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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  MALE VREDNOSTI (enostavni postopek) 

 
 
1. NAROČNIK: Slovenski filmski center Republike Slovenije – javna agencija, Miklošičeva 38, 1000 
Ljubljana 
 
2. PREDMET RAZPISA: 
 
Naročnik razpisuje Javno naročilo male vrednosti za izvajanje del  STROKOVNEGA SODELAVCA  ZA 
FINANCE IN KOORDINACIJO PRODUKCIJE. Ocenjena vrednost naročila je 18.000€. 
 
3. VSEBINSKA OPREDELITEV NAROČILA 
 
Naročnik potrebuje osebo, ki bo začasno opravljala dela in naloge na delovnih mestih 
»Koordinator produkcije« in »Vodja finančno računovodske službe«, zaradi daljše odsotnosti 
redno zaposlenih. Predmet naročila so naslednja dela: 
 

- organizacija in izvedba finančne kontrole nad zakonitostjo, namenom in gospodarnostjo porabe 
javnih sredstev, namenjenih za filmsko produkcijo; 

- preverba natančnosti in pravilnosti dokumentov ter drugih zapisov, ki se nanašajo na plačila, 
prihodke in druge finančne transakcije; 

- preverba natančnosti in pravilnosti obračunov sofinanciranih programov ter projektov in izračuna 
končnih deležev na filmu; 

- pomoč pri izvedbi javnega naročanja; 
- priprava zahtevkov za Ministrstvo za kulturo; 
- pomoč pri pripravi plana in priprava raznih poročil; 
- druga nujna dela in naloge po navodilih direktorja naročnika. 

 
Delo se bo izvajalo v poslovnih prostorih naročnika, najmanj tri (3) dni na teden.   
 
V kolikor bo Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije v času trajanja pogodbe 
sprejel nov Pravilnik o delovnih razmerjih s sistemizacijo, in zaposlil za razpisana dela nove delavce, 
si naročnik pridržuje pravico predčasne prekinitve pogodbe.  
 
4. ROK PLAČILA: 
 
30 dni po opravljeni storitvi in prejemu izstavljene fakture. 
 
 
5. ROK IZVEDBE: 
 
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba za čas, največ pet (5) mesecev. 
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6. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: 
 
Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo do 4. aprila 2011 do 12. ure. V primeru, da bo 
ponudba predložena po roku, jo naročnik ne bo upošteval in jo bo neodprto vrnil ponudniku. 
Ponudba se lahko dostavi naročniku na naslednji način: 
 osebno ali po pošti v zaprti ovojnici z pripisom: »Za razpis za STROKOVNEGA SODELAVCA - 

Ne odpiraj« na naslov:   
Slovenski filmski center, javna agencija R Slovenije., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana 
 

 
Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih brez davka na dodano vrednost. 
 
 
7. OSEBA NAROČNIKA, PRISTOJNA ZA ZBIRANJE PONUDB 
 
Oseba, ki je pristojna za zbiranje ponudb s strani naročnika je Lidija Zajec. 
 
 
8. MERILA 
 
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu oz. bo 
točkovan po naslednjih merilih: 

- 15% vrednosti: usposobljenost, ki se dokazuje z usposobljenostjo kadrov s potrdili o 
doseženi izobrazbi 

- 70 % vrednosti: cena 
- 15% vrednosti reference v podobnih ustanovah in podjetjih. 

 
 
9. NAČIN SKLENITVE POGODBE 
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo storitev, ki so predmet tega 
javnega naročila v roku 8. dni od pravnomočne in dokončne odločitve o izbiri najugodnejšega 
ponudnika. 
 
 
 
Številka: IDOP 603/11 
Datum: 28.03.2011 

 
Dr. Samo Rugelj  
v.d. direktorja 

 


