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Javno podjetje Marprom, d.o.o. kot upravljavec vseh žičniških naprav in smučišč na Mariborskem 

Pohorju in Arehu podaja  

 
JAVNI POZIV K PREDLOŽITVI PONUDB ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV ŠOL 

SMUČANJA NA MARIBORSKEM POHROJU IN AREHU V SMUČARSKI SEZONI  2016/2017 

 

1. Naziv in sedež naročnika:  

Javno podjetje Marprom, d.o.o. , Mlinska ulica 1, 2000 Maribor 

2. Predmet in področje javnega poziva:  

Predmet javnega poziva je izbor največ deset (10) izvajalcev programov šol smučanja v smučarski 

sezoni 2016/2017 na Mariborskem Pohorju in Arehu 

3. Cilji poziva 

Javno podjetje Marprom, d.o.o. bo izbralo izvajalce programov šol smučanja projektov, ki bodo 

izpolnjevali v predmetnem razpisu navedene pogoje   

4. Pogoji za sodelovanje: 

Ponudbo na javni poziv lahko oddajo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 

pogoje oziroma predložijo zahtevana dokazila: 

 so pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti P85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije , v katero 

sodi predlagani projekt – ponudnik predloži izpis iz AJPES-a, iz katerega je razvidna 

registrirana dejavnost,  

 imajo poravnane obveznosti, davke in prispevke  do Republike Slovenije na dan oddaje 

prijave - ponudnik predloži potrdilo pristojnega davčnega urada oziroma izjavo, da 

bo potrdilo predložil v roku 2 delovnih dni po odpiranju ponudb, 

 dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov predmetnega poziva na 

spletni strani Javnega podjetje Marprom, d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo – 

ponudnik predloži izjavo, s katero dovoljuje objavo osebnih podatkov   

 razpolagajo z zadostnim številom članov oziroma učiteljev smučanja, ki morajo imeti 

opravljene izpite Združenja učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije – ponudnik 

predloži poimenski seznam učiteljev smučanja, ki imajo opravljen  izpit ZUTS 

(predloži dokazilo in potrdilo o plačani članarini ZUTS-u) 

 Program poučevanja smučanja, ki mora obvezno vsebovati predvidene dneve 

izvajanja šole smučanja, 

 v kolikor ponudnik poučuje učence šol mora predložiti tu fotokopije sklenjenih pogodb o 

poučevanju smučanja s šolami, 

 goste prenočitvenih kapacitet na Mariborskem Pohorju in Arehu in ostale naključne 

interesente učenja smučanja lahko poučuje samo tista šola, ki bo imela sklenjeno pogodbo 

z upravljavcem smučišča in Termami Maribor d.o.o. 

 

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev 

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje ponudb, ki jo izmed zaposlenih v Javnem 

podjetju Marprom, d.o.o. imenuje direktor. 

Javno podjetje Marprom, d.o.o. lahko ob naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev in po že 

izdani dokončni odločbi o izboru izvajalcev spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene 

pogodbe. Prav tako lahko ob naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih 

obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo. Dokumentacija, ki je priložena 

vlogi, se ne vrača. 
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6. Razpisna merila in način ocenjevanja 

Vsebinsko oddane ponudbe ovrednoti Strokovna komisija. Ponudbe se ocenjujejo z merili, ki so 

ovrednotena s točkami. Pri posameznem merilu je navedena najvišja možna višina prejetih točk. 

Najvišje možno število vseh  prejetih točk za ponudbo je 100 točk. 

Merila za ponudbo:  

Število možnih točk : 

1. predložitev programa = največ 45 točk 

2. predložitev poimenskega seznama učiteljev smučanja z vsemi dokazili = 40 točk 

3. predložitev dokazil – dokazilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih 

oziroma zahtevana izjava, izpis iz AJPES-a o registrirani dejavnosti, izjave o objavi 

osebnih podatkov  = 10 točk, 

4. predložitev pogodb s šolami = 5 točk 

Skupaj = 100 točk 

Obrazložitev točkovanja: 

Prejeto najvišje število točk pomeni, da ponudba v celoti izpolnjuje predpisano merilo, prejeta 

srednja vrednost pomeni, da projekt delno izpolnjuje predpisano merilo, če projekt prejme za 

določeno merilo nič točk, pa pomeni, da ne izpolnjuje predpisanega merila. 

 

Za izvedbo bo zbranih največ deset, v postopku izbire, najvišje ovrednotenih ponudb izmed tistih, 

če bodo ocenjeni bolje od 72,50 točk (točkovni prag za ugotavljanje ustrezne kakovosti projekta). 

 

7. Uporaba meril in določitev višine financiranja 

Predlog števila ponudb, katerih izvedbo bo podpiralo in odobrilo Javno podjetje Marprom, d.o.o., 

bo oblikovala pristojna strokovna komisija. Dokončno odločitev o izboru izvajalcev bo sprejel 

direktor na podlagi predloga strokovne komisije. 

 

Z izvajalci izbranih projektov bo na podlagi odločbe o izbiri sklenjena pogodba za obdobje zimske 

smučarke sezone 2016/2017, ki bo opredelila pogoje in način izvajanja smučarske šole na 

Mariborskem Pohorju in Arehu v smislu kotizacije ponudnika za izvajanje šole smučanja pri 

upravljavcu smučišča oziroma naročniku tega poziva. 

 

8. Rok za oddajo ponudb in odpiranje  

Rok za oddajo ponudbe je 14.12.2016 do 10,00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 14.12.2016 ob 

11,00 uri na naslovu Mlinska ulica 1, 2000 Maribor.  
 

9. Izročitev ponudb 

Ponudniki ponudbe oddajo do roka navedenega v prejšnji točki. Ponudba mora biti oddana v zaprti 

kuverti s pripisom »ne odpiraj – šola smučanja«. Ponudba se lahko odda osebno na naslovu 

Javnega podjetja Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, pisarne administracije (I. 

nadstropje) ali po pošti – velja prejemna teorija – do 14.12.2016 do 10,00 ure.  

 

10.  Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:  

Danijela Mešić, e-pošta: danijela.mesic@marprom.si. 

 

 

Maribor, 09.12.2016        Javno podjetje Marprom, d.o.o.  
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