Datum: 26. 06. 2019
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 66/2015 in 42/2016), vas vabimo, da za
UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, oddate ponudbo. Okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev je v 10.000 EUR.
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem
in gozdarskem sektorju. Pomoč se ne dodeli za usposabljanje, ki so del javno veljavnih izobraževalnih
programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih
programov.
Upravičeni stroški so stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic,
stroški obiskov kmetij in gozdov, povezanih z dejavnostjo prenosa znanja in informiranja. Občina
krije do 80 % upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči so člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v register kmetijskih
gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in se ukvarjajo z dejavnostmi v
kmetijskem in gozdarskem sektorju.
POGOJI:
1. Ponudbo lahko odda pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: ponudnik), ki je ustrezno
registriran in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega
izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti ustrezno registracijo.
2. Ponudnik, ki oddaja ponudbo za izvedbo izobraževanja, usposabljanja in informiranja in
izvajanje delavnic je v obdobju zadnjih treh let od datuma za oddajo ponudbe izvedel vsaj 5
primerljivih dogodkov z udeležbo vsaj 10 ljudi/dogodek.

Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrjene reference (priloga 3).
3. Ponudnik, ki oddaja ponudbo za izvedbo obiskov kmetij in gozdov, povezanih z dejavnostjo
prenosa znanja in informiranja je v obdobju zadnjih treh let od datuma za oddajo ponudbe
izvedel vsaj 3 primerljive dogodke z udeležbo vsaj 30 ljudi/dogodek.

Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrjene reference (priloga 4).
4. Ponudnik mora k ponudbi priložiti program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov.
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Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti program dejavnosti.
VSEBINA PONUDBE:
Ponudbena dokumentacija, mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce:
•
•
•
•

izpolnjen in podpisan obrazec (priloga 1);
izpolnjen in podpisan obrazec (priloga 2);
ponudba ponudnika, ki jo sestavi sam in h kateri priloži program dejavnosti;
ustrezno število potrjenih referenc ponudnika v skladu z 2. oz. 3. točko pogoja.

Naročnik bo sklenil pogodbo/naročilnico s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno z DDV.
Pri izračunu morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 08. 2019.
Ponudbo oddajte v prejemni pisarni Občine Medvode oz. jo pošljite na naslov, Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode v zaprti ovojnici s pripisom:
»UKREP 2 – ponudba – NE ODPIRAJ«
Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo osebno oddana v sprejemni pisarni oz. bo prispela po pošti
do dne 22. 07. 2019 do 10.00 ure.
Obravnavali bomo samo popolne in pravočasno prispele ponudbe.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na ga. Sanjo Malej, tel.: 01 361-95-18, e-mail:
sanja.malej@medvode.si
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