VPRASANJE

Ali Steje za reference naslednje:
rzvajamo delavnice za brezposelne v obsegu 240 ur in veliko tega dasa je nameqienegaradunalni5kemu usposabljanju bre4posernih. vetito ved kot 20 ur.
Problem je slededi: v1n9{aj prekopirani wstici.izrecno pravi, da mora biti citiram >>uspesno izvedelradunalniske tedaje<. Problem pa je v tem, da mi za zavidnismo iwajalitodno radunalniskega tedajaampak je bilo radunalni5ko opismenjevaqie le del delavnice.
Ali bi se torej dalo spremeniti, da bi bilo.na primer.>uspesno izvedel tedaj, delavnico kateri jevseboval elemente radry1liswa<. obseg teh vsebovanih eiementov radunalniswa seveda se vednomora biti vedje od 20 Solskih ur.

ODGOVOR:

Predmet razpisa narodnika je radunatni5ko usposabljanje starej5ih obdanov MOL. Narodnik je zaugotavljanje tehnidne usposobljenosti od ponudnikov-u ponubilu zahteval dokazila, s katerimidokazuje,- da je usposobljen za iwedbo usebin" predmetnega narodila. urporour3"nost dokazuje zpreteklimi (v zadnjih heh letih pred oddajo n*otil"; izveienimi usposabijanji iti.;in narodnik v



nekaterih delih imenuje tudi radunalni5ki tedaji), ki zajemajo vsebine dolodene v prilogi A povabila
(Vsebine, ki morajo biti zajete v programe tedajev).
Referendnih obrazcev narodnik ne bo spreminjal. Lahko pa ponudnik pripravi svojega" ki mora
vsebovati zahtevane podatke v prilogi 7/l.V primeru, da na obrazcu ne bo navedbe >radunalniSki
tedaji<< ali >radunalni5ko usposabljaqie<, naj ponudnik priloZi dokazila, iz katerih bo razvidno, da je
pretekla izv edba opismenj evanj a zajemala vsebine, ki j ih narodnik zahtev a.
Narodnik tega ra4pisa pa ima pravico, da navedbe ponudnika preveri pri referendnem narodniku.

4. VPRASANJE

Ali kot referenca Steje, de narodnik v Prilogi k referendni tabeli (Prilo ga7l\)ni potrdiVobkroZil vseh
navedenih vsebin (7 alinej).

ODGOVOR:
Da.

5. VPRASANJE

Ali se kot referenca Steje obrazec, ki ga je oblikoval narodnik, za katerega nismo izvajali
radunalni5kega tedaja ampak druge vsebine, v okviru katerih je bilo za udeleLence izvedeno
radunalniSko opismenjevanje v obsegu vsaj 20 Solskih ur?

ODGOVOR:
Ponudnik naj upo5teva odgovor na tretje vpraianje.

6. VPRASANJE

Ali lahko ponudbo predloZimo kot neprofitni.zavod in k Prilog 6 priloZimo BON-l/Z?

ODGOVOR:
Ponudnik predloZi ustrezen obrazpc AJPES-a, izkatercgamora biti izpolnjevanje pogoja Stevilka 7 iz
III. poglavja povabila.

Odgovori na vpra5anja z objavo na spletri strani Mestne obdine Ljubljana skupaj z odgovori na
vpra5anja Stevilka 430-1695/2010-10 z dne 30. 5. 2011 in 430-1695/2010-13 z dne 2. 6. 20II
postanejo sestavni del ra4pisne dokumentaciie Stevilka 430-169512010-3 z dne 25. 5.2011 in jih je
ponudnik dolLanupo5tevati pri pripravi svoje informativne ponudbe.

Pripravila:
MarjetaBizjak
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Poslati:
- potencialnim ponudnikom ?'Q";ia;d


