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Številka javnega naročila:  EP-001/2017 
Datum: 17. 2. 2017 
 
 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 

Predmet javnega naročila: Izdelava demografske študije za območje SAŠA regije 
Vrsta postopka: Evidenčni postopek 
Rok za predložitev ponudb: 27. 2. 2017 do 13. ure 

 
 

Naročnik Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje vabi vse zainteresirane 
in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo. 
 
 

Navodila za izdelavo ponudbe 
 

1. Zbiranje ponudb se izvaja na podlagi evidenčnega postopka za katerega se, skladno z 2. 
odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) le-ta ne uporablja, saj gre za naročilo, ki 
je pod mejno vrednostjo za izvedbo postopkov javnih naročil po ZJN-3.  

Povabilo k oddaji ponudb bodo vabljeni ponudniki prejeli po elektronski pošti, dostopna pa je 
tudi na spletni strani naročnika.  

2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, v 
slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.  

3. Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 

4. Ponudba mora biti veljavna do 27. 3. 2017. 

5. Rok plačila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega in s strani naročnika potrjenega računa. 

6. Ponudnik lahko samo zahteva dodatna pojasnila v zvezi s predmetom javnega naročanja, po 
elektronski pošti na e-naslov: info@crti.si, najpozneje do 22. 2. 2017 do 9. ure. Naročnik bo v 
najkrajšem času, najkasneje pa 23. 2. 2017 do 12. ure posredoval pisni odgovor.  

Vsa pojasnila preko telefona so zgolj informativne narave. Pojasnila posredovana preko dopisov 
in e-pošte se upoštevajo za vse ponudnike, če so bila na njih naslovljena, v nasprotnem primeru 
pa se upoštevajo zgolj kot informacije konkretnemu ponudniku na katerega so bila naslovljena in 
se ne morejo šteti v škodo ostalim ponudnikom, ki o določenem dejstvu niso bili obveščeni.  

Naročnik si pridržuje pravico, da vsebino povabila k oddaji ponudb delno spremeni ali dopolni ter 
po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. 

7. Načini oddaje ponudbe:  
a. pisno na naslov: Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje, 

Koroška cesta 62 a, 3320 Velenje, ali  
b. na e-naslov: info@crti.si 

Odpiranja ponudb ne bo javno.  
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8. Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi merila: najnižja skupna ponudbena cena 
brez DDV. 

9. Po roku za oddajo ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o 
naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi. 

10. Pri predmetnem postopku zbiranju ponudb ne gre za javna naročila po ZJN-3, zato se ne 
uporabljajo njegove postopkovne določbe, ponudnikom pa tudi ni zagotovljeno pravno varstvo 
po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. 

11. Naročnik sme kadarkoli brez pojasnila preklicati postopek tega javnega naročila brez kakršnekoli 
odgovornosti nasproti ponudnikom. Naročnik se ne zavezuje skleniti zavezujočega pravnega 
posla s ponudnikom na podlagi tega povabila. 

 

Opis predmeta naročila 

 
A. PREDMET NAROČILA 
Predmet naročila je izdelava Demografske študije za območje SAŠA regije. V okviru dejavnosti 
javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje se pripravlja raziskovalna 
naloga, z namenom identifikacije in izpostavitve priložnosti za delo in življenje mladih v regiji. 
Demografska študija predstavlja pomembno strokovno podlago omenjene naloge tako na strateški 
kot kasneje na izvedbeni ravni.  
 
B. OBMOČJE OBDELAVE 
Območje obdelave obsega vseh 10 občin SAŠA regije: Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, 
Nazarje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava.   
 
C. OBSEG DEL 
a. Analiza osnovnih in izpeljanih demografskih parametrov in demografska podoba območja (za 

vsako občino posebej in regijo kot celoto) 
 

V okviru demografske študije je potrebno obravnavati najmanj naslednje demografske kazalnike: 
Osnovni demografski kazalniki: 

− število in gibanje števila prebivalcev 

− spolna in starostna sestava prebivalstva 

− rodnost, umrljivost naravni prirastek 

− selitve 
Izpeljani demografski kazalniki: 

− izobraževanje, izobrazbena sestava 

− aktivnost, delovna aktivnost, brezposelnost 

− delovne migracije 
 
b. Trendi in ocena demografskega razvoja do 2030 

Na osnovi analize stanja – demografske podobe območja, projekcije gibanja prebivalstva in 
splošnih trendov  je potrebno oceniti demografski razvoj območja do leta 2030. 
 

c. Značilnosti poselitve, obstoječega stanovanjskega fonda ter ocena trendov in potreb glede na 
predviden demografski razvoj 
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Pripraviti je potrebno oceno posledic predvidenega demografskega razvoja na najmanj naslednje 
socialne in prostorske kazalce: 

− potrebe po mestih v vrtcih, šolah; 

− potrebe po mestih v domovih za ostarele; 

− potrebe po stanovanjih; 

− vpliv na potrebe v prostoru (mobilnost, urbane ureditve, centralne funkcije). 

 
 

 

Pripravila: 
Branka Žerdoner, univ. dipl. prav. 

 Odgovorni oseba za izvedbo naročila: 
 
Darko Lihteneker, 
v. d. direktorja 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


