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PRAVILNIK 

o izboru ponudbe za izdelavo revizije projekta »Pakti 

integritete« 

 

I. Splošne določbe  

1. člen 

S tem pravilnikom se ureja postopek izbire ponudbe za revizijo projekta »Pakti integritete ", 

(2015CE16BAT098), merila in postopek reševanja ugovorov zoper sklep o izbiri.    

II. Odločanje o izbiri vlog  

2. člen  

Postopek izbire revizijske družbe poteka tako, da TI Slovenia javno objavi »vabilo k oddaji 

ponudbe za revizijo projekta »»Pakti integritete ", (2015CE16BAT098) in rok za prijave. Vloge 

se ocenjujejo v skladu z merili za ocenjevanje ponudb.    

3. člen  

Za odločanje o ponudbah prijaviteljev in njihovih ugovorih sta pristojna upravni in nadzorni 

odbor društva (v nadaljevanju: TI Slovenia).  

4. člen  

Postopek ocenjevanja ponudb vodi Komisija za ocenjevanje ponudb, ki jo imenuje upravni 

odbor TI Slovenia. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani in sicer najmanj 1 predstavnik 

upravnega odbora ter najmanj 2 projektna sodelavca. 

5. člen 

Ocenjevanje poteka v dveh oziroma treh fazah: 

1) Tehnični pregled ponudbe, v katerem se preveri  skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji 

in pravočasnost oddaje, ki ga opravi generalni sekretar TI Slovenia. Komisijo sekretar 

obvesti o popolnih ponudbah.  
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2) Komisija preveri izpolnjevanje meril oz. pogojev, izvede ocenjevanje in razvrstitev 

ponudbe po merilih za izbor. Vse ocene kandidati pošljejo vodji projekta, ki zbere skupne 

ocene in jih ovrednoti. 

 

3) Komisija o izbiri najboljše ponudbe obvesti vse ponudnike o njeni odločitvi v čim krajšem 

možnem času. 

 

III. Merila 

6. člen  

Pogoji za izbor izvajalca:  

1) Plan dela (časovni razpored z jasnim predvidenim začetkom in zaključkom dela) 

2) Proračun (razdelitev in opis stroškov) s končno ceno za izdelavo revizijskega poročila1. 

Skupni znesek ne sme preseči 1.200,00 € z vsemi vključenimi dajatvami in davki (DDV 

ipd.). 

3) Reference izdelovalca - seznam opravljen revizij na podobnih evropskih projektih 

7. člen 

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

 Reference in izkušnje pri izdelavi revizijskih poročil na evropskih projektih (najvišje 

možno število točk je 20 točk) 

 Predlagani pristop in časovni okvir (najvišje možno število točk je 10 točk) 

 Cena (najvišje možno število točk je 20 točk) 

 

IV. Odločanje o ugovoru zoper sklep o izbiri  

 

Zoper sklep o izbiri ponudnika revizije lahko prijavitelj na TI Slovenia vloži ugovor v roku 3 

dni od vročitve sklepa.  

Vlagatelj ugovora mora v pisni obrazložitvi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je 

ugovor vložen.  

Ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.  

  

 

                                                           
1 Revizijsko poročilo mora biti pripravljeno v skladu s smernicami, zapisanimi v prilogi (Annex I).  
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8. člen 

Upravni odbor TI Slovenia po prejemu ugovora preveri formalno ustreznost, pravočasnost in 

upravičenost ugovora. 

Nepravočasen ugovor in ugovor, ki ga ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže.  

IV. Končne določbe  

9. člen  

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi vabila za izbor ponudnika za izdelavo 

revizijskega poročila na spletni strani www.transparency.si. 

 

Generalni sekretar TI Slovenia 

Vid Doria 

Ljubljana, 10.11.2017 


