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PRAVILNIK 

o izboru strokovnjaka za revizijo pri projektu »Pakti integritete« 
 

 

I. Splošne določbe 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se ureja postopek izbire strokovnjaka za revizijo, ki bo v sklopu projekta »Pakti 

integritete« (2015CE16BAT098) spremljal energetsko prenovo dveh bolnišnic. Pravilnik ureja merila in 

postopek reševanja ugovorov zoper sklep o izbiri.   

  

II. Odločanje o izbiri vlog 

 

2. člen 

 

Postopek izbire strokovnjaka za revizijo (posameznik, podjetje ali konzorcij) poteka tako, da 

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) javno objavi »vabilo k oddaji ponudbe za revizijo 

energetske prenove dveh bolnišnic v sklopu projekta Pakti integritete« in rok za prijave. Vloge se 

ocenjujejo v skladu z merili za ocenjevanje ponudb. 

 

3. člen 

 

Za odločanje o ponudbah vlagateljev je pristojna Komisija za ocenjevanje ponudb, o morebitnih 

ugovorih odloča Upravni odbor TI Slovenia.  

 

4. člen 

 

Postopek ocenjevanja ponudb vodi Komisija za ocenjevanje ponudb, ki jo imenuje vodja projekta. 

Komisijo sestavljajo najmanj trije člani in sicer generalni sekretar TI Slovenia, vodja projekta Pakti 

integritete in najmanj en projektni sodelavec. 

 

5. člen 

 

Ocenjevanje poteka v naslednjih 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 in izvede ocenjevanje in razvrstitev ponudb po 

merilih za izbor. Vse ocene člani komisije pošljejo vodji projekta, ki zbere skupne ocene in jih 

ovrednoti; 

 

3) generalni sekretar TI Slovenia k razgovoru povabi najbolje ocenjene ponudnike in sicer tiste, 

katerih delna ocena ne odstopa od vodilne za več kot 20 točk. Če je takšnih ponudb več, se k 

razgovoru povabi tri najbolje ocenjene ponudnike. Po razgovoru člani komisije pošljejo svoje ocene 

vodji projekta, ki zbere končno število točk; 

 

4) komisija o izbiri najboljše ponudbe obvesti vse ponudnike o njeni odločitvi v čim krajšem možnem 

času. 

 

III. Merila 

 

6. člen 

 

Ponudbe morajo vsebovati vse sestavine navedene v šestem členu razpisne dokumentacije. 

 

7. člen 

 

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

 

• Reference revidiranja vsebinsko podobnih in po obsegu primerljivih projektov ter videnje 

vloge strokovnjaka v ekipi TI Slovenia (najvišje možno število točk je 60 točk). 

• Razgovor (najvišje možno število točk je 20 točk). 

• Cena (najvišje možno število točk je 20 točk). 

 

Ponudbe, ki presegajo finančne okvirje projekta, se izločijo iz izbora. Iz izbora lahko komisija izloči 

tudi nenavadno nizko ponudbo.  

 

IV. Odločanje o ugovoru zoper sklep o izbiri 

 

8. člen 

Zoper sklep o izbiri ponudnika revizije lahko vlagatelj 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 ponudniki.  

  

9. člen 

 

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

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

  

 

IV. Končne določbe 

 

10. člen 

 

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

na spletni strani www.transparency.si. 

 

 

Transparency International Slovenia 

generalni sekretar 

Vid Tomić 

 

Ljubljana, 2. 9. 2019 
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