
 

 

 

TERME DOBRNA d.d. 

Dobrna 50 

3204 Dobrna 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE ZA STORITEV 

USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE IN PRODAJO INTEGRALNIH TURISTIČNIH 

PROIZVODOV V OKVIRU PROJEKTA: 

»RAZVOJ TURISTIČNIH PROGRAMOV ZA VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE 

(Responsible healthy aging programs) TERME DOBRNA D.D.«. 

 

Šifra razpisa: POP-12 VOSZ TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBRNA, 4.6.2019  



 

1 
 

 

Spoštovani! 

 

v okviru projekta  »RAZVOJ TURISTIČNIH PROGRAMOV ZA VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE 

(Responsible healthy aging programs) TERME DOBRNA D.D.« objavljamo naslednje povpraševanje za 

storitve priprave in izvedbe usposabljanj zaposlenih za izvajanje in prodajo  integralnih 

turističnih programov VOZS TD. 

Ime in naslovi: 
Uradno ime: Terme Dobrna d.d. 

Poštni naslov: Dobrna 50, 3204 Dobrna 

Kraj: Dobrna 

Država: Slovenija 

Kontaktna oseba: Milena Rošer 

e-pošta: milena.roser@terme-dobrna.si 

Telefon: 03 78 08 112 

fax: 03 78 08 200 

Internetni naslov (URL): www.terme-dobrna.si 

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

URL: http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod ali v fizični obliki v 

tajništvu uprave družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna. 

Vsa dodatna vprašanja lahko ponudnik v pisni obliki naslovi na: milena.roser@terme-dobrna.si. 

 

Vrsta naročnika: 

Delniška družba ustanovljena po ZGD 

Glavno področje dejavnosti: 

Hoteli in namestitveni obrati 

 

 

 

 

 

http://www.terme-dobrna.si/
http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod
mailto:milena.roser@terme-dobrna.si
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Predmet naročila 

 

Obseg naročila: 
 
Naslov: storitve priprave in izvedbe usposabljanj zaposlenih za podporo pri izvajanju in 
prodaji  integralnih turističnih programov VOZS TD okviru projekta »RAZVOJ TURISTIČNIH 
PROGRAMOV ZA VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE (Responsible healthy aging 
programs) TERME DOBRNA D.D.« 
 

Vrsta naročila: storitve 

Kratek opis: Na podlagi podatkov o vsebini integralnih turističnih proizvodov bo izvajalec pripravil in 
izvedel izobraževanja za zaposlene za izvajanju in prodajo integralnih turističnih proizvodov VOZS za 
medicinski del in za informacijski del. 

Informacije o sklopih: 
 

Naročilo je razdeljeno na sklope: DA 

Ponudbe je potrebno predložiti za vse sklope: NE, ponudba se lahko predloži le za 1 sklop. Naročnik si 
pridržuje pravico, da posamezne sklope odda različnim ponudnikom. 

 

Opis naročila: IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA IZVAJALCE STORITEV V OKVIRU ITP 

SKLOP 1: MEDICINSKI DEL 

Izbrani dobavitelj bo, na podlagi vsebine posameznih integralnih turističnih proizvodov izvedel 
strokovno usposabljanje za zaposlene na področju izvajanja medicinskih storitev v skladu s 
pripravljenim protokoli izvajanja posameznega ITP. Strokovno usposabljanje pomeni, da bo izvajalec 
pojasnil tudi medicinsko utemeljitev za način izvajanja posameznih storitev, za kar bo izvajalec 
zagotovil ustrezno usposobljenega strokovnjaka. Usposabljanja se bodo izvajala na lokaciji naročnika. 
Predvidena sta vsaj dva termina usposabljanja tako, da se bodo usposabljanja lahko udeležili vsi 
vključeni zaposleni pri naročniku.  

SKLOP 2: INFORMACIJSKI DEL 

Izbrani dobavitelj bo pripravil usposabljanja za zaposlene za področje informacijske podpore po 
naslednjih sklopih:  

• Uporaba digitalne platforme 
• Uporaba merilnih sistemov  
• Uporaba druge računalniške opreme v povezavi z integralnimi turističnimi proizvodi 
• Uporaba digitalnih orodij v povezavi z integralnimi turističnimi proizvodi 

 

Izbrani dobavitelj bo, za sklop 2– informacijski del, poleg usposabljanja zaposlenih na lokaciji naročnika, 
ki mora obsegati vsaj dve srečanji, da se jih lahko udeležijo vsi zaposleni pri naročniku, ponudil in izdelal 
tudi avdio-vizualne pripomočke, ki omogočajo večkratno usposabljanje zaposlenih in predstavitev 
delovanja sistema uporabnikom. 
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IZDELAVNI ROKI 
Predviden termin pričetka in končanja vseh del vezanih na investicijo: od 21.6.2019 do 31.08.2019. 

MERILA ZA IZBIRO PONUDBE 
 
Izbrana bo ponudba, ki je po kriterijih za izbor ekonomsko najugodnejša. Kriteriji in uteži so naslednji:  

• vrednost (cena) ponujenih del (do 80%) 
• reference ponudnika ali obstoj dosedanjega sodelovanja z naročnikom (do 15 %) 
• rok plačila (do 5 %) 

 
Podrobneje so merila za izbor ponudbe predstavljena v dokumentu Kriteriji in razredi za ovrednotenje 
ponudbe, ki je del razpisne dokumentacije.  
 
Kriteriji in razredi za ovrednotenje ponudbe: 
 

 

Trajanje naročila: 
Naročnik bo izdal naročilo v 8 dneh po odpiranju ponudb. 

To naročilo je mogoče podaljšati: Ne 

Omejitev števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju: Ne 

Informacija o variantah: 
Variante so dopustne: Da 

Informacije o sredstvih EU:  
Naročilo se nanaša na projekt, ki se financira s sredstvi EU: Da 

Kriteriji ovrednotenja ponudb  Ponder v % NAZIV IZVAJALCA NAZIV IZVAJALCA

Ponudbena cena (število točk se izračuna v razmerju do najnižje ponudbe) 80                                               80,00   #DEL/0! #DEL/0!

Reference ponudnika ali obstoj dosedanjega sodelovanja s 

ponudnikom.
15

Rok plačila – če ni bil upoštevan v povpraševanju. 5

SKUPAJ

Reference ponudnika ali obstoj dosedanjega sodelovanja s 

ponudnikom.
A

Zelo pomembne 

reference/Redno 

sodelovanje 

100 15,00                              

B

Pomembne 

reference/Občasno 

sodelovanje

50 7,50                                

C

Manj pepomembne 

reference/Zelo redko 

sodelovanje

25 3,75                                

D
Ni referenc/Nikoli nismo 

sodelovali
0 -                                   

Ponudbena cena. A Najnižja cena 100 80,00                              

B Ostali - sorazmerno A/B *100*50%

Rok plačila A NAD 90 DNI 100 5,00                                

B 60 DO 90 DNI 50 2,50                                

C 30 DO 60 DNI 25 1,25                                

D DO 30 DNI 0 -                                   
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Ocenjena vrednost naročila: 
  

Vrednost naročila ocenjujemo pod 15.000 EUR.  

Vsebina ponudbe: 
Dokumentacija v zvezi z oddajo ponudbe mora vsebovati naslednje:  

1. Potrjene razpisne pogoje: Ponudnik natisne te razpisne pogoje, parafira vsako stran in podpiše 
izjavo na koncu razpisnih pogojev. Razpisni pogoji morajo biti podpisani s polnim imenom 
odgovorne osebe ponudnika in overjeni z žigom ponudnika, s čemer ponudnik potrjuje 
seznanitev s pogoji poslovanja in razpisa; 

2. Obrazec »PODATKI IN KOMERCIALNI POGOJI«, ki vsebuje podatke o ponudniku, komercialnih 
pogojih in referencah za tovrstna  dela; Obrazec se nahaja v zavihku Excelovega dokumenta 
»Obrazci za oddajo ponudbe_ razvoj_ ITP_POP 12«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.  

3. Obrazec »PONUDBA IN ROKI«: Ponudba specificirana po posameznih sklopih razpisa v EUR 
brez DDV z terminskim planom izvedbe ponujenih del – navedite samo število delovnih dni, v 
katerih se bodo izvedla dela, ki so predmet ponudbe. Obrazec se nahaja v zavihku Excelovega 
dokumenta »Obrazci za oddajo ponudbe _razvoj_ ITP_POP 12«ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. 

 

Investitor ne bo priznal ponudnikom nobenih stroškov, ki jih imajo s pripravo in izdelavo svoje 

ponudbe. 

Rok za sprejem ponudb:  
12.6.2019 do 12.00 ure. Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti ovojnici s pripisom: 

 »NE ODPIRAJ! Ponudba za storitve razvoja ITP – VOZS Terme Dobrna POP 12«. 

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

s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail 

ponudnika. 

Jezik v katerem se predloži ponudbe:  
Slovenščina (SL) 

Časovni okvir: 

Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 60 dni  

Odpiranje ponudb: 
Način odpiranja ponudb: komisijsko odpiranje ponudb. 

Datum in ura odpiranja ponudb: 12.6.2019 ob 12.00 uri. 

Kraj: Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna 

 

Prisotnost ponudnikov pri odpiranju ponudb:  
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Na odpiranju ponudb so lahko prisotni predstavniki ponudnikov, ki so oddali ponudbo. Prisotni 

predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna 

pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 

Opozorilo:  

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

oddajo svoje ponudbe (do izteka roka oddajo ponudb), tako, da se lahko zagotovi predložitev dopustne 

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

dokumentacijo. 

 

DOPOLNITVE RAZPISNIH POGOJEV IN VSEBINE PONUDBE: 
 

Morebitne dopolnitve razpisnih pogojev, vsebina povpraševanja in pojasnila bodo objavljene le v 

elektronski obliki na http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod. Z 

objavo se šteje, da so dopolnitve razpisnih pogojev, vsebina povpraševanja in pojasnila del razpisne 

dokumentacije. 

Pravica naročnika do odstopa od naročila:  

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

ali do odstopa od naročila brez utemeljitve razloga. 

 

Terme Dobrna d.d. 

Leon Tomašić, direktor 

SPREJEM RAZPISNI POGOJEV: 

S podpisom Ponudnik izrecno izjavlja, da: 

-  je v celoti seznanjen z dokumentom VSEBINA PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI ZA 

ODDAJO PONUDBE ZA STORITVE USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE IN 

PRODAJO INTEGRALNIH TURISTIČNIH PROIZVODOV V OKVIRU PROJEKTA: »RAZVOJ 

TURISTIČNIH PROGRAMOV ZA VARNO, ODGOVORNO IN ZDRAVO STARANJE 

(Responsible healthy aging programs) TERME DOBRNA D.D.«., njegovimi 

dopolnitvami in pojasnili objavljenimi na http://www.terme-dobrna.si/aktualni-

projekti/integralni-turisticni-proizvod, 

- z razpisnimi pogoji v celoti soglaša, 

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

ponujenih storitev. 

 

____________________________________ 

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika )  

 

Ta izjava je obvezna sestavina ponudbe! 

http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod
http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod
http://www.terme-dobrna.si/aktualni-projekti/integralni-turisticni-proizvod

