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V Mengšu, dne 11.12.2017 
 
 
Zadeva: Poziv k oddaji ponudbe za izvajanje računovodskih storitev 
 

 
Spoštovani, 
 
vabimo vas k oddaji ponudbe za izvajanje računovodskih storitev za potrebe Ustanove- Center za evropsko 
prihodnost. Prosimo vas, da nam ponudbo posredujete v roku in na način, kot je naveden v povabilu. 
 
S strani naročnika je kontaktna oseba Matej Petrovčič, finančna služba CEP, telefon 01 560 86 04, elektronski 
naslov: matej.petrovcic@cep.si  
 
 
 
Lep pozdrav, 
 
 

 
Matej Petrovčič 

Finančna služba CEP 
 

 
 

 
Priloge: 
 

1. Navodilo ponudnikom; 
2. Specifikacija mesečnega pavšala za izvajanje računovodskih storitev; 
3. Ponudba/predračun; 
4. Obrazec izjava-potrdilo referenc/pogojev. 
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1. Navodilo ponudnikom 

 
NAROČNIK 

 
Ustanovo-Center za pomoč pri približevanju EU je ustanovila RS, ki jo predstavlja Vlada Republike Slovenije, dne 
8. julija 2004. Soglasje k Aktu o ustanovitvi Ustanove-Center za pomoč pri približevanju EU je izdal minister za 
zunanje zadeve. Ustanova je vpisana v evidenco ustanov, ki jo v skladu z določili 13. člena Zakona o ustanovah ( 
Ur. l. RS št. 60/95 ) vodi Ministrstvo za notranje zadeve. S sklepom Vlade RS ( 01408-3/200673 ) dne 26. aprila 
2006 se je Ustanova preimenovala v Ustanovo- Center za evropsko prihodnost ( CEP ). 
 
Ustanovo vodi Upravni odbor, nadzorno funkcijo opravlja Nadzorni odbor, ki jih imenuje Vlada RS. Upravni 
odbor imenuje izvršnega direktorja. 
 
V skladu s statutom je osnovna dejavnost CEP zagotavljanje usposabljanja in strokovne pomoči institucijam ter 
uskladitev in finančna podpora posameznim dejavnostim na območju Z Balkana, v smislu tehnične podpore in 
spodbujanja evropskih integracijskih procesov.  
 
Ustanova-CEP sredstva za svoje delovanje in izvajanje namena ustanovitve pridobi iz proračuna RS in na trgu  
(prijave na razpise za izvajanje projektov, trženje konferenc in izobraževanj, trženje prostorov in storitev na 
gradu Jable). 
 
Osnovni podatki: Ustanova-CEP, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš, SI83250492, matična številka 2013037, šifra 
dejavnosti 94.999. 
 
SESTAVA DOKUMENTACIJE  
 
Razpisno dokumentacijo sestavljajmo: 
 

1. Navodilo ponudnikom; 
2. Specifikacija mesečnega pavšala za izvajanje računovodskih storitev; 
3. Ponudba/predračun; 
4. Obrazec izjava-potrdilo referenc/pogojev. 

 
POGOJI 
 
Ponudnik mora izpolnjevati v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjenih pogojev mora ponudnik 
priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. 
 

1. Ponudnik mora imeti sklenjene vsaj 2 pogodbi v zadnjih 5 letih za opravljanje računovodskih storitev z 
naročnikom, kateri ima letni promet 700.000,00 EUR ali več. Dokazilo: Izjava ponudnika. 

2. Ponudnik mora imeti sklenjene vsaj 3 pogodbe za opravljanje računovodskih storitev v zadnjih 5 letih s 
pravno osebo, katerih ustanovitelj je Vlada RS ali lokalna skupnost oz. imajo pravni status Ustanova. 
Dokazilo: Izjava ponudnika. 

3. Ponudnik mora imeti vsaj 2 redno zaposlena. Dokazilo: Izjava ponudnika. 
4. Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje proti odgovornosti. Dokazilo: Izjava ponudnika 
5. Ponudnik je v zadnjih 2 letih sodeloval pri reviziji računovodskih izkazov z neodvisnim revizorjem za 

svojega naročnika, ki je imel letni promet 700.000,00 EUR ali več. Dokazilo: Izjava ponudnika. 
 
DOKAZILO 
 
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.  
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MERILO 
 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se izračuna po naslednji 
formuli: M= C*(1-(P/100)) 
 
C = skupna ponudbena cena (iz predračuna) 
P = izpolnjeni pogoji 
P se določi na naslednji način:  
P=5,0 dodatnih točk za ponudnika, ki ima 5 pogojev; 
P=2,5 dodatnih točk za ponudnika, ki ima 3 ali 4 pogoje; 
P=0,0 dodatnih točk za ponudnika, ki ima 2 ali manj pogojev. 
 
Izbran bo ponudnik z najnižjim skupnim M. V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežeta enak M je ugodnejši 
ponudnik, ki bo ponudil nižjo skupno ponudbeno ceno (C). 
 
PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 
 

- izpolnjen obrazec " ponudba/predračun" 
- izpolnjen obrazec "izjava-potrdilo referenc/pogojev" 

 
VELJAVNOST PONUDBE, ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

 
Ponudba mora veljati do 31.12.2017.  
Rok za oddajo razpisne dokumentacije: 14.12.2017 do 14:00.  
Razpisno dokumentacijo lahko pošljete na sledeči način: 
Na naslov: Ustanova-CEP, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš 
Elektronska pošta: matej.petrovcic@cep.si  
Fax: 01 560 86 01. 
 
POGODBA 
 
Naročnik bo po izboru izvajalca računovodskih storitev z njim podpisal pogodbo o sodelovanju za obdobje od 
1.1.2018 do 31.12.2021. V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11), je dolžan izbrati ponudnika na poziv naročnika le-temu, pred 
podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega 
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če ponudnik 
predloži lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo posledico ničnost 
pogodbe. 
 
Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani naročnika 
podpisane pogodbe. 
 
 
 

Matej Petrovčič 
Finančna služba CEP 

 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

2. Specifikacija mesečnega pavšala za izvajanje računovodskih storitev 

 knjiženje: Izdanih računov do 120x letno ( cca. 396 knjižb ), prejeti računi do 852x letno ( cca. 4490 
knjižb ), TRR do 270 ( cca. 1690 knjižb ), blagajna do 0x ( cca. 0 knjižb ), potni nalogi do 55x ( cca. 280 
knjižb ), druge knjižbe ( temeljnice, plače,... ) do cca. 1700 knjižb, plače mesečni obračun do 13 
zaposlenih 12x, regres do 13 zaposlenih 1x, avtorske, podjemne in ostale pogodbe do 30x, vodenje 
davčnih evidenc za DDV do 972 knjižb, mesečni obračun DDV 12x, vodenje registra osnovnih sredstev 
920 inventarnih številk 12x, urejanje dokumentacije do 10x. Knjigovodstvo se vodi po analitikih, 
določeni konti se vodijo tudi do po 3 analitikih. Prejeti računi se delijo na deleže ( pridobitno in 
nepridobitno dejavnost CEP ), ki pripadajo posamezni dejavnosti in izračunavati odbitni delež DDV-ja. 
Prejete račune je potrebno deliti še na vir financiranja. 
 

 poročila in obračuni: letna bilanca stanja 1x oz. po potrebi 2x letno, podatki iz izkaza prihodkov in 
odhodkov ločeno za nepridobitno, pridobitno in skupno 1x oz. po potrebi 2 x letno, pojasnila in 
razkritja k izkazom 1x, obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1x, prijava za ZPIZ-M4 obrazce 13x, 
letna napoved dohodnine-obvestila prejemnikov do 30x, sodelovanje na reviziji ( priprava podatkov ) 
1x.  
 

 druge storitve: informativni izračuni in svetovanja cca. 10x, zahtevki za refundacije cca. 21x, priprava 
virmanov ( plačilnih nalogov )cca. 20x, statistična poročila cca. 2x, usklajevanje ( obveznosti, terjatve, 
kompenzacije, ...) cca. 10x in drugo. 
 

Ponudnik naj upošteva da so zgoraj navedeni in ovrednoteni podatki iz leta 2017 v kontrakciji glede na sedanjo 
finančno situacijo. Ponudnik naj svojo ceno oblikuje kot mesečni pavšal in naj vsebuje vse popuste. 
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3. Ponudba / predračun 

Ponudnik:

Knjiženje:

Izdani računi 120 396 0,00 0,00 0,00

Prejeti računi 852 4490 0,00 0,00 0,00

TRR 270 1690 0,00 0,00 0,00

Blagajna 0 0 0,00 0,00 0,00

Potni nalogi 55 280 0,00 0,00 0,00

Druge knjižbe (temeljnice, plače...) 1 1700 0,00 0,00 0,00

Plače mesečni obračun do 13 zaposlenih 12 0,00 0,00 0,00

Regres za letni dopust do 13 zaposlenih 1 0,00 0,00 0,00

Avtorske, podjemne pogodbe, … 30 0,00 0,00 0,00

Vodenje davčnih evidenc za DDV 1 972 0,00 0,00 0,00

Mesečni obračun DDV 12 0,00 0,00 0,00

Vodenje registra osnovnih sredstev 920 inventarnih številk 12 0,00 0,00 0,00

Urejanje dokumentacije 10 0,00 0,00 0,00

Poročila in obračuni:

Letna bilanca stanja 2 0,00 0,00 0,00

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov ločeno za: 2 0,00 0,00 0,00

                     - nepridobitna dejavnost

                     - pridobitna dejavnost

                     - skupna 

Pojasnila in razkritja k izkazom 1 0,00 0,00 0,00

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1 0,00 0,00 0,00

Obvestilo zaposlenim o podatkih za  ZPIZ - (iz M4 obrazca) 13 0,00 0,00 0,00

Letna napoved dohodnine-obvestilo prejemnikom 30 0,00 0,00 0,00

Priprava podatkov za revizijo 1 0,00 0,00 0,00

Druge storitve:

Razni informativni izračuni in svetovanja 10 0,00 0,00 0,00

Zahtevki za refundacijo boleznin 21 0,00 0,00 0,00

Priprava plačilnih nalogov ( paketi ) 20 0,00 0,00 0,00

Statistična poročila 2 0,00 0,00 0,00

Usklajevanja (obveznosti, terjatev, kompezacije, ...) 10 0,00 0,00 0,00

Drugo po potrebi (sodelovanje pri revizijah, davčnih kontrolah,…) 1 0,00 0,00 0,00

Skupaj cena letne storitve brez DDV 0,00

Skupaj cena mesečne storitve brez DDV - pavšal 0,00

št. 

dokumentov/

obračunov

EUR za 

postavko brez 

DDV

EUR skupaj 

letno brez DDV

EUR mesečno 

brez DDV 

(pavšal)

število 

knjižb

 
Kraj in datum:.........................................                      (pečat)                                                Podpis odgovorne osebe: 
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4. Izjava za pogoje in dokazila 

Ponudnik ..................................................................... pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajmo, da 
izpolnjujemo sledeče pogoje iz razpisa za opravljanje računovodskih storitev: 
 

1. Izpolnjujem pogoj: da / ne 
 
.......................................................................(ime in naslov podjetja), kjer je mogoče preveriti pri osebi: 
................................., na telefon......................................... ali elektronski pošti.......................................; 
 
.......................................................................(ime in naslov podjetja), kjer je mogoče preveriti pri osebi: 
................................., na telefon......................................... ali elektronski pošti.......................................; 
 
 

2. Izpolnjujem pogoj: da / ne 
 
.......................................................................(ime in naslov podjetja), kjer je mogoče preveriti pri osebi: 
................................., na telefon......................................... ali elektronski pošti.......................................; 
 
.......................................................................(ime in naslov podjetja), kjer je mogoče preveriti pri osebi: 
................................., na telefon......................................... ali elektronski pošti.......................................; 
 
.......................................................................(ime in naslov podjetja), kjer je mogoče preveriti pri osebi: 
................................., na telefon......................................... ali elektronski pošti.......................................; 
 
 

3. Izpolnjujem pogoj: da / ne 
 
.......................................................................(ime in priimek), zaposlen pri ponudniku od ....................... 
delovno mesto.......................................................................; 
 
.......................................................................(ime in priimek), zaposlen pri ponudniku od ....................... 
delovno mesto.......................................................................; 
 
 

4. Izpolnjujem pogoj: da / ne 
 
.......................................................................(ime in naslov podjetja), kjer je mogoče preveriti pri osebi: 
................................., na telefon......................................... ali elektronski pošti.......................................; 
 

5. Izpolnjujem pogoj: da / ne 
 
.......................................................................(ime in naslov podjetja), kjer je mogoče preveriti pri osebi: 
................................., na telefon......................................... ali elektronski pošti.......................................; 
 
.......................................................................(ime in naslov podjetja), kjer je mogoče preveriti pri osebi: 
................................., na telefon......................................... ali elektronski pošti.......................................; 
 
 

Izvedba naročila je bila opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe. S to izjavo 
tudi potrjujem, da sem seznanjen s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11).  
 
 
Kraj in datum:.....................................                            (pečat)                                         Podpis odgovorne osebe: 

 




