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TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA 
 

vabi k oddaji ponudbe za revizijo energetske sanacije dveh bolnišnic v sklopu projekta Pakti 
integritete 

 

 
1. Predstavitev 

 

Transparency International je mednarodna organizacija za vzpostavljanje integritete, transparentnosti, 

odgovornosti in preprečevanje korupcije. Po svetu ima več kot 100 samostojnih partnerjev in 

osrednjo institucijo mednarodni sekretariat v Berlinu. Transparency International povečuje 

ozaveščenost o škodljivih učinkih korupcije in sodeluje z vladami, s podjetji in z nevladnimi 

organizacijami, njen namen pa je razvoj in izvajanje učinkovitih ukrepov za spopadanje s korupcijo. 

 

Transparency International Slovenia (v nadaljevanju TI Slovenia oz. naročnik) v obdobju 2016 - 2019 

izvaja projekt Pakti integritete (2015CE16BAT098). Namen projekta je spodbujati transparentnost in 

izvajati proaktivno spremljanje porabe javnih sredstev prek javnih naročil. 

 

2. Opis in predstavitev pilotnega projekta Pakti integritete 
 

Pilotni projekt Pakti integritete je financiran s strani Evropske Komisije. Takratna evropska komisarka za 

regionalno politiko Corina Creţu je v 2015 uradno predstavila skupni projekt z nevladno organizacijo 

Transparency International, prek katerega si partnerja s pomočjo Paktov integritete prizadevata izboljšati 

upravljanje javnih sredstev. Evropska komisija je s tem dejanjem napovedala uvedbo Paktov integritete v 

nekatere projekte, ki bodo financirani s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega 

sklada. 

 

V Sloveniji implementacijo Pakta Integritete spremlja TI Slovenia z ekipo strokovnjakov. TI Slovenia je 

Pakt integritete podpisal z Ministrstvom za zdravje in sicer za spremljanje izvedbe javnih naročil ali 

javno-zasebnih partnerstev energetske prenove bolnišnic v obdobju 2016 – 2019.  

 

V okviru projekta TI Slovenia kot neodvisni opazovalec spremlja izvajanje projekta v realnem času. Poleg 

zaposlenih ekipo neodvisnega opazovalca sestavljajo tudi zunanji strokovnjaki, ki s svojimi znanji 

prispevajo k izvajanju projektnih dejavnosti.  

 

Izbrani strokovnjak za revizijo (posameznik, podjetje ali konzorcij) bo odgovoren za zagotavljanje 

strokovnega pregleda in nadzora nad celotnim postopkom javnega naročanja ter bo predstavljal 

nepogrešljivega člana ekipe, ki spremlja izvajanje Pakta integritete. 

 

V teku je spremljanje energetske obnove Splošne bolnišnice Trbovlje, začenja se spremljanje obnove 

Splošne bolnišnice Novo mesto.
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ZA POPOLNO RAZUMEVANJE AKTIVNOSTI IN OBVEZNOSTI STROKOVNJAKA SE OD PONUDNIKA 
PRIČAKUJE, DA JE SEZNANJEN Z ORODJEM PAKTI INTEGRITETE. INFORMACIJE SO NA VOLJO NA 
SPODNJIH POVEZAVAH: 
 

Priročnik o paktih integritete 
 
Integrity pacts in public procurement – an implementation guide 
 
Learning review : Transparency International’s Integrity Pacts for Public Procurement 
 
ter  na spletni strani projekta:  pakt.transparency.si 
 

3. Ključni cilji projekta  

 
Ključni cilji projekta:   

 

● zagotoviti smotrno porabo javnih sredstev; 

● zagotoviti sprotno transparentnost porabe javnih sredstev; 

● spodbujati odprto in lojalno konkurenco in večjo gospodarnost pri naročilih; 

● spodbujati in promovirati preventivne sistemske rešitve pri preprečevanju korupcije; 

● zagotavljati obveščenost javnosti o poteku projekta in nadzorovanega javnega naročila ter 

približati javno naročanje državljanom; 

● naslavljanje sistemskih pomanjkljivosti v sistemu javnega naročanja.  

 

4. Zahtevane naloge izvajalca  

 

Naloge strokovnjaka: 

 

● izvajanje celostnega nadzora nad celotnim postopkom nadzora implementacije Pakta 

integritete z drugimi člani projektne ekipe in dopolnjevati njihovo delo; 

● revidiranje dveh javnih naročil energetske sanacije bolnišnic v približni skupni vrednosti 3.6 

mio. €. Izdelava revizijskih poročil za vsako javno naročilo; 

● Identifikacija dobrih in slabih praks ter zakonskih določil pri izvedbi javnega naročila; 

● sodelovanje pri pripravi priporočil za odpravo pomanjkljivosti; 

● sodelovanje pri pripravi končnih poročil o spremljanju obeh javnih naročil.  

 

Predviden čas izvedbe revizije je ob zaključku energetske sanacije oz. mesecih, ki sledijo zaključku 

posameznega projekta. Predviden čas zaključka del v primeru SB Trbovlje je avgust 2019, SB Novo 

mesto pa v poletnih mesecih 2020. Pogodba o sodelovanju se bo zato z izvajalcem sklenila do 31. 12. 

2020.  

 

5. Kriteriji za izbor  

 

1. Pretekle reference 

2. Razgovor z naročnikom 

3. Cena projekta 

 

mailto:info@transparency.si
http://transparency.si/images/publikacije/Prironik_o_paktih_integritete.pdf
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/integrity_pacts_in_public_procurement_an_implementation_guide
https://www.transparency.org/files/content/ouraccountability/2015_IntegrityPacts_LearningReview_EN.pdf
http://pakt.transparency.si/


 

Transparency International Slovenia, 

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana 

E: info@transparency.si, T: 01/ 320 73 25 

 

Od prejetih ponudb bo izbrana tista, ki bo na podlagi kriterijev prejela največ točk. 

  

Opis kriterijev Maksimalne točke 

Reference revidiranja vsebinsko podobnih in po obsegu 
primerljivih projektov ter videnje vloge strokovnjaka v ekipi TI 
Slovenia.  

60 

Razgovor (vizija dela v ekipi, poznavanje in razumevanje Pakta 
integritete, terminski plan dela, ipd.)1 

20 

Cena2 20 

Skupne točke 100 

 

TI Slovenia si pridržuje pravico, da iz izbora izloči nenavadno nizke ponudbe ter ponudbe, ki presegajo 
razpoložljiva sredstva po projektu.  
 

6. Preprečevanje nasprotja interesov  

 
Ključen sestavni element Pakta integritete je neodvisnost opazovalca, torej tudi ekipe zunanjih 
strokovnjakov. Zato bo TI Slovenia pri evalvaciji ponudb posebno pozoren na nasprotje interesov 
oziroma videz nasprotja interesov posameznih strokovnjakov. V ta namen si TI Slovenia pridržuje 
pravico do zavrnitve vloge, v kolikor na podlagi skrbnega pregleda oceni, da bi izbor potencialnega 
strokovnjaka pomenil nasprotje interesov, videz nasprotja interesov oziroma večje tveganje na 
nastanek nasprotja interesov.  

 
TI Slovenia je za skrbni pregled nasprotja interesov in zagotavljanje preprečevanja le tega, skozi 
celotni postopek implementacije Pakta integritete vzpostavil mehanizme, ki slonijo na mednarodnih 
standardih za preprečevanje nasprotja interesov, in sicer: 
 

● proaktivno razkritje strokovnjaka o sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in potencialnimi 

ponudniki, ki mora biti sproti ažuriran; 

● proaktivno razkritje strokovnjaka o aktivnostih/projektih/poslih na področju zdravstvenega 

sektorja, energetske obnove, sodelovanja z bolnišnicami in podobno (vključno z imeni 

pogodbenikov); 

● pogodba o sodelovanju med strokovnjakom in TI Slovenia bo vsebovala jasna določila o 

nasprotju interesov, preprečevanju le tega in potrebnih ukrepih za zagotovitev neodvisnosti 

ter ukrepih v primerih, ko se strokovnjak znajde v (potencialnem nasprotju interesov) in 

podobno; 

● strokovnjak bo dodatno dolžan podpisati izjavo o dodatnih ukrepih izogibanja nasprotja 

interesov za zagotavljaje objektivnosti in nepristranskosti. 

 

Podrobni pogoji bodo predstavljeni strokovnjaku v pogodbi o sodelovanju. 

 
Pri oddaji ponudbe je nujno oddati tudi izpolnjen in podpisan (fizično ali elektronsko) obrazec v 

                                                 
1 Razgovori ne bodo opravljeni, če le-ti ne morejo več vplivati na izbor ponudnika glede na razliko v točkah pri preostalih kategorijah.  
2 Najugodnejša veljavna ponudba bo prejela 20 točk, preostale ponudbe pa bodo sorazmerno razvrščene do 0 točk (zaokroženo navzgor). 
Npr. pri ponudbah A=100, B=80 in C=60 prejme C 20 točk, B 13 točk in A 7 točk.  
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Prilogi 1. V primeru, da je ponudnik podjetje, odgovorna oseba izpolni obrazec v Prilogi 2.  
 
Zaradi zagotavljanja neodvisnosti revizije projekta ponudbe ne more oddati ponudnik, ki je v 
preteklosti opravil revizijo poslovanja TI Slovenia na projektu Pakti integritete. Takšne ponudbe bo TI 
Slovenia izločil iz izbora.  
 

7. Predložitev vlog  

 

Vaše ponudbe pošljite po elektronski pošti na info@transparency.si z naslovom »Vloga za 

strokovnjaka s področja revizije – Pakti integritete«.  

 

Rok za oddajo ponudbe je 23. 9. 2019. 

 

8. Vsebina prijav  

 

Prijave morajo vsebovati:  
 
● proračun (razdelitev in opis stroškov) s končno ceno za izvedbo nalog iz točke 3. Skupna cena z 

DDV ali drugimi dajatvami ne sme presegati 12.150 €. Ponudba naj vsebuje tudi podatek, kateri 

standard revidiranja namerava ponudnik uporabiti pri izvedbi revizije; 

● reference izdelovalca: seznam opravljenih revizij na podobnih projektih oz. projektih podobnega 

obsega z navedbo naročnikov, predmeta revidiranja in velikosti predmeta revidiranja. V kolikor 

se prijavlja posameznik naj priloži tudi življenjepis oziroma CV (zaželeno v Europass obliki); 

● kratko predstavitveno pismo (največ 1 stran), kjer ponudnik opiše svoje videnje vloge v ekipi 

zunanjih strokovnjakov; 

● kontaktno in odgovorno osebo (v kolikor se prijavlja podjetje ali konzorcij). 

 
Za dodatna vprašanja in zahteve za pojasnila se obrnite na info@transparency.si. Vprašanja in 
odgovori se lahko zaradi zagotavljanja enakih pogojev ponudnikom v anonimizirani obliki objavijo 
na spletni strani razpisa. 
 
>>>> 
 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 
 
Ljubljana, 2.  9. 2019 
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