
Parafa ponudnika:_____________ 

 

ADRIA TURIZEM d.o.o.        6.6.2019 

Jadranska cesta 25 

6280 Ankaran 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZDELAVO AKTOV NA KADROVSKEM 

PODROČJU - šifra razpisa AA-KADRI-7-2019 

Spoštovani! 

Za zagotavljanje skladnosti poslovanja z zakonodajnimi zahtevami in uskladitvijo kadrovskih podlag z 

dejanskimi potrebami družbe, namerava družba Adria d.o.o. pristopiti k prenovi organizacijske 

strukture in kadrovske sistematizacije podjetja, aktov, ki so podlaga za izvajanje kadrovske funkcije 

ter drugih pravilnikov, ki urejajo poslovanje družbe.   

Naročnik: 
 

Uradno ime: Adria Turistično podjetje, d.o.o. 

Poštni naslov: Jadranska cesta 25 

Kraj: 6280 Ankaran 

Država: Slovenija 

Kontaktna oseba: Maja Gros 

e-pošta: tajnistvo@adria-ankaran.si  

Telefon: +386 5 66 37 340 

fax: +386 5 66 37 320 

Internetni naslov (URL): www.adria-ankaran.si  

Dostop do razpisne dokumentacije 

Ta razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit dostop na: URL: 

http://www.adria-ankaran.si  ali v fizični obliki v tajništvu uprave družbe Adria Turistično podjetje 

d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran . Vsa dodatna vprašanja lahko ponudnik v pisni obliki naslovi 

na: tajnistvo@adria-ankaran.si                                                                                                                                                                  
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Parafa ponudnika:_____________ 

Predmet ponudbe: 
 

Predmet te ponudbe je priprava oz prenova: 

 Akta o sistematizaciji delovnih mest skladno z 22. členom ZDR-1, vključujoč opise 
delovnih mest in organizacijsko shemo ter pripravo obvestil sindikatom ipd.; 

 Načrta promocije zdravja na delovnem mestu skladno s 6. členom ZVZD-1 (Naročnik 
ima izdelano izjavo o varnosti z oceno tveganja);  

 Pravilnika o varstvu osebnih podatkov (s poudarkom na skladnosti s smernicami 
GDPR); 

 Pravilnika o disciplinski in o odškodninski odgovornosti delavcev; 

 Pravilnika o varovanju poslovne skrivnosti (s povezavo na gdpr); 

 Pravilnika o določanju in izrabljanju rednega letnega dopusta; 

 Pravilnika o uporabi službenih vozil/mobilnih telefonov; 

 Pravilnika o nagrajevanju in napredovanju delavcev; 

 Pravilnika o odgovornostih in pooblastilih vodij in delavcev s posebnimi 
odgovornostmi in pooblastili; 

 Pravilnika o videonadzoru in drugih ukrepih za zagotavljanje varnosti ljudi in 
premoženja. 

 Pregled podlag za zaposlovanje delavcev (pogodba za nedoločen čas, pogodba za 
določen čas, sporazumi ipd.) 

 Podjetniške kolektivne pogodbe naročnika 

Naročnik bo sukcesivno naročal posamezne akte in si pridržuje pravico, da ne pristopi k 
naročilu vseh ponujenih aktov. Naročnik bo predvidoma pristopil k izdelavi aktov v obdobju 
2019-2020. Ponudba mora zato biti veljavna do 31.12.2020. 

PONUDBA 
 

Ponudnik odda ponudbo za pavšalno ceno storitve. Ponudnik lahko ponudbo odda le na 

predpisanem obrazcu AA-KADRI-7-2019. 

 

Ostali pogoji zbiranja ponudb: 

Ponudnik mora ponudbi predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 

30 dni.  

Dopolnitve razpisne dokumentacije: 
 
Vse dopolnitve razpisne dokumentacije, odgovori na vprašanja ponudnikov ipd. bodo objavljene na 
spletnem naslovu www.adria-ankaran.si. Z objavo se šteje, da so dopolnitve razpisnih pogojev, 
vsebina povpraševanja in pojasnila del razpisne dokumentacije.  
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Merila za izbiro ponudnika: 
 
Največje možno število točk na razpisu je 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki zbere največje število točk 
Točke bodo dodeljene na podlagi po naslednjih kriterijih: 

- Ponudbena cena do 90% točk 
- Reference ponudnika do 5% točk 
- Plačilni rok do 5% točk 

 

 
 

Izločitveni kriterij: 

S ponudniki, ki: 

- ne predložijo potrdila o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejši od 30 dni, 
- so v insolventnem postopku ali je iz javno dostopnih virov razvidno, da imajo 

blokirane račune; 
- v letu 2018 niso imeli zaposlenega vsaj 1 delavca, 

 

se pogodbenega razmerja ne sklepa in bodo izločeni iz izbornega postopka. 

 
Rok za sprejem ponudb:  
 
Ponudbe zbiramo 8 dni od objave tega poziva do vključno petka, 14.6.2019 do 12.00 ure.  

Šteje se, da je ponudba pravočasno oddana, če je do razpisnega roka fizično dostavljena v tajništvo 

naročnika. 

Vprašanja ponudnikov: 
Ponudniki lahko vprašanja glede razpisa podajo do torka, 11.6.2019. Vprašanja posredujte na 

tajnistvo@adria-ankaran.si  

Odgovori na vprašanja ponudnikov bodo objavljeni na enak način kot ta razpisna dokumentacija na 

portalu www.adria-ankaran.si.   

ponder maksimalno število točk

A Najnižja cena 100 90,00                                      

B Ostali ponudniki - sorazmerno glede na najnižjo ceno A/B *100*90%

A

Ponudnik ima reference pri pripravi kadrovskih aktov za 

srednje velike in velike družbe, ki delujejo na področju 

turizma. 5,00                                        

B

Ponudnik ima reference pri pripravi kadrovskih aktov za 

srednje mikro in male družbe, ki delujejo na področju 

turizma. 50 2,50                                        

C

Ponudnik nima referenc pri pripravi kadrovskih aktov za 

družbe, ki delujejo na področju turizma. 25 -                                           

Rok plačila

A nad 30 dni 100 5,00                                        

B nad 15 do vključno 30 dni 50 2,50                                        

C  do vključno 15 dni 25 -                                           

Reference ponudnika

Ponudbena cena
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Časovni okvir: 
 

Rok, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe, je 31.12.2020.  

Oddaja ponudbe: 
 

Popolna je ponudba, ki vsebuje: 

- natisnjen in parafiran izvod tega razpisa 
- izpolnjene in podpisane vse obrazce AA-KADRI-7-2019: Podatki o ponudniku in 

komercialni pogoji, ponudba 
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni 

 

Nepopolne ponudbe bodo izločene. 

 

Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti ovojnici s pripisom: 

 »NE ODPIRAJ! PONUDBA ZA AA-KADRI-7-2019« 

Opozorilo: Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena 

skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma in točen naslov ponudnika. 

Odpiranje ponudb: 
 

Način odpiranja ponudb: komisijsko odpiranje ponudb. 

 

Predvideni datum in ura odpiranja ponudb: petek, 14.6.2019 ob 12.30 uri. Izbrani ponudnik bo o 

izboru obveščen s pisnim sklepom. Naročnik ni dolžan obveščati ponudnikov, ki niso bili izbrani na 

razpisu. 

Kraj odpiranja ponudb: Upravna stavba družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 

6280 Ankaran  

Opozorilo:  

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno pred 

oddajo svoje ponudbe (do izteka roka za zahtevanje pojasnil), tako, da se lahko zagotovi predložitev 

dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna zahtevami razpisne dokumentacije, vključno z vso 

spremljajočo dokumentacijo. 

 

 

 

 



Parafa ponudnika:_____________ 

Pravica naročnika do odstopa od naročila in priznavanje stroškov:  
 

Naročnik si pridržuje neomejeno pravico do zavrnitve vseh prispelih ponudb in ponovitve razpisa ali 

do odstopa od naročila.  

 

Naročnik ne bo ponudnikom priznal nobenih stroškov, ki bi jih le-ti imeli s pripravo ponudb in 

kandidiranjem na razpisu. 

Adria Turistično podjetje d.o.o. 

    doc. dr. Aleš Semeja 

                                     direktor družbe 

                      

IZJAVA O SPREJEMU RAZPISNI POGOJEV: 

S podpisom Ponudnik izrecno izjavlja, da: 

- je v celoti seznanjen z dokumentom POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZDELAVO 
AKTOV NA KADROVSKEM PODROČJU - šifra razpisa AA-KADRI-7-2019, njegovimi 
dopolnitvami in pojasnili objavljenimi na http://www.adria-ankaran.si, predlogom 
pogodbe in razpisnimi kriteriji,  

- z razpisnimi pogoji v celoti soglaša, 
- ponudbo oddaja brez pridržkov in ponujena cena zajema vse navedene storitve in 

stroške, 
- poseduje ustrezno znanje, kader in opremo za pravočasno in kakovostno opravljanje 

ponujenih storitev, 
- predložena dokazila odražajo dejansko stanje, 
- je ponudbo podpisala oseba, pooblaščena za zastopanje ponudnika. 

 

 

____________________________________ 

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika ) 

Ta izjava je obvezna sestavina ponudbe! 
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