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POROČILO
komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev koncesije
za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (v nadaljevanju:
strokovna komisija), objava v Uradnem listu RS, št. 73/19 z dne 6. 12. 2019 in št. 77/19 z
dne 20. 12. 2019
1. Pravna podlaga
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljevanju:
ZSV), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št.
72/04, 113/08 in 45/11), 10. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 54/19) ter v skladu s
koncesijskim aktom št. 0144-1/2018/15 z dne 5. 11. 2019, je Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti v Uradnem listu RS, št. 73/19 z dne 6. 12. 2019 in št. 77/19
z dne 20. 12. 2019, objavilo besedilo Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje
socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (v nadaljevanju:
javni razpis).
2. Predmet koncesije
V skladu s koncesijskim aktom št. 0144-1/2018/15 z dne 5. 11. 2019, je bila za storitev vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji razpisana koncesija v skupnem obsegu 36 dodatnih
mest kapacitet v mreži javne službe. Javni razpis je bil objavljen z namenom širitve kapacitet, in
sicer s takojšnjim pričetkom dela na območju Upravne enote Maribor (8 mest), Upravne enote
Murska Sobota (8 mest) ter Upravne enote Kranj (20 mest).
3. Imenovanje strokovne komisije
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sklepom št. 0144-1/2018/16
z dne 5. 11. 2019, na podlagi 47. člena ZSV, imenovala strokovno komisijo za pregled in
presojo ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje storitve vodenja,
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (v nadaljevanju: strokovna komisija), v sestavi
(priloga št. 1):





mag. Mateja Jenko Paš, predsednica, predstavnica Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ),
mag. Mateja Ušlakar, namestnica predsednice, predstavnica MDDSZ,
Majda Rojc, članica, predstavnica MDDSZ,
Tomaž Čebulj, član, predstavnik MDDSZ,





Višnja Delak, članica, predstavnica MDDSZ,
Majda Erzar, članica, predstavnica MDDSZ,
dr. Zdenka Tičar, članica, predstavnica Ministrstva za zdravje.

Strokovna komisija je sestanku dne 4. 12. 2019 potrdila besedilo javnega razpisa in razpisno
dokumentacijo (priloga št. 2).
Rok za oddajo ponudb, določen v javnem razpisu, se je iztekel dne 20. 1. 2020.
4. Odpiranje ponudb
Dne 28. 1. 2020 je strokovna komisija pričela z odpiranjem ponudb (od 10.00 do 11.00 ure), po
vrstnem redu prispetja. Komisija je o tem vodila zapisnik, ki je priloga št. 3 tega poročila.
Na javni razpis so prispele 3 ponudbe, in sicer:
Št.
ponudbe

Ponudnik

1.

NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, Ulica heroja Jevtiča
9, 2000 Maribor

2.

NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, Ulica heroja Jevtiča
9, 2000 Maribor

3.

Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, Kidričeva 53, 4000 Kranj

Vse ponudbe so bile pravilno opremljene in so prispele v predpisanem razpisnem roku. Po
pregledu ponudb je strokovna komisija ugotovila, da so vse 3 ponudbe formalno popolne in se
uvrstijo v nadaljnji postopek ocenjevanja.
Strokovna komisija je za vse popolne ponudbe zaprosila za mnenje Socialno zbornico
Slovenije, ki je mnenji podala v zakonskem roku, in sicer dne 17. 2. 2020.
Komisija je ugotovila, da oba ponudnika že opravljata storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod
posebnimi pogoji, na podlagi podeljene koncesije in se na razpis s ponudbami prijavljata z
namenom širitve koncesijskih mest.
5. Vsebinska presoja posameznih prijav
V času do točkovanja ponudb so bile s strani članov komisije pregledane ponudbe z vidika
posameznih vsebin, na seji dne 19. 2. 2020 pa je bil opravljen pregled ugotovitev vezano na
presojo ponudb po kriterijih in merilih javnega razpisa ter izvedeno točkovanje ponudb. Na tej
podlagi je strokovna komisija pripravila predmetni predlog podelitve koncesij.
Komisija je o tem vodila zapisnik (priloga št. 4).
Pri ocenjevanju je strokovna komisija upoštevala naslednje kriterije za izbiro ponudnikov
za podelitev koncesije za storitev:

- kakovost predloženega programa izvajanja storitev in sicer z vidika
 raznolikosti programa (za vsako dodatno dejavnost ali program znotraj zaposlitve pod
posebnimi pogoji, s katero se prispeva k bolj raznoliki in kakovostni ponudbi so
ponudniki prejeli dodatni 2 točki, pri čemer se je lahko doseglo največ 10 točk),
 metod dela (največ točk so prejeli ponudniki, ki zagotavljajo skupinsko in individualno
obravnavo uporabnikov ter so predložili opis specifičnih metod dela, smernic, strokovnih
pristopov oziroma konceptov),
 programa dolgotrajne rehabilitacije (10 točk so prejeli ponudniki, ki že imajo priznan
program dolgotrajne rehabilitacije po pridobljeni možganski poškodbi),
 vključenosti v mednarodne projekte (5 točk so prejeli ponudniki, ki so za namene
izboljšanja storitve v zadnjih 5 letih pridobil dodatna sredstva na mednarodnih razpisih)
ter
 certifikata kakovosti (5 točk so prejeli ponudniki, ki imajo podeljen certifikat kakovosti).
- reference na področju predmeta javnega razpisa (največ točk so pridobili ponudniki, ki že
izvajajo storitev, ki je predmet razpisa).
Pri ocenjevanju ponudb so se upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:



kakovost programa
reference

do 40 točk,
do 10 točk.

Ponudnik storitve je lahko ob upoštevanju kriterijev javnega razpisa pri posamezni storitvi
dosegel največ 50 točk, pri tem pa je bilo potrebno pridobiti najmanj 25 točk, sicer se koncesija
ne bi podelila.
TOČKOVANJE:
a.

kakovost predloženega programa:

Ponudnik

Raznolikos
t programa
(največ 10
točk)

Metode
dela
(največ
10 točk)

1. Center Naprej (MB)
2. Center Naprej (MS)
3. Center Korak

10
10
6

10
10
10

b.

Program
dolgotrajne
rehabilitacije
(največ 10
točk)
10
10
10

Mednarodni
projekti
(največ 5
točk)

Certifikat
kakovosti
(največ
5 točk)

Skupaj št. točk
(največ 40
točk)

5
5
5

0
0
5

35
35
36

Reference na področju predmeta javnega razpisa
ponudnik

1. Center Naprej (MB)
2. Center Naprej (MS)
3. Center Korak

Ponudnik ž e
izvaja storitev
(10 točk)

Ponudnik še ne
izvaja s t o r i t e v ,
vendar ima izkušnje
(5 točk)

Ponudnik še ne
izvaja storitev, in
nima izkušenj
(0 točk)

10
10
10

Prikaz točkovanja ponudb po vseh kriterijih:
ponudba
št.
- kakovost
ponudnik
programa

Skupaj št. točk
(največ 10 točk)
10
10
10

reference

skupno št. točk

1. Center Naprej

35

10

45

2. Center Naprej

35

10

45

3. Center Korak

36

10

46

Na podlagi točkovanja po kriterijih in merilih so se ponudbe ponudnikov v skupnem seštevku
razvrstile na naslednji način:
- največ točk je zbral Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, Kidričeva
53, 4000 Kranj, in sicer 46 točk,
- najmanj točk je zbral ponudnik NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo
Maribor, Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor, in sicer 45 točk.
Podroben prikaz točkovanja posameznih ponudb je razviden v zgornjih tabelah.
6. Predlog strokovne komisije za podelitev koncesije:
Strokovna komisija predlaga, da se na podlagi javnega razpisa podeli koncesije ponudnikoma:
- Centru KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, Kidričeva 53, 4000 Kranj,
za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 20 koncesijskih mest, na
lokaciji v Kranju, s takojšnjim pričetkom izvajanja koncesijske dejavnosti ter
- Centru NAPREJ, za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor, Ulica heroja
Jevtiča 9, 2000 Maribor, za storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 8
koncesijskih mest, na lokaciji v Mariboru in za 8 koncesijskih mest, na lokaciji v Murski
Soboti, s takojšnjim pričetkom izvajanja koncesijske dejavnosti.
Strokovna komisija na podlagi navedenega predlaga, da se skupno podeli 36 mest za storitev
vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Na javnem razpisu so bila podeljena vsa
mesta.
Komisija predlaga, da koncedent na podlagi 47c. člena ZSV o vseh ponudbah za določeno
krajevno območje, ki je predmet javnega razpisa, izda eno odločbo, s katero se zgoraj
navedenima ponudnikoma podeli koncesija in določi čas trajanja koncesije.

mag. Mateja Jenko Paš
predsednica strokovne komisije

Priloge:
- priloga 1: Sklep o imenovanju komisije,
- priloga 2: Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija,
- priloga 3: Zapisnik odpiranja ponudb dne 28. 1. 2020,
- priloga 4: Zapisniki sej komisije (3x).

