MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

Projekt Impletum
Priloga k javnemu razpisu za izdelavo in dobavo e-učbenikov

SEZNAM SPREMEMB V OBJAVLJENIH DOKUMENTIH

1. Datum: 19. 11. 2010
V Delnem spisku predmetov izobraževalnih programov višjega strokovnega izobraževanja, ki
ne bodo sofinancirani v okviru javnega razpisa »Izdelava in dobava e-učbenikov za višje
strokovno izobraževanje«, z dne 12. 11. 2010 je dodana točka 16.

2. Datum: 23. 11. 2010
V Delnem spisku predmetov izobraževalnih programov višjega strokovnega izobraževanja, ki
ne bodo sofinancirani v okviru javnega razpisa »Izdelava in dobava e-učbenikov za višje
strokovno izobraževanje«, z dne 12. 11. 2010 je dodana točka 17.

3. Datum: 23. 11. 2010
V razpisni dokumentaciji je v Obrazcu št. 12, str. 50, Predvidene dejavnosti za izdelavo in
dobavo e-učbenika, spremenjena alineja h)
Pred spremembo:
a) Naročnik je dolžan izvesti usposabljanja o uporabi e-učbenikov za vse višje strokovne
šole, zaključiti jih mora do 25. 8. 2011
Po spremembi:
b) Naročnik je dolžan izvesti usposabljanja o uporabi e-učbenikov za vse višje strokovne
šole, zaključiti jih mora do 20. 8. 2011

4. Datum: 23. 11. 2010
V razpisni dokumentaciji je v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe, na str 18. točka
14, II, spremenjena alineja a), prvi dve vrstici:
Pred spremembo:
a) če je ponudnikova cena obsega e-učbenika, ki ustreza 1 kreditni točki predmeta,
manjša od 8200 €, velja formula

T  30 

C 
1

 1  KT 
C
8200 
1  KT min 
8200
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Po spremembi:
a) če je ponudnikova cena obsega e-učbenika, ki ustreza 1 kreditni točki predmeta,
manjša od 10.000 €, velja formula

T  30 

C
1


 1  KT 
C KT min  10000 
1
10000

5. Datum: 23. 11. 2010
V razpisni dokumentaciji je v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe, na str 19. točka
14, II, spremenjena alineja b).
Pred spremembo:
b) če je ponudnikova cena za obseg e-učbenika, ki ustreza 1 kreditni točki predmeta,
večja ali enaka 8200 €, velja

T 0
Po spremembi:
b) če je ponudnikova cena za obseg e-učbenika, ki ustreza 1 kreditni točki predmeta,
večja ali enaka 10.000 €, velja

T 0
6. Datum: 23. 11. 2010
V razpisni dokumentaciji je v Pogodbi o izvedbi javnega naročila o dobavi e-učbenika za višje
strokovno izobraževanje, člen 5, str. 43, spremenjen zadnji odstavek.
Pred spremembo:
Upravičenec bo račun za izvedene aktivnosti izstavil v dveh delih, zato se pogodbena
vrednost iz prejšnjega odstavka razdeli na zneske, kot sledi:
- 1. del za obdobje od podpisa pogodbe do _______. 2011: do _____ EUR,
- 2. del za obdobje od _________ 2011 do 20. 8. 2011: do _____ EUR.
Po spremembi:
Upravičenec bo račun za izvedene aktivnosti izstavil v dveh delih, zato se pogodbena
vrednost iz prejšnjega odstavka razdeli na zneske, kot sledi:
- 1. del za obdobje od podpisa pogodbe do izdelave scenarija in 40%
narejenega e-učbenika, ½ pogodbenega zneska,
- 2. del ob dokončanju pogodbenih obveznosti: ½ pogodbenega zneska.
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7. Datum: 15. 12. 2010
V razpisni dokumentaciji je v Pogodbi o izvedbi javnega naročila o dobavi e-učbenika za višje
strokovno izobraževanje, člen 6, str. 43, spremenjen tretji odstavek,
Pred spremembo:
Skrbnik pogodbe pri naročniku potrdi račun upravičenca po pregledu in pozitivni oceni
končnega poročila in predmeta pogodbe, ki mora biti predložen do 25. 8. 2011, kar je
podlaga za izplačilo 2. dela pogodbenega zneska.
Po spremembi:
Skrbnik pogodbe pri naročniku potrdi račun upravičenca po pregledu in pozitivni oceni
končnega poročila in predmeta pogodbe, ki mora biti predložen do 20. 8. 2011, kar je
podlaga za izplačilo 2. dela pogodbenega zneska.

8. Datum: 15. 12. 2010
V razpisni dokumentaciji je na str. 61, spremenjen tekst.
Pred spremembo:
izjavljam, da sem se pred oddajo ponudbe seznanil z opisom predmeta javnega naročila
in zahtevami naročnika v zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila
po
odprtem postopku za sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila »Izdelava eučbenika za višje strokovno izobraževanje«.
Po spremembi:
izjavljam, da sem se pred oddajo ponudbe seznanil z opisom predmeta javnega naročila
in zahtevami naročnika v zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila
po
odprtem postopku za sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila »Izdelava in dobava
e-učbenika za višje strokovno izobraževanje«.

9. Datum: 15. 12. 2010
V razpisni dokumentaciji je na str. 32, 1. odstavek 1. alineja in 2. alineja spremenjen tekst.
Pred spremembo:
kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: ...
kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
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Po spremembi:
kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki ali fizične osebe (samostojni podjetniki)
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku: ...
kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki ali fizične osebe (samostojni podjetniki)
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti,
10.Datum: 15. 12. 2010
V razpisni dokumentaciji je na str. 41, 6. odstavek, 1. stavek spremenjen.
Pred spremembo:
Ta garancija velja najkasneje do vključno 30 dni dalj, kot je v pogodbi določen rok za
izvedbo naročila, to je do vključno 19. 9. 2011.
Po spremembi:
Ta garancija velja najkasneje do vključno 31. 10. 2011.

11.Datum: 16. 12. 2010
V razpisni dokumentaciji je na str. 16, točka 12, prvi odstavek spremenjen.
Pred spremembo:
Javno odpiranje ponudb bo 23. decembra 2010, ob 9.00 uri, na naslovu naročnika: Zavod IRC,
Litostrojska 40, 1000 Ljubljana.

Po spremembi:
Javno odpiranje ponudb bo 22. decembra 2010, ob 14.00 uri, na naslovu naročnika: Zavod IRC,
Litostrojska 40, 1000 Ljubljana.

12.Datum: 16. 12. 2010
V Delnem spisku predmetov izobraževalnih programov višjega strokovnega izobraževanja, ki
ne bodo sofinancirani v okviru javnega razpisa »Izdelava in dobava e-učbenikov za višje
strokovno izobraževanje«, z dne 30. 11. 2010 je spremenjena točka 16.
Na koncu Delnega spiska je spremenjen vir seznama izdelanih e-gradiv.
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