01/20-EP

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA »IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJE JAVNEGA NAROČANJA V DRUŽBI
NIGRAD, d. d.«

I. PREDMET NAROČILA
Predmet notranje revizijskega pregleda je področje javnih naročil in sicer z vidika
obvladovanja tveganj drobljenja javnih naročil. Od izvajalca pričakujemo podajo zagotovila o
(ne)drobljenju javnih naročil ter podajo priporočil za izboljšanje procesov na revidiranem
področju.

II. O NIGRADU, d. d.
Družba Nigrad, d. d. je z 264 zaposlenimi srednja gospodarska družba, z dolgo tradicijo in
naslednjimi glavnimi dejavnostmi:
 vzdrževanje in upravljanje ulic, trgov in cest s pripadajočimi objekti in napravami,
 vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema,
 vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
 vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč,
 izvajanje gradbenih in ostalih del za potrebe komunalne infrastrukture,
 akreditirana dejavnost – preizkusni laboratorij.
V letu 2018 in 2019 je Nigrad, d. d. izvedel:
evidenčni postopki
objava na Portalu javnih naročil
skupaj

2018
44
39
83

2019
48
26
74

III. POGOJI ZA IZVEDBO PREGLEDA



1 oseba z nazivom preizkušeni notranji revizor oz. revizorka (PNR) ali Certified
Internal Auditor (CIA),
2 izvedeni reviziji področja javnih naročil.

Izvedba notranje revizije je predvidena v januarju in februarju 2020.

IV. PONUDBENA CENA
Cena naj vsebuje vse stroške izvedbe, vključno s potnimi in drugimi stroški (npr. stroški
veščaka). Vključeno naj bo tudi poročanje na seji revizijske komisije nadzornega sveta in po
potrebi tudi na seji nadzornega sveta. Pri referencah naj ponudnik navede imena in
kontaktne osebe za navedene reference.

V. MERILO ZA IZBOR




60 % cena;
20 % število veščakov s področja javnega naročanja (pri tem se ne upoštevajo
PNR/CIA iz pogoja)
20 % število izvedenih revizij javnega naročanja (za več kot 2 opravljeni reviziji).

VI. PLAČILNI ROK:
Naročnik bo storitve, ki so predmet naročila, plačal v 90. dneh po prejemu pravilno
izstavljenega računa.

VII. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudbe pošljite najkasneje do 17. 1. 2020 na naslov: Nigrad, komunalno podjetje, d.
d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, s pripisom: NE ODPIRAJ - ZA IZBOR
NOTRANJEGA REVIZORJA.

IZJAVA:
Izjavljamo, da smo pri izdelavi ponudbe upoštevali vse zgoraj navedene zahteve in jih v celoti izpolnjujemo.

Ponudnik:
Datum:

Žig

Podpis:

Ponudnik:
………………….
………………….
………………….
PODATKI O PONUDNIKU
Popoln naziv ponudnika:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naslov:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matična številka:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Davčna številka:
Pristojni finančni urad:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ali je podjetje MSP*:
DA
NE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Številka transakcijskega računa:
odprtega pri:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktni podatki osebe pooblaščene za tolmačenje ponudbe:
Telefon:
E-pošta:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zakoniti zastopnik ponudnika:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisnik pogodbe:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

Mikro, malo in srednje veliko podjetje

Datum:

Žig

Podpis:

NAROČNIK:
Nigrad, komunalno podjetje, d. d.,
Zagrebška cesta 30,
2000 Maribor
PONUDNIK:
………………….
………………….
………………….
P O N U D B A št. …………..

CENA brez
DDV

OPIS
Izvedba notranje revizije javnega naročanja družbe Nigrad, d. d.



Opcija ponudbe: 28. 2. 2020

Ponudnik:
Datum:

Žig

Podpis:

Ponudnik:
………………….
………………….
………………….
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA - 1
Oseba z nazivom preizkušeni notranji revizor oz. revizorka (PNR) ali Certified Internal
Auditor (CIA):
Ime in priimek

Datum:

Kontaktna oseba za navedene
reference

Žig

Podpis:

Opomba:
V primeru več referenc, ponudnik dopolni seznam ali obrazec fotokopira.

Ponudnik:
………………….
………………….
………………….
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA - 2
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo pred objavo predmetnega
javnega naročila sodelovali pri izvedbi revizije s področja javnih naročil:
Referenca (področje)

Naziv in sedež naročnika
1.

Revizija s področja javnih naročil
2.

Datum:

Žig

Podpis:

Opomba:
V primeru več referenc, ponudnik dopolni seznam ali obrazec fotokopira.

