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ZADEVA:  Odgovori  na zastavljena vprašanja ponudnikov in pojasnila v zvezi z  

        Javnim razpisom za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči   

                    družini na domu v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 29/2013 z dne  

                    5.4.2013),  z dne 10.4.2013 

 

1. Prosimo za informacijo, katere storitve socialnega servisa se že izvajajo v Mestni 

občini Koper. 

 

V Mestni občini Koper se izvaja storitev socialnega servisa dnevna dostava kosil 

starejšim in invalidnim osebam na dom. 

 

2. V razpisni dokumentaciji nismo zasledili obrazca za potrditev referenc, kjer 

ponudnik že izvaja storitev. Ali obrazec oblikujemo sami? 

 

V razpisni dokumentaciji ni predviden in ni priložen obrazec za potrditev referenc o 

dosedanjem delu s populacijo starejših oseb, in sicer  o izvajanju javne službe pomoči 

družini na domu. Ponudnik obrazec oblikuje sam. 

 

3. Pri pripravi bančne garancije za resnost ponudbe in izjave banke o izdaji 

garancije za dobro izvedbo posla, moramo višino garancij določiti na podlagi 

predvidenega letnega stroška storitve. Predviden letni strošek storitve ni v 

razpisni dokumentaciji nikjer naveden, navedeno pa je predviden obseg storitve 

(23.760 ur). Ali moramo predviden letni strošek storitve sami oceniti? 

 

V skladu z razpisno dokumentacijo mora ponudnik pripraviti izračun cene za socialno 

varstveno storitev pomoč družini na domu na obrazcih, predpisanih s Pravilnikom o 

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki jih priloži ponudbi.  

 

Iz obrazca 2, to je Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu, so 

razvidni tudi povprečni mesečni stroški storitve na efektivno uro. Ta podatek 

ponudnik uporabi pri izračunu letnega stroška storitve, in sicer tako, da ga pomnoži s 

predvidenim letnim obsegom storitve 23.760 efektivnih ur socialne oskrbe na domu 

(iz obrazca 2: stolpec Povprečni mesečni stroški v EUR, vrstica SKUPAJ NA URO 

(a+b+c/skup. št. efektivnih ur (to je 1980 efektivnih ur mesečno) x 23.760 efektivnih 

ur). 

   Koncedent 

Mestna občina Koper 


