Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe, Britof 469, 4000 Kranj
razpisuje:

Javni razpis št.3 za izvedbo izbranih dejavnosti v okviru projekta SIV
1.

Informacije o projektu
Sklad05 je projektni partner v projektu SIV – Social Impact Vouchers- Integrating disadvantaged groups
into the labour market with novel social instruments (del programa Interreg Central Europe), ki se
izvaja do konca februarja 2022. V treh letih izvajanja projekta bomo skupaj s projektnimi partnerji
skušali najti način za uvedbo vavčerjev z družbenim učinkom v Sloveniji
Projektni partnerji: Neue Arbeit - Social Entreprise Stuttgart (glavni partner) DE, CEF - cooperative for
ethical financing HR, , Sklad 05 - Ustanova za družbene naložbe, IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd.
for the development of Industry HU, Caritas of the Archdiocese Vienna AT, Centre for Community
Organizing Northern Moravia CZ, Rzeszow Regional Development Centre PL, Cooperation Fund
Foundation PL, Social Welfare Service of the Protestant Churches in Württemberg DE, Vienna
University of Economics and Business AT, Centire SK, Ministry of Labour and Pension System of the
Republic of Croatia HR
Vrednost projekta: 2.678.810,33 EUR
Trajanje projekta: 36 mesecev (01. 03. 2019 – 28.02.2022)
V okviru projekta SIV bomo partnerji v različnih državah iskali načine za vpeljevanja vavčerjev z
družbenim učinkom, kot orodja za spodbujanje povezovanja in sodelovanja različnih deležnikov na trgu
dela (dolgotrajno brezposelni, zaposlovalci, potencialni investitorji ipd.) in s tem vplivali na
zmanjševanje dolgotrajne brezposelnosti. Pri projektu SIV sodeluje dvanajstih evropskih organizacij, s
ciljem vpeljevanja mehanizmov za integracijo ranljivih oseb na trg dela. Želimo si, da bi z vzpostavitvijo
sistema vavčerjev tudi v Sloveniji lahko pozitivno vplivali na lokalna podjetja in zmanjševanje
brezposelnosti.

2. Opredelitev razpis in ciljev, vsebina razpisa
Sklad 05 vabi vse zainteresirane k prijavi na razpis z namenom sodelovanja v projektu SIV kot sledi v
nadaljevanju iz opredeljenih ciljev razpisa.
Sestavni del tega poziva je projektna dokumentacija projekta SIV, ki je objavljena na spletni strani
www.sklad05.si.
Namen razpisa je omogočiti vzpostavitev in testiranje vsaj petih pilotnih shem, vključno s področji oz.
industrijami turizem z učinkom, impact fashion, impact beauty ter shem zaposlovanje ranljivih skupin
na drugih področjih.

Cilj razpisa je zagotoviti sodelovanja ponudnika na vsebinskem sklopu projekta pri vzpostavitvi in
testiranju vavčerskega sistema oz. shem v Sloveniji:


WPT 3 Sistem vavčerjev

Sklad 05 ima cilj vzpostaviti pilotne sheme (različni partnerji, različne gospodarske panoge itd.), ki bi po
vzpostavitvi sklada SIV bile iz njega financirane, te sheme testirati v praksi z vključitvijo ciljnih skupin
projekta in oceniti njihovo primernost.


Priprava in izvedba vseh potrebnih dejavnosti iz navedenega vsebinskega sklopa povezana s
poročanjem in drugimi obveznostmi izvajanja projekta na podlagi projektne dokumentacije



Druga potrebna dela po naročilu naročnika povezana z vsebinskimi sklopi projekta iz tega razpisa

Ponudba se šteje kot popolna, če vključuje:





predlog aktivnosti, ki jih bo ponudnik izvedel na vsebinskih sklopih projekta, ki so del tega razpisa
navedbo znanj, ki jih ima ponudnik in so povezana z razpisanimi vsebinskimi sklopi
dosedanje reference prijavitelja;
stroškovno specifikacijo.

Skladno z, v času oddaje tega razpisa, veljavnim finančnim načrtom projekta je najvišja možna finančna
vrednost sodelovanja ter s tem najvišja možna vrednost ponudbe ponudnikov 12.500,00 EUR. Naročnik bo
predvidoma ta znesek razdelil med področja oz. industrije, tako da bo zagotovil testiranje vsaj 5 shem.
3. Izvedba in oprema natečaja
Ponudba je lahko:



poslana preko e-pošte na info@sklad05.si;
poslana preko navadne/priporočene pošte na naslov Sklad 05, Britof 469, 4000 Kranj

z obveznim pripisom s pripisom »Oddaja ponudbe za izvedbo izbranih dejavnosti v okviru projekta SIV«.
4. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe. V razpisu ne morejo sodelovati predstavniki naročnika,
člani ocenjevalne komisije in njihovi ožji sorodniki.
5. Roki
Ponudbe morajo prispeti do vključno ponedeljka, 19.oktobra 2020.
Odpiranje ponudb bo v sredo, 21.oktobra 2020 ob 9. uri v prostorih Sklada 05. Odpiranje vlog ne bo javno.
6. Izbor
Ocenjevalna komisija bo sklep o izboru najboljšega ponudnika izdala najkasneje do 2. oktobra 2020 in s sklepom
seznanila prijavitelje. Sklep komisije bo objavljen tudi na spletni strani www.sklad05.si. Naročnik si pridružuje
pravico, da v primeru, da nobena ponudba ne bo zadovoljevala kriterijev razpisa, sodelovanja ne implementira.
V tem primeru bo naročnik javni razpis ponovil.
7. Ocenjevalna komisija
Prispele ponudbe bo pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani predsednice uprave Sklad
05. Ocenjevalna komisija bo ocenjevala samo tiste ponudbe, ki bodo zadostile razpisnim pogojem.

Ocenjevalna komisija bo ponudbe vrednotila po naslednjih kriterijih:





izpolnjevanje razpisnih pogojev,
strokovna usposobljenost,
reference prijavitelja,
cenovna primernost ponudbe.

Strokovna komisija bo pri izboru ponudb upoštevala načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti in
cenovne primernosti.
Iz ocenjevanja bodo izločene ponudbe:





če ne bodo vsebovale vseh zahtevanih sestavnih delov ponudbe,
če bodo predane po času, ki je določen za oddajo ponudbe,
če bodo smiselno in konceptualno odstopale od razpisane vsebine in
če po oceni ocenjevalne komisije ne bodo dosegale zahtevane ravni strokovnosti.

8. Sodelovanje z izbranim prijaviteljem
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o sodelovanju za izvedbo vsebine javnega razpisa z
vrednostjo, določeno v ponudbi izbranega prijavitelja.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite po mailu info@sklad05.si (Primož Šporar).

Datum: 5.10.2020

Kraj: Kranj

V imenu naročnika:
Primož Šporar
Sklad 05

