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PRAVILNIK
o izboru ponudbe za izdelavo animiranega filma pri projektu
»Odkrivanje lobiranja - odstiranje tančic v politiki / Lifting the
lid on lobbying- Taking secrecy out of European politics«

I. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se ureja postopek izbire producenta animiranega filma pri projektu
»Odkrivanje lobiranja - odstiranje tančic v politiki / Lifting the lid on lobbying- Taking secrecy
out of European politics« (HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003884), merila in postopek
reševanja ugovorov zoper sklep o izbiri.
II. Odločanje o izbiri vlog
2. člen
Postopek izbire raziskovalca poteka tako, da TI Slovenia javno objavi »Vabilo k oddaji
ponudbe za izdelavo animiranega filma« in rok za prijave. Postopek omogoča dopolnitev
vloge, v kolikor prijavitelji niso v celoti v prvem roku oddali popolne 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 štirje člani in sicer najmanj 2 predstavnika
upravnega odbora ter najmanj 2 zunanja ocenjevalca.
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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. V kolikor je
ponudba nepopolna se ponudba pozove k dopolnitvi v roku 5 dni. Komisijo sekretar
obvesti o popolnih ponudbah.
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 po potrebi opravi z najboljšimi tremi ponudniki razgovore, kjer že
podeljene ocene po potrebi prilagodi in izbere najboljšega ponudnika. 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. Koncept, ki sledi željenim rezultatom (zapisano v vabilu) in jasno pokaže na kakšen način
želi to prikazati. Ideje, ki bodo sporočilo prenašale na gledalcu prijazen, inovativen in/ali
kreativen način, bodo ovrednotene višje. Zaželene izkušnje (najmanj dve leti) pri izdelavi
animiranih filmov, spotov, oglasnih sporočil ali drugih animiranih video vsebin.
2. Pretekle reference: v preteklosti izdelana in javno objavljena (predvajana) najmanj dva
kratkometražna animirana filma (tudi spot, oglasno sporočilo ali druga oblika animirane
video vsebine) ali eden srednjemetražni oz. celovečerni. Udeležba na festivalih doma in
v tujini je prednost. Prav tako bodo višje ovrednotene druge objave v medijih ali
pretekle reference oz. priporočila naročnikov.
3. Osnovno poznavanje področja lobiranja. Izvajalec je obvezan k preučitvi poročila
'Lobiranje v Sloveniji: poziv k etičnemu in transparentnemu lobiranju' ter predvsem
preučitvi ključnih terminov, ki so uporabljeni v tem razpisu. Končni izdelek ne sme biti v
nasprotju z ugotovitvami poročila. Osnovno poznavanje se ocenjuje na podlagi
koncepta.
4. Prilagodljivost pri pisanju scenarija oz. oblikovanju končne ideje po željah naročnika. Pri
ocenjevanju se komisija sklicuje na predlagani pristop, ki ga predloži ponudnik.
5. Osebnostne lastnosti in prilagodljivost ponudnikov glede na opravljene razgovore.
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7. člen
Od prejetih ponudb bo izbrana tista, ki bo na podlagi naslednjih meril prejela največ točk.





Reference in izkušnje pri izdelavi animiranih filmov (najvišje možno število točk je 20
točk)
Koncept, osnutek scenarija, ideja (najvišje možno število točk je 50 točk)
Predlagani pristop in časovni okvir (najvišje možno število točk je 20 točk)
Cena (najvišje možno število točk je 10 točk)

IV. Odločanje o ugovoru zoper sklep o izbiri

Zoper sklep o izbiri in dodelitvi izvedbe raziskave 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.

8. člen
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
animiranega filma na spletni strani www.transparency.si.
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