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1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik: BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Matična številka: 5891019000
ID za DDV: SI32865597
Spletna stran: www.bsc-kranj.si
Telefon: 04 28 17 230
Naročnik na podlagi pogodbe o sofinanciranju operacije »SIO-BSC-2020-22« vabi ponudnike, da v
skladu z zahtevami te dokumentacije oddajo ponudbo za izvedbo podjetniških mentoriranj in
svetovanj ekspertov.
Splošni podatki o naročniku:
vrsta postopka
predmet naročila
način oddaje naročila

javni poziv
izvedba podjetniških mentoriranj in svetovanj
ekspertov
naročilo se odda s sklenitvijo okvirnega
sporazuma do 31.12.2022

rok veljavnosti ponudbe

31.12.2022

objava

spletna stran BSC Kranj, www.bsc-kranj.si

Sklopa (sklop 1 MENTORIRANJE in sklop 2 SVETOVANJE EKSPERTOV) in podsklopi
Predmet javnega poziva je izvedba podjetniških mentoriranj in svetovanje ekspertov v okviru operacije
SIO-BSC-2020-22 in je razdeljeno v dva sklopa in 16 podsklopov. Vsak ponudnik lahko odda ponudbo
za oba sklopa in več podsklopov.
Sklop 1 MENTORIRANJE:
Aktivnost se izvaja v obliki poglobljenega individualnega dela s predstavniki ciljnih skupin, v trajanju 2070 ur v obdobju najmanj 3 mesecev, s strani enega mentorja. Mentor zagotavlja potrebna znanja in
usmerja podjetnika/podjetniško skupino z namenom oblikovanja učinkovitega poslovnega modela in
izboljšanja poslovanja.
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Pogoj za mentorje v okviru operacije SIO-BSC-2020-22 je vpis mentorjev v evidenco mentorjev in
strokovnjakov za startup in scaleup podjetja pri SPIRIT Slovenija, javna agencija. V evidenco so lahko
vpisani mentorji, ki izpolnjujejo vsaj 1 iz med spodnjih 4 pogojev:
a) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (dokazljivo soustanoviteljstvo inovativnega zagonskega
podjetja v zadnjih desetih letih).
b) Aktivna osebna izkušnja s startup podjetjem (opravljanje vodstvene funkcije za minimalno obdobje
dveh let v inovativnem zagonskem podjetju v zadnjih desetih letih).
c) Aktivna osebna izkušnja z investiranjem v startup podjetja (dokazljivo angažiranje v vlogi poslovnega
angela, kar se dokazuje z vsaj eno aktivno investicijo v inovativno zagonsko podjetje ali sodelovanje v
vodstveni ekipi sklada tveganega kapitala ali podjetniškega pospeševalnika za obdobje minimalno dveh
let) ali sodelovanje v jedrni ekipi uveljavljenega podjetja, odgovorni za sodelovanje s stratup podjetji, ki
skrbi za poslovno sodelovanje s startupi (skupen razvoj, skupno trženje, uporaba distribucijskih
kanalov,…) in/ali investira v startup/scaleup podjetja.
d) Aktivna osebna izkušnja z vodenjem podjetniškega programa za ciljno skupino startup podjetij
(dokazljivo angažiranje v vodstveni ekipi, ki je bila odgovorna za oblikovanje in vodenje podjetniškega
programa za ciljno skupino startup podjetij v obdobju zadnjih petih let).
Mentor, ki izpolnjuje pogoj a) ali b), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogojev e) in f), mentor, ki izpolnjuje
pogoj c) ali d), mora izkazati tudi izpolnjevanje pogoja f):
e) Mentoriranje vsaj enega startup podjetja v preteklih treh letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje tudi
sodelovanje v različnih mentorskih programih).
f) Vsaj pet let delovnih izkušenj.

Sklop 2 SVETOVANJE EKSPERTOV
Svetovanje na področju specialnih znanj na posameznih temah. Individualna obravnava
podjetnika/podjetniške skupine, ki ni časovno omejena.
Pogoj za izvajanje svetovanja ekspertov v okviru operacije SIO-BSC-2020-22 je vpis svetovalca v
evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja pri SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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V evidenco bodo vpisani strokovnjaki, ki izkažejo izpolnjevanje naslednjega pogoja:


Vsaj pet let delovnih izkušenj na strokovnih področjih, ki jih označijo v prijavi (razvidno iz
priloženega CVja).

Mentorji in strokovnjaki se v evidenco vpišejo z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca, objavljenega
na spletni strani: www.spiritslovenia.si/evidence .
Podsklopi za mentorje in svetovalce (vsak mentor in svetovalec označi tiste podsklope na katerih
lahko nudi mentoriranje/svetovanje):

☐

Razvoj poslovne ideje in
poslovnega modela

☐

☐

Razvoj produkta ter
uporabniška izkušnja

☐

Finance, računovodstvo in
davki

☐

Ekipa in zaposleni

☐

Pridobivanje finančnih virov

☐

Trženje in prodaja

☐

Pravni vidiki poslovanja

☐

Komuniciranje, pogajanja in
predstavitve

☐

☐

Celostna grafična podoba

☐

Tuji trgi in internacionalizacija

☐

Poslovne funkcije in procesi

☐

IKT, digitalizacija, e-poslovanje

☐

Projektno vodenje

☐

Splošno podjetniško svetovanje

Poslovno načrtovanje

Zaščita intelektualne lastnine

Značilnosti postopka
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev in zahtev iz te
razpisne dokumentacije. Naročnik bo naročal aktivnosti po posameznem podsklopu glede na dejanske
potrebe – glede na povpraševanje in potrebe uporabnikov.
Naročnik bo s ponudniki sklenil okvirni sporazum do 31.12.2022, na način, skladen s sedmim
odstavkom 48. člena ZJN-3, in sicer brez ponovnega preverjanja konkurence.
Merilo za izbor ponudnika na posamezen podsklop je ekonomska najugodnejša ponudba, naročnik bo
za vsak podsklop izbral največ 7 ponudnikov.
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2.1. PRAVILA ZA ODDAJO PONUDBE NA JAVNI POZIV
1.2.1. Način prevzema dokumentacije
Ponudniku je omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije na
spletni strani naročnika http://www.bsc-kranj.si/razpisi .
1.2.2. Dodatna pojasnila
Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko elektronske pošte
nives.justin@bsc-kranj.si.
1.2.3. Načini in rok za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo poslati v tiskani verziji na naslov Kovačnica, Župančičeva ulica 22, 4000
Kranj ali podpisani digitalni verziji na elektronski naslov nives.justin@bsc-kranj.si
1.2.4. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo vsak zadnji delovni dan tekočega meseca. Ponudnik lahko odda
ponudbo do 31.12.2022, do konca trajanja izvajanja operacije SIO-BSC-2020-22.
1.2.5. Merila za oddajo ponudbe na javni poziv
Merilo za izbor ponudnika na posamezen podsklop je ekonomska najugodnejša ponudba po spodnjih
kriterija za ponudnika oz. kadrov, ki jih bo ponudnik navedel v predračunu na Obrazcu B. Ekonomska
najugodnejša je ponudba, ki v seštevku po spodnjih merilih doseže najvišje število točk (maksimalno št.
točke je 100). Naročnik bo za vsak podsklop izbral največ 7 ponudnikov. V primeru, da pri posameznem
podsklopu dva ali več ponudnikov doseže enako št. točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil
nižjo ponudbeno ceno za uro mentoriranja/svetovanje v EUR (z DDV). V primeru, da bosta ponudnika
izenačena tudi pri tem, bi naročnik izbral tistega, ki bo navedel in po potrebi dokazal višje število
pridobljenih referenc.
Merilo delovne izkušnje
Število let delovnih izkušenj na področju, na katerem želite izvajati mentoriranje/svetovanje (minimalni
pogoj za vpis v Javno evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja je 5 let).
☐
☐
☐
☐

5 let
6 – 7 let
8 – 9 let
10 in več let

(0 točk)
(10 točk)
(15 točk)
(25 točk)
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Merilo reference
Mentoriranja/svetovanja potencialnim podjetnikom in podjetjem na področju, ki ste ga označili (minimalni
pogoj za prijavo v Javno evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja je
mentoriranje vsaj enega startup podjetja v preteklih treh letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje tudi
sodelovanje v različnih mentorskih programih).
☐
☐
☐
☐

1 referenca
2 – 3 reference
4 – 5 referenc
6 in več referenc

(0 točk)
(10 točk)
(15 točk)
(25 točk)

Merilo odzivni čas
☐
☐
☐
☐
☐

v 3 delovnih dneh od poziva naročnika
v 4 do 5 delovnih dneh od poziva naročnika
v 6 do 7 delovnih dneh od poziva naročnika
v 8 do 9 delovnih dneh od poziva naročnika
v 10 delovnih dneh od poziva naročnika

(10 točk)
(8 točk)
(6 točk)
(4 točk)
(0 točk)

Merilo podjetniške izkušnje
☐
☐

NE
(0 točk)
DA (vsaj 2 leti izkušenj v okviru lastnega podjetja ali vsaj 2 leti izkušenj
na vodstvenem položaju v podjetju)
(10 točk)

Merilo »vpis v Javno evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja pri
SPIRIT Slovenija«
☐
☐

Mentor/svetovalec JE ŽE vpisan v Javno evidenco
(15 točk)
Mentor/svetovalec ŠE NI vpisan v Javno evidenco
(0 točk)

Merilo »Ponudbena vrednost«:
Naročnik bo točkoval ceno urne postavke z DDV (v EUR) do največ 15 točk, in sicer na način, da bo
najugodnejši ponudnik (ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno) dobil najvišje število točk, to je 15 točk,
vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk.
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Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi:
ŠTp = (Px / Pi) x 15, pri čemer je:
ŠTp = število točk, ki jih dobi ponudnik
Px = najnižja ponudbena vrednost
Pi = ponudbena vrednost obravnavanega ponudnika

PONUJENA VREDNOST =

NAJNIŽJA PONUJENA VREDNOST
VREDNOST OBRAVNAVANEGA PONUDNIKA

X 15

1.2.6. Odločitev v postopku javnega poziva
Ustavitev postopka
Naročnik ima pravico kadar koli ustaviti postopek zbiranja ponudb na javnem pozivu. Če bo naročnik
ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na spletni strani BSC Kranj (www.bsc-kranj.si ).
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo
razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo
predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na spletni strani BSC Kranj (www.bsckranj.si ).
Sklenitev okvirnega sporazuma
Po odločitvi o izboru najugodnejših ponudnikov bo naročnik pozval izbrane ponudnike k podpisu
okvirnega sporazuma za posamezne podsklope. Če se ponudnik v roku petih (5) delovnih dni ne bo
odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
Odstop od izvedbe naročila
Po odločitvi glede javnega poziva lahko naročnik do sklenitve okvirnega sporazuma o izvedbi storitev
odstopi od izvedbe iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega poziva ne potrebuje več ali da se pri
naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega
kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih
predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega poziva nemogoča. V primeru, da bi naročnik
odstopil od izvedbe storitev, ki so predmet javnega poziva, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil
pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega poziva, pa bo pisno
obvestil vse ponudnike.
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1.2.7. Jezik postopka in ponudb
Postopek javnega poziva poteka v slovenskem jeziku.
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Izjemoma so lahko posamezni ponudbeni deli dokumentacije predloženi v tujem jeziku. V tem primeru si
naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev prevodov dokumentov, ki so predloženi
v tujem jeziku.
1.2.8. Javnost in zaupnost dokumentacije
Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno
skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Naročnik mora zagotoviti varovanje
podatkov, ki se glede na določbo zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov,
štejejo za osebne ali tajne podatke.
1.2.9. Veljavnost ponudbe
Naročnik zahteva veljavnost ponudbe oddane v tem postopku javnega poziva do 31.12.2022.

3.1. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
1.3.1. Razlogi za izključitev
Opomba:
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev kateregakoli dodatnega dokazila, ki
bo dokazoval izpolnjevanje pogojev v točki 1.3.1. V kolikor naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo prejel
zahtevanih in ustreznih dokazil, po ponudbo takega ponudnika izključil. Ponudbo ponudnika, ki ne bo v
celoti izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti, bo naročnik izključil.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec C Izjava o izpolnjevanju pogojev.
Pogoj 1:
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega poziva izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s
77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je
članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih
kaznivih dejanj, naštetih v 75. členu ZJN-3.
Pogoj 2:
Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom
ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan
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oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne oddaje
ponudbe ali prijave.
Pogoj 3:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega poziva ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za
oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih
subjektov z negativnimi referencami.
Pogoj 4:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred
potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali
druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Pogoj 5:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki mu lahko na kakršen koli način izkaže
kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti na področju okoljskega,
socialnega in delovnega prava).
Pogoj 6:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega poziva ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek
zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in
prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova
sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno
ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj
z enakimi pravnimi posledicami.
Pogoj 7:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega poziva ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od
poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.
Pogoj 8:
Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano
poslovanje z naročnikom.

Rok Šimenc
direktor BSC, d.o.o., Kranj

Aktivnosti BSC Kranj v okviru operacije »SIO-BSC-2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

