Spoštovani,
obveščamo vas, da smo danes, dne 12. 7. 2018, na spletni strani https://www.sid.si/Javna-narocila
objavili prenovljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V pomoč ponudnikom smo
objavili tudi dokumentacijo z vidnimi spremembami v obliki, ki omogoča »sledenje sprememb«.
Dodatno pa v tem dokumentu na kratko povzemamo nekatere bistvene novosti.
1) OBJAVA MNENJA BANKE SLOVENIJE GLEDE EKP posojil za RRI
Skupaj s to osvežitvijo razpisne dokumentacije se na novo objavlja mnenje Banke Slovenije z
dne 6.7.2018, v katerem Banka Slovenije pritrjuje ugodno obravnavo kapitalske zahteve.
2) PODALJŠANJE ROKOV ZA ODDAJO PONUDB
Zaradi naknadne objave mnenja Banke Slovenije glede RRI in zaradi pričakovane naknadne
objave mnenja Banke Slovenije glede mikroposojil, se za oba finančna instrumenta podaljšuje
rok za oddajo ponudb, in sicer za FI EKP posojila za RRI do 31. 7. 2018 ter za FI EKP
mikroposojila za MSP do 10. 8. 2018. S tem se bankam kot potencialnim ponudnik ob
upoštevanju dejstva, da gre za obdobje rednih letnih dopustov, daje dodatni in potrebni čas
za pripravo in oddajo ponudb.
3) SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO
ponudnikom)
Dodatne pojasnjevalne določbe in redakcijski popravki.
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4) SPREMEMBA OKVIRNIH FINANČNIH SPORAZUMOV
Okvirni Finančni sporazumi se za oba finančna instrumenta objavljajo v obliki, ki omogoča
»sledenje sprememb« tako, da se vsi potencialni ponudniki lahko seznanijo z vsako
spremembo. Večina sprememb je nomotehničnih. Jasneje je zapisano, da se polno provizijo za
uspešnost, ne glede na izpolnjevanje kriterijev iz 14.4 omogoča po letu 2023. Jasneje je
definirano, kako se oblikuje vzorec za monitoring namenske rabe (člen 19), skladno s tem pa
je spremenjena in bistveno skrajšana tudi tabela iz Priloge 10. Jasno je definirana obveznost
posredovanja letnih načrtov posredovanja sredstev končnim prejemnikom, ki jih SID banka
potrebuje zaradi priprave lastnih letnih načrtov, ki jih je dolžna poročati posredniškemu
organu. V členih 21 in 25 je jasneje definirana obveznost izterjave in pravica do zmanjšanega
vračila kredita (sredstev EKP). Na novo je določeno, da se jamstvo (30%) pri mikroposojilih na
vsoto vseh podkreditov razteza tudi na tiste podkredite, ki bodo po obdobju 15 let še
»zaklenjeni« v stečajnih in drugih podobnih postopkih. To v praksi pomeni, da so de facto
100% kriti tudi ti podkrediti, ki torej niso kriti le do 30%. Spremenjen je zahtevek za črpanje
(Priloga 1). Jasneje so definirani upravičeni stroški, ki pri nabavi blaga in materiala ter pri
nabavi opredmetenih in neopredmetenih sredstvih predstavljajo višino »nabavne vrednosti«,
ki praviloma relevantno presega višino nakupne cene (Priloga 3 – Posebni pogoji), kar daje
potencialnim ponudnikom kot tudi končnim prejemnikom več manevrskega prostora za
realizacijo upravičenih stroškov, s tem pa tudi višji delež financiranja z dolžniškim kapitalom,
kar posledično dodatno olajša doseganje željenih plasmajev. Dodatno so pojasnjeni kriteriji
presojanja upravičenosti stroškov storitev. Malo je spremenjen tudi obrazec Poročilo R01.
V Ljubljani, 12. 7. 2018
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