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TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA 

vabi k oddaji ponudbe za zunanjega strokovnjaka s področja 

 

ENERGETSKE VARČNOSTI in UČINKOVITOSTI 
 

       Predstavitev 

Transparency International (TI) je mednarodna organizacija za vzpostavljanje integritete, 
transparentnosti, odgovornosti in preprečevanje 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 proaktiven monitoring pri porabi javnih sredstev prek javnih naročil.   

Strokovnjak (posameznik, podjetje ali konzorcij) bo odgovoren za zagotavljanje strokovnega pregleda 
in nadzora nad celotnim postopkom javnega naročanja ali implementacijo javno-zasebnega 
partnerstva ter bo predstavljal nepogrešljivega člana ekipe, ki spremlja izvajanje Pakta integritete. 
  
Strokovnjak bo pri izvajanju svojih nalog tesno sodeloval s Transparency International Slovenia in 
Transparency International Secretariatom, ki predstavljata vodji in koordinatorja izvajanja Pakta 
integritete in zagotavljata trajno tehnično pomoč. 
  

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.  
 

 

 

1. Ključni cilji Pakta integritete: 

http://transparency.si/pakti-integritete-civilni-nadzorni-mehanizem-za-zascito-sredstev-eu
http://transparency.si/pakti-integritete-civilni-nadzorni-mehanizem-za-zascito-sredstev-eu
http://www.transparency.org/news/pressrelease/european_commission_and_transparency_international_join_forces_for_better_s
http://www.transparency.org/news/pressrelease/european_commission_and_transparency_international_join_forces_for_better_s
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● 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. 

 

1. Aktivnosti in obveznosti 

Naloge strokovnjaka: 

● Izvajati nadzor nad celotnim postopkom priprave dokumentacije naročnika (ministrstva za 
zdravje) vključno s pregledom vsebine dokumentov skozi celotni čas izvajanja nadzora. 

● Pregled vsebine razpisa in strokovna ocena meril in kriterijev za izbor ponudnika. Strokovna 
evalvacija namena in ciljev razpisa. 

● Oceniti predvidene ukrepe oddanih vlog, ki med drugim slonijo na zagotavljanju delovanja 
energetskih naprav in sistemov, analiza rabe energije in stroškov, predlaganje in izvedba 
dogovorjenih ukrepov za znižanje rabe energije, investicijsko vzdrževanje naprav v 
upravljanju, vodenje energetskega knjigovodstva ipd. 

● Oceniti predviden predlog financiranja in izvedbo ukrepov za doseganje prihrankov energije, 
stroškov in zagotavljanja pridobitve potrebnih dovoljenj in soglasij za izvedbo načrtovanih 
ukrepov, ocena zagotavljanja delovanja predvidene vgrajene opreme. 

● Oceniti rešitev za realizacijo projekta javnega razpisa/javno zasebnega partnerstva. 

● Oceniti časovni načrt izvedbe in finančno konstrukcijo ponudnika. 

● Skupaj s projektno ekipo izvajati celostni nadzor nad celotnim postopkom implementacije 
Pakta integritete in dopolnjevati delo drugih članov ekipe. 

● Podrobni nadzor nad implementacijo sklenjene pogodbe med Ministrstvom za zdravje in 
ponudnikom v praksi (nadzori na terenu, testi kakovosti, pregled uporabljenih materialov, 
skladnost med pogodbeno dogovorjenimi deli in materiali ter dejansko stanje izvajanja v 
praksi, ocena smotrnosti dodatnih dopolnil k pogodbi, ipd.). 

● Priprava ustnih in pisnih poročil. 

● Identifikacija dobrih in slabih praks in zakonskih določil pri spremljanju javnega naročila. 

● Priprava predlogov za sistemske spremembe, ki bodo izhajale iz nadzora nad implementacijo 
Pakta integritete. 

● Ostale obveznosti, ki bodo izhajale iz projektne dokumentacije, Pakta integritete in bodo 
med drugim dorečene med člani ekipe. 
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ZA POPOLNO RAZUMEVANJE AKTIVNOSTI IN OBVEZNOSTI STROKOVNJAKA, SE OD 
PRIJAVITELJA PRIČAKUJE SEZNANITEV Z ORODJEM PAKTI INTEGRITETE. INFORMACIJE SO 

NA VOLJO NA SPODNJIH POVEZAVAH: 

Priročnik o paktih integritete 

Integrity pacts in public procurement – an implementation guide 

Learning review : Transparency International’s Integrity Pacts for Public Procurement 

 

2. Pričakovan rezultat 

Strokovnjak na podlagi opravljenih nalog (obsega storitev), navodil, nadzora in smernic sodeluje 
kot del neodvisne ekipe sodeluje v vseh projektnih fazah in izvaja pregled implementacije Pakta 
integritete.  

 

3. Načrtovanje in poročanje  

Strokovnjak bo opravljal naloge v tesnem sodelovanju s TI Slovenia in ekipo strokovnjakov. 
Strokovnjak mora vestno poročati o svojih aktivnosti in skozi usklajen načrt dela, časovnega plana 
implementacije Pakta integritete, aktivnosti drugih sodelujočih strokovnjakov oziroma celotne ekipe, 
izvesti naloge nadzora oziroma spremljanja implementacije Pakta integritete v praksi in dostaviti 
potrebna poročila oziroma druge izročke, kot bo dorečeno v začetni fazi izvajanja aktivnosti projektne 
ekipe. 

Predviden časovni razpored: 

Naloge Vloga izdelovalca Okviren časovni 

razpored 

Podpis pogodbe in drugih 

uradnih dokumentov (izjava 

o preprečevanju nasprotja 

interesov, ipd.) 

Podpis 15. 9. 2016 

Uvodno srečanje 

(predstavitev projekta, 

usmeritve za delo, 

pričakovanja s strani obeh 

partnerjev, usklajevanje, 

pojasnila, predaja ustreznih 

materialov s strani 

naročnika) 

Udeležba in aktivna 

participacija 

17.-25. 9. 2016 

http://transparency.si/images/publikacije/Prironik_o_paktih_integritete.pdf
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/integrity_pacts_in_public_procurement_an_implementation_guide
https://www.transparency.org/files/content/ouraccountability/2015_IntegrityPacts_LearningReview_EN.pdf
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Izvajanje spremljanja 

implementacij Pakta 

integritete 

Aktivno udejstvovanje 30. 9. 2016 – 31.10.2019 

Zaključek del Predstavitev naročniku 31. 12. 2019 

 

 

 
4. Preprečevanje nasprotja interesov 

 
Ključen sestavni element Pakta integritete je neodvisnost nadzornika, torej tudi ekipe zunanjih 
strokovnjakov. Zato bo TI Slovenia pri evalvaciji ponudb posebno pozorna na nasprotje interesov 
oziroma videz nasprotja interesov posameznih strokovnjakov. V ta namen si TI Slovenia pridržuje 
pravico o zavrnitvi vloge, v kolikor na podlagi skrbnega pregleda oceni, da bi izbor potencialnega 
strokovnjaka pomenil nasprotje interesov oziroma večje tveganje na nastanek nasprotja interesov.  
TI Slovenia za skrbni pregled nasprotja interesov in zagotavljanje preprečevanja le tega, skozi celotni 
postopek implementacije Pakta integritete vzpostavila mehanizme, ki slonijo na najvišjih 
mednarodnih standardih za preprečevanje nasprotja interesov, in sicer: 

 
• Proaktivno razkritje strokovnjaka o sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in potencialnimi 
ponudniki, ki mora biti sproti ažuriran. 
• Proaktivno razkritje strokovnjaka o aktivnostih/projektih/poslih na področju zdravstvenega 
sektorja, energetske obnove, sodelovanja z bolnišnicami in podobno (vključno z imeni 
pogodbenikov). 
• Pogodba o sodelovanju med strokovnjakom in TI Slovenia bo vsebovala jasna določila o 
nasprotju interesov, preprečevanju le tega in potrebnih ukrepih za zagotovitev neodvisnosti ter 
ukrepih v primerih, ko se strokovnjak znajde v (potencialnem nasprotju interesov) in podobno. 
• Strokovnjak bo dodatno dolžan podpisati izjavo o dodatnih ukrepih izogibanja nasprotja 
interesov za zagotavljaje objektivnosti in nepristranskosti. 

 
Podrobni pogoji bodo predstavljeni strokovnjaku v pogodbi o sodelovanju. 

 
Pri oddaji ponudbe je nujno oddati tudi izpolnjen in podpisan (fizično ali elektronsko) obrazec v 
Prilogi 1. 

 

 
5. Kriteriji za izbor izvajalca: 

 
1. Pretekle reference 
2. Razgovor z naročnikom 
3. Cena projekta 
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Od prejetih ponudb bo izbrana tista, ki bo na podlagi kriterijev prejela največ točk. 
  

Opis kriterijev Maksimalne točke 

Reference:  
- Znanja s področja energetske obnove stavb (predvsem 

večjih projektov - nad 1 mio €)  
- znanja o materialih, tehnikah in drugih strokovnih 

kompetenc glede energetske obnove 
- znanja in kompetence pri oceni razpisnih pogojev, pripravi 

razpisov ali sodelovanju pri prijavi na infrastrukturni razpis  
- Druga potrebna tehnična znanja 

50 

Razgovor (vizija dela v ekipi, poznavanje in razumevanje Pakta 
integritete, terminski plan dela, ipd.) 

30 

Cena1 20 

Skupne točke 100 

  
TI Slovenia si pridružuje pravico, da oceni primernost strokovnjaka/ ov oziroma podjetja/i in njegovo 

ponudbo zaradi družbeno-socialnih objektivnih meril (neplačevanje prispevkov zaposlenih, 
sistematično neplačevanje dobaviteljev ali podizvajalcev, bonitetna ocena v primeru podjetja, ipd.) 

izloči iz prejetih ponudb. 

 

 
6. Predložitev vlog: 

 
Vlagatelj (oseba, podjetje ali konzorcij), mora vloge skupaj z vsemi dokazili poslati po elektronski 
pošti na info@transparency.si z naslovom »Vloga za strokovnjaka s področja energetske obnove – 
Pakti integritete«. 

 

 

Rok za oddajo ponudbe je 9. 9. 2016 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Najugodnejša veljavna ponudba bo prejela 20 točk, preostale ponudbe pa bodo sorazmerno razvrščene do 0 točk, ki jih bo prejela 

najmanj ugodna ponudba (zaokroženo navzgor). Npr. pri ponudbah A=100, B=80 in C=60, A prejme 20 točk, B 10 točk in C 0 točk. Naročnik 
bo izločil ponudbe, ki bodo presegale razpisno vrednost kot neveljavne. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da izloči ponudbo, ki je 
nesorazmerno nizka in ima znake t.i. dumping cene. 
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7. Prijave morajo vsebovati: 

● Predstavitev strokovnjaka/ov in dokazila o usposobljenosti (vključuje seznam 

izčrpnih referenc, ki so po mnenju ponudnika pomembne za mehanizem Pakti 

integritete - največ dve strani). Življenjepis/i strokovnjaka/ov. 

● Motivacijsko pismo s predvidenim planom dela glede na predhodne izkušnje 

(vizija delovanja nadzornika in ekipe) - največ dve strani.  

● Podpisana izjava, da se pravna oseba (če se prijavlja pravna oseba) ne poslužuje 

in ni bila kaznovana zaradi neplačevanja prispevkov zaposlenih, neplačevanje 

dobaviteljev ali podizvajalcev. 

● Seznam aktivnosti/poslov/projektov strokovnjaka, ki služi za ugotavljanje 

(potencialnega) nasprotja interesov. Ponudnik izpolni obrazec, ki se nahaja v 

Prilogi 1. 

● Ponudba za izvedbo aktivnosti in nalog za celotno obdobje do 31.12.2019 s 

končno ceno, pri čemer ta ne sme presegati 12.150,00 € (vključno z DDV). 

● Za dodatna vprašanja in zahteve za pojasnila se obrnite na info@transparency.si 

ali 01/320 73 25. 

Za dodatna vprašanja in zahteve za pojasnila se obrnite na info@transparency.si ali 01/320 73 25. 
Osebni sestanki niso mogoči. Zaradi zagotavljanja enakosti dostopa do informacij bodo odgovor na 
vprašanja objavljeni na spletni strani razpisa. 

 

 
>>>> 

 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 

  
   

Ljubljana, 12. 08. 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@integriteta.si
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Priloga 1: Vprašalnik za ugotavljanje nasprotja interesov 

 

S tem vprašalnikom TI Slovenia od svojega potencialnega partnerja zahteva določene informacije na 

podlagi katerih bo presojal primernost sodelovanja in tveganja za nastanek nasprotja interesov. 

Preprečevanje tega pojava (ali že videza nasprotja interesov) je ključno za zagotavljanje integritete 

nadzora pri Paktu integritete in posledično eden izmed najbolj pomembnih elementov projekta.  

Nasprotje (tudi konflikt) interesov je v tem dokumentu skladno z smernicami OECD, Evropske 

komisije in slovenske zakonodaje (ZIntPK) opredeljeno kot splet okoliščin, ki zaradi osebnih interesov 

vplivajo na nepristransko in objektivno delovanje ter sprejemanje odločitev. Osebni interesi so 

posledica poslovno-finančnih povezav in koristi ali pa zasebna razmerja. Videz nasprotja interesov je 

vzbujanje vtisa pristranskega ali neobjektivnega ravnanja oz. vzbujanje dvoma v nepristranskost 

delovanja.  

Za preprečevanje pojava se bo TI Slovenia posluževal več pristopov: od proaktivnega razkritja, do 

skrbnega pregleda. Pričujoči vprašalnik je eno izmed orodij preverjanja.  

 

V kolikor prijavljate podjetje naj obrazec izpolni direktor oz. zakoniti zastopnik podjetja. V primeru 

ožjega izbora, bo moralo podjetje določiti zaposlene, ki bi sodelovali pri nadzoru in bodo morali 

izpolniti ta obrazec naknadno. O tem TI Slovenia obvesti ponudnika. V primeru konzorcija več 

posameznih strokovnjakov naj ob prijavi priloži izpolnjen obrazec najmanj odgovorna oseba 

konzorcija.  

 

1. Prosimo zapišite vse zaposlitve, funkcije in pomembnejše pogodbene aktivnosti, ki ste jih 

opravljali v zadnjih petih letih. V kolikor ste vse navedli v CV-ju k prijavi, navedite, da ste to 

napisali tam. 

  

2. Naštejte vsa podjetja v katerih imate ali ste v zadnjih petih letih imeli več kot 10% delež (ali 

pa ste bili lastnik z manj kot 10%, a najvišjim deležem med vsemi lastniki). 

  

3. Ali ste v preteklosti opravljali delo ali zasedali funkcijo v okviru katere ste sodelovali z 

Ministrstvom za zdravje (ali katerimi MZ podrejenimi organi, agencijami, javnimi zavodi na 

področju zdravja ipd.)? 

□ Ne 

□ Da (naštejte vse funkcije, tip posla , leta opravljanja in po možnosti povezave do projektov 

(če obstaja)): 

 

http://www.oecd.org/gov/ethics/48994419.pdf
http://europa.eu/agencies/documents/2013-12-10_guidelines_on_conflict_of_interests_en.pdf
http://europa.eu/agencies/documents/2013-12-10_guidelines_on_conflict_of_interests_en.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523
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4. Navedite sedanjo funkcijo (v kolikor je niste navedli v CV-ju). Ali ste v sklopu te funkcije v 

zadnjih petih letih sodelovali z Ministrstvom za zdravje (ali katerimi MZ podrejenimi organi, 

agencijami, javnimi zavodi na področju zdravja ipd.)? 

□ Ne 

□ Da (naštejte vse vse posle, časovnico in višino): 

 

5. Ali so podjejta iz točke 2. v zadnjih petih letih sodelovala z Ministrstvom za zdravje (ali 

katerimi MZ podrejenimi organi, agencijami, javnimi zavodi na področju zdravja ipd.)? 

□ Ne 

□ Da (naštejte posle, višino in delež glede na letni promet podjetja): 

 

6. Ali obstajajo osebne vezi (partnerske, sorodstvene ali druge) med vami in osebami z 

Ministrstva za zdravje  (ali iz katerih MZ podrejenih organov, agencij, javnimi zavodi na 

področju zdravja ipd.) ali osebami, ki so poslovno sodelovale z navedenimi ali so lastniki 

podjetij (po kriterijih iz druge točke), ki so sodelovale z navedenimi? 

□ Ne 

□ Da (navedite za kakšno vez gre): 

 

7. Ali obstajajo kakšne druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na vaše delo pri implementaciji 

Pakta integritete? 

 

8. Ali obstajajo kakšne poslovne povezave ali zasebne povezave med vami in ponudniki 

zasebnega sektorja, ki se ukvarjajo z energetsko prenovo stavb? (podrobnejši vprašalnik bo 

izbrani kandidat izpolnil v času, ko bodo znani ponudniki na razpisu – vprašalnik bo del 

pogodbenih obveznosti) 

 

S podpisom podpisnik zagotavlja, da so navedeni podatki resnični in popolni. Ob sklenitvi 

pogodbe bo navajanje napačnih, zavajajočih ali pomanjkljivih informacij v tem obrazcu 

opredeljeno kot hujša kršitev pogodbenih obveznosti. V primeru sprememb, ki bi vplivale na 

vsebino odgovorov na zastavljena vprašanja, je podpisnik dolžan o tem obvestiti TI Slovenia po 

elektronski pošti nemudoma ali najkasneje v treh dneh.  

 

Kraj, datum         Ime Priimek 

          podpis 

 


