Društvo Integriteta - Trasparency International Slovenia
Sedež in pošta: Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
Tel: 01/320 73 25
E-mail: info@transparency.si
www.transparency.si

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA
vabi k oddaji ponudbe za vmesno revizijo evropskega projekta “Pakti integritete”

1. Predstavitev
Transparency International je mednarodna organizacija za vzpostavljanje integritete,
transparentnosti, odgovornosti in preprečevanja 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 pri porabi javnih sredstev prek javnih naročil.

2. Opis in predstavitev pilotnega projekta
Pilotni projekt Pakti integritete je financiran s strani Evropske Komisije. 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 bo neodvisni nadzor nad implementacijo Pakta Integritete opravljal TI Slovenia z ekipo
strokovnjakov. TI Slovenia bo Pakt integritete podpisal z Ministrstvom za zdravje in ponudniki in
sicer za nadzor nad izvedbo javnih naročil ali javno-zasebnih partnerstev energetske obnove
bolnišnic v obdobju 2016 – 2019.
V tem času namerava MZ obnoviti več javnih zavodov, število pri katerih se bo izvajal nadzor pa bo
predmet pogajanj in dogovorov med monitorjem in naročnikom, a predvidoma ne po potekal nadzor
dveh projektov hkrati.
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2. 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.
Poleg povečevanja ozaveščenosti o postopkih javnega naročanja, je cilj vključiti državljane v
nadzor konkretnega javnega naročanja ter jih sproti obveščati o rezultatih nadzora.

3. Zahtevane naloge / storitve izvajalca
Projekt v vrednosti 410.264,75 EUR se je začel 1. 1. 2016 in se bo zaključil 31. 12. 2019. Zunanja
revizija bo obsegala pregled dosedanjih projektnih stroškov v okvirni vrednosti 150.000 EUR in sicer
za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. in sicer v času med 8.-19. januarjem 2018, končno
revizijsko poročilo je potrebo predstaviti do 22. januarja in oddati do 25. januarja v dveh izvodih v
tiskani obliki v angleškem jeziku.
Podroben opis zahtevanih nalog/storitev izvajalca, ki služijo kot vodilo pri izdelavi revizijskega
poročila, se nahaja v prilogi (Annex I).

Predviden časovni razpored:
Naloge
Pregled in ocena ponudbe
Podpis pogodbe
Izvedba revizije
Zaključek, predstavitev in potrditev
poročila
Oddaja poročila

Vloga podjetja
Ponudba
Podpis
Kratko poročilo, usklajevanje z
naročnikom
Predstavitev končnega izdelka
naročniku
Tiskani izvodi

Časovni razpored
November 2017
December 2017
Januar 2017
Januar 2017
Januar 2017

Vsi, ki ste zainteresirani za pridobitev zgoraj navedene storitve vabimo, da nam pošljete ponudbo.
Od prejetih ponudb bo izbrana tista, ki bo na podlagi kriterijev prejela največ točk.

Opis kriterijev
Cena
Časovni okvir
Izkušnje in reference

Maksimalno število točk
20
10
20
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5. Predložitev vlog:
Vaše cenjene ponudbe pošljite po elektronski pošti na info@transparency.si z naslovom »Vloga za
revizijo projekta – pakti integritete«
Rok za oddajo ponudbe je 24. 11. 2017.

6. Prijave morajo vsebovati:





Plan dela (časovni razpored z jasnim predvidenim začetkom in zaključkom dela).
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.).
Reference izdelovalca: seznam opravljenih revizij na podobnih evropskih projektih.
Kontaktno in odgovorno osebo.

Za dodatna vprašanja in zahteve za pojasnila se obrnite na info@transparency.si ali 01 – 32 07 325.
Vprašnja in odgovori se lahko zaradi zagotavljanja enakih pogojev ponudnikov 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, 10. 11. 2017

1

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