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Priloga 1: Obrazec PONUDBA 

 

Naročnik: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7 

3000 Celje 

 

Predmet povpraševanja: Priprava administrativnega dela elaborata za nov enoletni magistrski 

študijski program »MANAGEMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS« z dne 

____________ 

 

Ponudnik: ________________________________________________________________ 

 

Davčna številka: __________________  Matična številka: ______________________ 

 

Zakonit zastopnik: _________________________________________________________ 

 

Št. TRR: _________________________________________________________________ 

 

 

Ponudbena cena brez 

DDV 

DDV Ponudbena cena z DDV 

   

 

Ponudba velja: 60 dni. 

 

Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost predmeta te ponudbe, sprejemamo vse 

pogoje razpisa, ponudbena cena vključuje vse stroške, ki se do zaključka del ne bo 

spreminjala in da sprejemamo vsa morebitna davčna tveganja pri izvedbi projekta. 

 

Predmet pogodbe bo izvedel izvajalec - svetovalec____________________________, ki je s 

ponudnikom v naslednjem poslovnem odnosu (zaposlitev, pogodba ipd.): 

_____________________________________. Ponudnik bo ob podpisu pogodbe priložil 

dokazilo navedenega poslovnega odnosa. 

 

Strokovna usposobljenost kadra (izvajalca – svetovalca): 

o dosežena izobrazba doktorat znanosti; 

o vsaj 3 reference - strokovne in znanstvene objave iz izobraževanja in raziskovanja v 

visokem šolstvu, njenega upravljanja, zaposlenosti in zaposljivosti visokošolskih 

diplomantov v zadnjih 5 letih. Od teh je zahtevana vsaj 1 referenca znanstvene objave, 

kjer je izvajalec - svetovalec prvi ali edini avtor. Reference se dokazujejo z izpisom iz 

SICRISA ali drugimi pisnimi dokazili. 

Dodatno merilo: 

o M2_Dodatna strokovna usposobljenost izvajalca – svetovalca (največ 30 točk): v 

okviru merila se ocenjuje prijavljen kader (izvajalec – svetovalec), ki izpolnjuje 

pogoje iz 3. točke poglavja III. Pogoji za sodelovanje, in sicer vsaka dodatna 

referenca, kjer je svetovalec prvi ali edini avtor je točkovana z 10 točkami. Vsaka 

preostala referenca pa z 1 točko. Dodatne točke bodo podeljene na način, da bo 
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naročnik najprej preveril izpolnjevanje pogoja iz 3. točke poglavja III. Pogoji za 

sodelovanje, nato pa bo pri prijavljenem kadru (izvajalec – svetovalec) za dodatne 

reference podelil ustrezno število točk, skupaj lahko ponudnik dobi največ 30 točk. 

 

 

 

Dosežena izobrazba doktor znanosti izvajalca - svetovalca     DA           NE 

 

 Seznam in opis referenc za izpolnjevanje 

pogojev izvajalca – svetovalca – pogoji za 

prijavo: 

Prvi ali 

edini 

avtor 

Znanstvena 

objava 

Dokazila 

SICRISS 

ipd.…. 

1  DA NE DA NE  

2  DA NE DA NE  

3  DA NE DA NE  

     

 Seznam in opis referenc za izpolnjevanje 

pogojev izvajalca – svetovalca – dodatni 

pogoji: 

   

     

1  DA NE DA NE  

2  DA NE DA NE  

3  DA NE DA NE  

4  DA NE DA NE  

5  DA NE DA NE  

 

 

 

 

Ponudnik: ____________________   Izvajalec – svetovalec: __________ 

 

Datum: ____________    Datum: ____________ 

 

Podpis: ____________    Podpis: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Življenjepis svetovalca – izvajalca 

- Ostala dokazila 


