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Kontaktni podatki 
PRIJAVNI OBRAZEC 
 
Javno povabilo za izvedbo projektov v okviru programa 
"Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011"   
 
Ponudba za izvedbo projektov UIZ 2011/2012
2.  PODATKI O PONUDNIKU
Naslov ponudnika
Naslov za obvestila (če je različen od sedeža)
1.  PONUDBO ODDAJAM ZA NASLEDNJI SKLOP/A 
Izberite ustrezno glede na sklop za katerega oddajate ponudbo.
  / 
Za izpolnjevanje prijavnega obrazca je obvezna uporaba Navodil za ponudnike UIZ 2011/2012!
Izberite ustrezno glede na sklop za katerega oddajate ponudbo.
 3. CILJI 
Opišite glavne cilje projekta usposabljanja za zaposlene in izpostavite povezanost projekta s strategijo razvoja, poslovnim ali kadrovskim načrtom ponudnika  
3.1
Vključitev informiranja oziroma usposabljanja s področja trajnostnega razvoja. 
Navedite, ali bo prijavljen projekt usposabljanja vključeval informacije oziroma usposabljanja s področja trajnostnega razvoja:
3.2
Vključitev informiranja oziroma usposabljanja s področja informacijsko - komunikacijske tehnologije
Navedite, ali bo prijavljen projekt usposabljanja vključeval informacije s področja informacijsko - komunikacijske tehnologije:
3.3
  / 
Informativni podatki o preteklih usposabljanjih ponudnika
Podrobnejša obrazložitev meril je navedena v Navodilih za ponudnike UIZ 2011/2012. 
 4. MERILA 
Velikost podjetja
Povprečno število zaposlenih (primerjava stanja na dan, 31.12.2008, 31.12.2009 in 31.12.2010) 
Glavna registrirana dejavnost po SKD, v kateri ponudnik posluje
Stanje davčnih obveznosti
Znesek sredstev, ki jih je ponudnik namenil za usposabljanje in izobraževanje na zaposlenega v preteklem letu
Realizacija dodeljenih sredstev na javnih razpisih za sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj iz točke 2 teh meril.
Dodeljena sredstva za usposabljanje in izobraževanje na predhodnih javnih razpisih - 
 Sofinanciranje upravičenih stroškov je omejeno in odvisno od velikosti ponudnika. Velikost ponudnika se opredeli po Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008, Priloga I - člen 2.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Upoštevajo se javni razpisi za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja, ki jih je objavil Zavod RS za zaposlovanje v Ur. l. RS št. 43/06 in 56/08 ter Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v Ur. l. št. 80/08. V primeru več odobrenih projektov usposabljanja se bo upoštevalo povprečje realizacij. Ponudniki, ki na prejšnjih javnih razpisih/povabilih niso kandidirali ali niso bili izbrani, prejmejo po tem merilu 20 točk. Enako velja za novo-ustanovljena podjetja.
5. SPLOŠNA USPOSABLJANJA 
Okvirna navedba splošnih usposabljanj
Podrobnejša navodila in legende za izpolnjevanje tabele najdete v navodilih za ponudnike - 5. točka . 
Vrsta splošnega usposabljanja
Tip
Tip prikrajšane skupine
Ocena stroškov
(EUR brez DDV)
Skupaj stroški
6. POSEBNA USPOSABLJANJA 
Podrobnejša navodila in legende za izpolnjevanje tabele najdete v navodilih za ponudnike - 6. točka . 
Vrsta posebnega usposabljanja
Tip
Tip prikrajšane skupine
Ocena stroškov
(EUR brez DDV)
Skupaj stroški 
PROGRAMI
Skupaj 
Celotna vrednost projekta
(brez DDV)
a+b  (v EUR)
b (v EUR)
a (v EUR)
 b (v %)
 
 a (v %)
7. NAČRT STROŠKOV 
Spodnja tabela se izpolnjuje samodejno iz vpisanih podatkov v prejšnjih točkah. Da pravilno deluje, morate izpolniti vse podatke (vključno z velikostjo podjetja in morebitno vključitvijo prikrajšanih delavcev). Če izpolnjujete prijavni obrazec ročno, vam te tabele ni potrebno izpolniti.
                              
Informativno obrazložite: kako ste ocenili stroške glede na vaš finančni načrt ter kako boste v danem obdobju lahko izvedli načrtovana usposabljanja za predvidene stroške oz. javno sofinanciranje (do 200 besed).
Povprečni izdatki podjetja za usposabljanja (2009-2010) v EUR
7.1
7.2
PREGLED STROŠKOV GLEDE NA IZBRANI SKLOP (SKLOPA)
Zaprošena sredstva 
(brez DDV)
Sredstva vlagatelja
(brez DDV)
Posebna usposabljanja 
Splošna usposabljanja 
*Če se izkazuje presežek zaprošenih sredstev, je treba zmanjšati stroške.
Presežek zaprošenih sredstev * 
Splošna usposabljanja 
(ogrožene skupine)
Posebna usposabljanja
(ogrožene skupine)
Najvišji možni znesek za sofinanciranje v EUR 
Informativni izračun točk po merilih 
8. IZJAVA
se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem povabilu za zbiranje ponudb za izvedbo projektov  v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« (v nadaljevanju: javno povabilo);
 
smo pregledali vzorec pogodbe, ki je del javnega povabila in se strinjamo z njeno vsebino; 
 
smo registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
 
nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku oziroma nismo v postopku prenehanja samostojne dejavnosti;
 
na dan podpisa izjave imamo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo; 
 
ponudnik in/ali zakoniti zastopnik ponudnika nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list, RS, št. 55/08, 66/08);
 
nismo prejemniki državne pomoči v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list, RS št. 31/07);
 
za projekt, za katerega podajamo ponudbo na javno povabilo, nismo pridobili oz. nismo v postopku pridobivanja pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev Evropske unije; 
 
delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta ne predstavlja državnih, lokalnih ali evropskih sredstev; 
 
imamo izdelano in sprejeto razvojno strategijo podjetja oziroma drug soroden razvojni dokument, ki vključuje načrt razvoja zaposlenih oz. načrt izobraževanja in usposabljanja zaposlenih; 
 
za namen javnega povabila dovoljujemo Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad), pridobitev podatkov iz uradnih evidenc od 3. do 8. točke te izjave ter podatke iz meril tega javnega povabila; 
 
imamo na razpolago zadostna sredstva za izvedbo projekta in da so vse osebe, napotene na usposabljanje s tem javnim povabilom, zaposlene v naši organizaciji;
 
bodo programe usposabljanja izvedle zunanje organizacije, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost v Republiki Sloveniji ali zunanje organizacije, ki imajo dejavnost usposabljanja in/ali izobraževanja kot svojo dejavnost vključeno v svoj ustanovni akt oziroma organizacije, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost v skladu z zakonodajo države, kjer se program usposabljanja izvaja;
  
bomo skladu pred pričetkom aktivnosti vnaprej sporočali točen termin in lokacijo usposabljanja oz. izobraževanja;
 
se strinjamo, da bomo zagotavljali in spremljali podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe (ES) št. 1828/2006, skladno z navodili OU;
 
bomo sklad nemudoma obvestili o vseh spremembah podatkov o izvajalcu in udeležencih, ki vplivajo na izvajanje pogodbe;
 
so vse navedbe, ki smo jih podali v tej ponudbi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
 
S podpisom in žigom te ponudbe pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
Žig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
  / 
13.
14.
15.
16.
17.
Žig sklada:
Pošiljatelj / ponudnik
(Naziv in naslov) 
Prejemnik:
Javni sklad Republike Slovenije
 za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22 
1000 Ljubljana
Ponudba na Javno povabilo Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012
Spodnjo ustrezno izpolnjeno spodnjo tabelo izrežite in prilepite na sprednjo stran zaprte ovojnice. Če izpolnjujete obrazec ročno, morate v polje "pošiljatelj/ponudnik" vpisati naziv in naslov ponudnika. Ko tabelo izrežete, lahko preostanek lista zavržete.
NE  ODPIRAJ
10. OPREMA OVOJNICE 
Popolna ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici, označena z nazivom in naslovom ponudnika ter vidno oznako: "NE ODPIRAJ - Ponudba na javno povabilo Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012" ali " NE ODPIRAJ - Ponudba na JP UIZ 2011/2012". 
 
Popolna ponudba mora vsebovati:
-
Ponudnikom priporočamo, da pri pristojnem davčnem uradu pridobijo potrdilo o poravnanih obveznostih in ga lahko pošljejo naknadno - po oddaji ponudbe. V nasprotnem primeru bo sklad po uradni dolžnosti pridobil potrdilo o poravnanih obveznostih, kar bo podaljšalo postopek pregledovanja in izbora ponudbe. Priloženo potrdilo pristojnega davčnega urada ne sme biti starejše od enega meseca od oddaje ponudbe.
pravilno izpolnjen, žigosan in s strani zakonitega zastopnika podpisan obrazec ponudbe, ki vključuje izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega povabila.  
9. OPREMA PONUDBE
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