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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za revidiranje letnega poročila Sklada
1.

PODATKI O NAROČNIKU

Naziv

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Kratek naziv

Slovenski regionalno razvojni sklad

Naslov

Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica

Telefon

01/ 836-19-53

Spletna stran

www.srrs.si

Organizacijska oblika in
kratek opis

Javni sklad, ki iz svojega namenskega premoženja (in sredstev državnega
proračuna) preko javnih razpisov dodeluje finančne spodbude v obliki posojil za
vlagatelje s področja podjetništva, kmetijstva, občin…, in sicer z namenom
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja.

Ustanovitelj sklada

Vlada RS

Matična številka

5940117

Direktor

Matjaž Ribaš, MBA

2.

PODATKI O POSTOPKU

Podlaga

21. člen Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, v nadaljevanju
ZJN-3)

Vrsta postopka

Naročilo nižje od mejnih vrednosti, določenih v prvem odstavku 21. člena ZJN-3

Ocenjena vrednost v
EUR brez DDV

max 19.000,00 EUR

Oznaka naročila

4302-1/2021-SRRS

Vir za izvedbo naročila

Poslovni in finančni načrt za leta 2022, 2023, 2024, postavka 402008

Kontaktna oseba s
strani naročnika

Helena Starc, 01/837 21 52, helena.starc@srrs.si

Rok za postavitev
vprašanj

29.7.2021

3.

PREDMET NAROČILA

Predmet

Revidiranje letnega poročila Sklada za leto 2021, 2022, 2023, skladno s
44. členom ZJS-1.

Kraj izvedbe

Revidiranje računovodskih izkazov Sklada se opravi na sedežu naročnika oz.
izvajalca.




Pojasnilo


Naročniku je potekla pogodba z dosedanjo revizijsko družbo, zato je začel z
zbiranjem ponudb za izbor revizijske družbe za revidiranje letnih poročil Sklada
za leto 2021, 2022 in 2023.
Ponudbena dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada na naslovu
www.srrs.si
Na podlagi določil Ustanovitvenega akta z dne 23. 7. 2009 (s sprem. in
dopolnitvami, čistopis SV 451/20 z dne 3. 9. 2020) ) imenuje pooblaščenega
revizorja za revidiranje letnega poročila Sklada Vlada Republike Slovenje na
predlog Nadzornega sveta Sklada.
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4.

POSREDOVANJE PONUDBE

Rok za oddajo ponudbe

Do 31.7.2021

Izdelava ponudbe

Ponudnik mora posredovati

Obrazec ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami, pri čemer uporabite
izdelano predlogo obrazca (Priloga 1).

Parafirani osnutek pogodbe

Posredovanje ponudbe

Ponudnik mora ponudbo oddati v roku, in sicer priporočeno po pošti ali osebno na
naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Revidiranje LP 2021-2023«.

5.

POGOJI ZA SODELOVANJE

Pogoj 1: Ustreznost

Ponudnik mora biti vpisan v Register revizijskih družb pri Agenciji za javni nadzor
nad revidiranjem.
Ponudnik ustreza pogoju ustreznosti, če priloži potrdilo, ki izkazuje njegovo
registracijo v zgoraj navedeni register.

Pogoj2: Strokovnost

Ponudnik pogoj strokovnosti izkazuje tako, da

predloži spisek referenc o opravljenih nalogah s podatki subjekta, za katerega
so bile naloge opravljene, ki so primerljive nalogam, kot jih zahteva naročnik,

v času oddaje ponudbe in ves čas trajanja pogodbenega razmerja s Skladom
zagotavlja, da revizijo lahko opravijo trije pooblaščeni revizorji, ki imajo
sklenjeno pogodbo s ponudnikom oz. da ponudnik lahko zagotovi tri
pooblaščene revizorje.
Ponudnik ustreza pogoju strokovnosti, če kumulativno izpolnjuje oba pogoja.

6.

OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbiro

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Pravilo v primeru
enakovrednih ponudb

Prej prispela ponudba

Pripravil/a
Helena Starc
vodja rač. in pl. prometa

Matjaž Ribaš, MBA
direktor

Prilogi:

Priloga 1: Osnutek obrazca ponudbe

Priloga 2: Osnutek pogodbe
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