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Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za Ponudba za storitev svetovanja s 
področja davkov in financ ter drugih področij. 

 
 
 
Spoštovani, 
 
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana vas vabi, na podlagi 
določil 2, odstavka 21. Člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 
121/21 in 10/22; ZJN-3), k oddaji ponudbe za opravljanje računovodskih in knjigovodskih 
storitev kakor sledi v nadaljevanju. 
 
 

Predmet ponudbe: 
 
Svetovanje s področja davkov in financ ter drugih področij. 
Ponudnik bo tudi sproti obveščali o spremembah zakonodaje na računovodskem in davčnem 
področju, ki vplivajo na vsebino vodenja poslovnih knjig. 
 
 

Dodatni pogoj za oddajo ponudbe: 
 
Ponudnik je v obdobju zadnjih 5 let opravljal  storitve za katerikoli javni vzgojno – 
izobraževalni zavod in mu pogodba ni bila odpovedana iz razlogov s strani izvajalca del. 
 
Ponudnik se zavezuje, da bo storitve opravljal  skladno s kodeksom Združenja računovodskih 
servisov in ustnimi dogovori z naročnikom. 
 
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru nadzora pri naročniku s strani nadzornih organov ( 
računsko sodišče, notranji nadzor, nadzor s strani ustanovitelja, resornega ministrstva ipd. ) 
zagotovil prisotnost na lokaciji naročnika, če bo to potrebno, ter zagotovil vse potrebne 
podatke in dokumente za potrebe nadzora in nadzornemu organu nudil vse informacije, ki se 
nanašajo na izvajanje storitve po tej pogodbi. 
 
Ponudnik se zavezuje  spoštovati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov in varovati vse 
informacije, dokumente in druge podatke kot poslovno skrivnost. 
 
 



Pogodba o izvajanju storitev po tej ponudbi  bo z izbranim ponudnikom sklenjena za obdobje 
od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023. V ponudbi navedite ceno na mesec brez DDV. 
 
V kolikor želite oddati ponudbo za zgoraj opisano storitev, vas vabimo, da to storite 
najkasneje do 13. 6. 2022 do 12. ure na naslov zavoda: Srednja trgovska šola Ljubljana, 
Poljanska 28a, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov zavoda: info@sts-ljubljana.si. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
Srednja trgovska šola Ljubljana 
Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana 
 
Ravnateljica: Elizabeta Hernaus Berlec 
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