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JAVNO NAROČILO št. 10/10
Pravno svetovanje organom in strokovnim službam Filmskega sklada Republike Slovenijejavnega sklada - POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK: Filmski sklad Republike Slovenije-javni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000
Ljubljana
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Pravno svetovanje organom in strokovnim službam
naročnika, ki obsega zlasti:
- pripravo strokovnih podlag in sodelovanje pri izdelavi internih aktov
naročnika;
- pripravo pogodb o financiranju nacionalnega filmskega programa ter pomoč
vodji pravne službe pri vodenju upravnih postopkov;
- pripravo pogodb in drugih aktov ter svetovanje s področja delovno-pravne
zakonodaje, sistema plač v javnem sektorju in področja javnega naročanja;
- podajo pravnih mnenj in pripravo drugih pravnih aktov, ki so povezana z
delovanjem in poslovanjem naročnika;
- pripravo gradiv za upravne in sodne postopke;
- pripravo dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnih razpisov s področja
filmske in avdiovizualne produkcije;
- pravno pomoč strokovnim službam naročnika;
- sodelovanje na pravnem področju z državnimi organi, domačimi in tujimi
poslovnimi partnerji.
Od izbranega izvajalca se pričakuje celovito poznavanje zakonov, predpisov in
normativnih aktov, ki urejajo področje delovanja in poslovanja naročnika, zlasti s
področja filmske in avdiovizualne dejavnosti.
Svetovanje se bo večinoma opravljalo v poslovnih prostorih naročnika, pri čemer je
zaželena prisotnost v trajanju najmanj 6 ur dnevno in najmanj 30 ur tedensko znotraj
poslovnega časa naročnika.

Dejavnosti izvajalca se zagotavljajo za obdobje najmanj 6 (šestih) mesecev oziroma
do porabe predvidenih sredstev.
3. OCENJENA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA: 18.000,00 € brez DDV
4. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK:
a) Izvajalec mora predložiti izjavo, ki izkazuje izvajalčevo strokovno usposobljenost
ter izjavo, iz katere izhaja, da je registriran za opravljanje dejavnosti pravnega
svetovanja.
b) Ponudba mora vsebovati reference (skupaj s kontaktnimi podatki), iz katerih je
razvidno opravljanje storitev pravnega svetovanja na področju filmske in
avdiovizualne dejavnosti.
5. MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA:
Kot kriterij za izbor se upoštevajo cena, reference in opravljanje storitev pravnega
svetovanja v poslovnih prostorih naročnika v razmerju 50 (cena) : 50 (reference).
Ponudniki naj navedejo ceno svetovalne ure brez DDV ter ceno svetovalnega dneva
brez DDV, pri čemer je svetovalni dan opredeljen v trajanju 8 (osem) delovnih ur.
Cena svetovalne ure mora vsebovati vse stroške in popuste.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za dobo 6 (šestih) mesecev z
možnostjo podaljšanja do porabe razpisanih sredstev.
6. ODDAJA PONUDBE:
Vabimo vas, da v skladu z navedenim posredujete osebno ali po navadni pošti
ponudbo za predmetno javno naročilo na naslov: Filmski sklad Republike Slovenijejavni sklad, Miklošičeva c. 38/V, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti kuverti s pripisom »ne
odpiraj - javno naročilo za pravno svetovanje«. Kot pravočasne bodo upoštevane vse
ponudbe, ki bodo ne glede na način pošiljanja prispele v tajništvo naročnika
najkasneje do 10.12.2010 do 12. ure.

V pričakovanju vaše ponudbe Vas lepo pozdravljam,
Igor Kadunc
direktor

