Naročnik: Galerija Muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

Številka JN: 1/2016

Datum: 05.12.2016

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
PO POSTOPKU VODENJA EVIDENCE

Spoštovani!

Z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 128/2006 z vsemi
dopolnitvami in spremembami) vas Vabimo, da na predloženih obrazcih
podate pisno ponudbo za:
»OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV ZAVODA ZA LETO 2017«
Ponudbo lahko odda vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost in
razpolaga z ustrezno usposobljenim kadrom, kar dokaže z ustreznim dokazilom (kopijo
diplome, delovnih izkušnjah,…..) in ga priloži k ponudbi kot prilogo k Obrazcu številka 5.
Od ponudnika se zahteva, da ima ustrezne reference in sicer, da je vodil računovodstvo v
zadnjih dveh letih vsaj za tri javne zavode. Reference je potrebno vpisati v Obrazec številka 4.
Za popolnost ponudbe mora ponudnik izpolniti vse obrazce iz javnega povabila in priložiti
vse zahtevane priloge. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika,
datirani in ožigosani.
Ponudbena cena mora biti izražena v EUR, vsebovati mora vse stroške, popuste, rabate in
DDV.
Kriterij za izbor
Ponudnik mora priložiti ugodno revizijsko poročilo staro manj kot 3 leta.
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Merila za izbor
Pravočasne ponudbe bodo ocenje po spodnjih merilih. Najugodnejša ponudba bo tista,
katera bo dosegla največ točk.
Merila
1.
Popolnost ponudbe
2.
Ponudbena cena v EUR
3.
Dokazilo o ustrezno usposobljenem kadru
4.
Reference – do 3 referenc
5.
Reference – nad 3 referencami

Število točk
10 točk
50 točk
10 točk
15 točk
15 točk

Ponudba mora biti veljavna do konca izvedbe storitev.
Naročnik si pridržuje pravico, da v postopek vključi tudi pogajanja ter se z vsemi ponudniki, ki
izpolnjujejo pogoje, pogaja o ceni.
Ponudba se izdela v slovenskem jeziku.
Rok za oddajo ponudbe je 31.12.2016.
Odpiranje ponudbe ne bo javno.
Ponudnik lahko ponudbo odda v zaprti kuverti osebno ali pošlje po pošti na naslov:
Galerija muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava
S pripisom: »Ne odpiraj-JP- opravljanje računovodskih storitev zavoda za leto 2017«
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, bodo pravilno označene in bodo
vsebovale vse zahtevane obrazce.
Kontaktna oseba naročnika:
Beata Lazar, direktorica
Tel: 02/578-92-60
Email: info@gml.si

Beata Lazar,
direktorica GML
Priloge:
- orientacijski podatki
- obrazec Ponudba – Obrazec št.1
- obrazec Izjava – Obrazec št.2
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- obrazec Predračun – Obrazec št.3
- obrazec seznam Referenc – Obrazec št.4
- obrazec Dokazilo o strokovni usposobljenosti – Obrazec št.5
- obrazec Potrdilo o referenci – Obrazec št.6

ORIENTACIJSKI PODATKI ZA PRIPRAVO PONUDBE:






Vrsta dejavnosti: JAVNI ZAVOD
Število prejetih računov: do 600 letno
Število izdanih računov: okvirno do 40 izdanih letno
Število zaposlenih: 06
Zavezanec za DDV: za posamezne posle

Mesečno








Kontiranje in knjiženje poslovnih dogodkov
Vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
Knjiženje blagajne
Obračun plač
Obračun drugih osebnih prejemkov
Vodenje registra osnovnih sredstev
Izdelava raznih mesečnih izkazov in drugih poročil na željo naročnika in
ustanovitelja
 Obračun DDV
 Svetovanje in obveščanje o novostih s področja računovodsko davčne
zakonodaje, obračuna plač in drugih osebnih prejemkov, s področja zakona o
dohodnini in drugih aktualnih predpisov s teh področij

Letno











Izdelava zakonsko predpisanih letnih računovodskih izkazov
Sodelovanje pri pripravi finančnega načrta
Izdelava letnega poročila
Izdelava premoženjske bilance
Izdelavo Obračuna davka od dohodka pravnih oseb
Letno poročanje za ZPIZ in za zaposlene (obr. M4)
Letno poročanje za dohodnino DURS in prejemnike dohodkov
Obračunavanje amortizacije
Letni izpis evidenc
Sodelovanje pri letnem popisu sredstev in obveznosti

Po potrebi:
 Sodelovanje pri morebitnih inšpekcijskih nadzorih (davčna, računsko sodiče, notranja
revizija, nadzorni odbor, delovna inšpekcija,…)
 Izdelovanje raznih medletnih poročil za ustanovitelja
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Ponudnik:

______________________________
______________________________

Obrazec št.1

Naročnik: Galerija Muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

PONUDBA ŠTEVILKA _____
Naziv ponudnika
Naslov oziroma sedež
Elektronski naslov
Matična številka
ID za DDV ali davčna številka
Številka transakcijskega računa
Telefon
Fax
Mobilni telefon
Zakoniti zastopnik

VELJAVNOST PONUDBE
Naša ponudba ostaja v veljavi do vključno _________________ .
Potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisane pogoje naročnika.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:
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Ponudnik:

______________________________
______________________________

Obrazec št.2

Naročnik: Galerija Muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

IZJAVA
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
 družba in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2,
 da smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registrirani za dejavnost, ki jo
prevzemamo v ponudbi,
 proti nam ni uveden ali zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje njegovega poslovanja, da z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
da ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,
 nismo bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s
svojim poklicnim ravnanjem in nismo storil veliko strokovno napako ali hujšo kršitev
poklicnih pravil,
 nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri
imamo sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali
več,
 na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2,
 bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja
javnega naročila, naročniku posredovali podatke skladno s 14. odstavkom 71. člena
ZJN-2, v osmih (8) dneh od prejema poziva
 da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK in, da v celoti
spoštujemo določila 35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Ur. l. RS št. 69/2011-UPB2);
 razpolagamo z ustreznim računovodskim programom za izvedbo računovodskih
storitev.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:
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Ponudnik:

______________________________
______________________________

Obrazec št.3

Naročnik: Galerija Muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

PREDRAČUN ŠTEVILKA _______

Predmet: _________________________________________________________

VREDNOST V
EUR/mesec

VREDNOST V EUR
ZA 12 MESECEV

VREDNOST ZA
IZDELAVO
ZAKLJUČNIH
BILANC*

Ponudbena cena (brez DDV)
Popust ______%
Skupaj s popustom brez DDV
DDV po stopnji ______%
SKUPAJ z DDV:

Valuta plačila: ____________________

*Vrednost mora vsebovati izdelavo letnih računovodskih izkazov v skladu z veljavno
zakonodajo, izdelavo obračuna davka od dohodka pravnih oseb v skladu z veljavno
zakonodajo, izdelavo premoženjske bilance in pripravo računovodskega dela letnega poročila
za leto 2016.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:
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Ponudnik:

______________________________
______________________________

Obrazec št.4

Naročnik: Galerija Muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

SEZNAM REFERENC

Zap.
št.

Leto izvedbe

Naročnik

1.

2.
3.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:
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Ponudnik:

______________________________
______________________________

Obrazec št.5

Naročnik: Galerija Muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

DOKAZILO O STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI
Izjavljamo, da razpolagamo s strokovno usposobljenim kadrom za izvedbo predmeta javnega
povabila, kar dokazujemo z naslednjimi prilogami:

Zap.
št.

Ime in priimek zaposlenega

Naziv potrdila

Datum izdaje
potrdila

1.

2.

Priloga:
 kopija zgoraj navedenih potrdil

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:
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Ponudnik:

______________________________
______________________________

Obrazec št.6

Naročnik: Galerija Muzej Lendava
Banffyjev trg 1
9220 Lendava

POTRTDILO O REFERENCI
Računovodske storitve
Naročnik referenčnega posla: ___________________________________________________
potrjuje, da je pogodbeno sodeloval s ponudnikom: ________________________________,
ki je v obdobju od _____________________ do ___________________ v javnem zavodu
_____________________________________ izvajal računovodske storitve.

S podpisom tega potrdila potrjujemo, da je ponudnik izvedel referenčne storitve v
zahtevanem obsegu in jih opravil kakovostno.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki točni in
resnični.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:
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