MEDOBČINSKO ZDRUŽENJE MORJE-KRAS
med Občinami Milje, San Dorligo della Valle – Dolina, Duino Aurisina - Devin Nabrežina,
Sgonico – Zgonik in Monrupino – Repentabor

RAZPIS
POSTOPKA PRIMERJALNEGA OCENJEVANJA NA PODLAGI NASLOVOV IN
RAZGOVORA, NAMENJENEGA ODDAJI NAROČILA ZA SODELOVANJE PRI
OPRAVLJANJU DEJAVNOSTI INSTITUCIONALNEGA KOMUNICIRANJA
ZDRUŽENJA IN PRIDRUŽENIH USTANOV
1. člen
PREDMET, TRAJANJE IN HONORAR
Medobčinsko združenje Morje-Kras namerava v skladu z razpoložljivimi sredstvi združenja
oddati naročilo za koordinirano in trajno sodelovanje za opravljanje sledečih storitev, povezanih z
institucionalnim komuniciranjem združenja in pridruženih ustanov:
a) sestava in izvajanje splošnega komunikacijskega načrta združenja,
b) študija za izdelavo revije združenja,
c) sestava in izvajanje komunikacijskih akcij združenja in posamičnih pridruženih ustanov,
d) vnašanje informacij na spletne strani združenja in pridruženih ustanov,
e) pomoč združenju in posamičnim pridruženim ustanovam pri posredovanju informacij o
delovanju, še zlasti na kulturnem in turističnem področju, medijem,
f) sestava in objavljanje tiskovnih sporočil, ki zadevajo združenje in posamične pridružene
ustanove.
Naročilo se začne izvajati na dan podpisa specifikacije pogodbenih obveznosti in bo trajalo
šest mesecev z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev, če bo to še potrebno za združenje
in če bo združenje razpolagalo s potrebnimi finančnimi sredstvi.
Honorar znaša 18.000 € vključno z dajatvami.
2. člen
PRIPUŠČENI SUBJEKTI IN POGOJI
-

-

Ponudbe smejo oddati subjekti, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
italijansko državljanstvo ali državljanstvo ene izmed držav članic Evropske unije,
niso bili kazensko obsojeni, zaradi česar bi izgubili aktivne in pasivne volilne pravice, in da
niso bili odstavljeni s službenega položaja v javni upravi zaradi stalne nezadostne učinkovitosti
oziroma niso izgubili državne službe na osnovi točke d) 1. odstavka 127. člena Enotnega
besedila določil o statusu državnih uslužbencev, odobrenega z OPR št. 3 z dne 10.01.1957,
telesna sposobnost za delo,
uživanje političnih in državljanskih pravic,
vpis v register novinarjev,
vsaj dveletne izkušnje v javni upravi z zadolžitvami, ki so povezane s tem naročilom.
3. člen
DOKUMENTACIJA

Za sodelovanje pri selekciji morajo ponudniki vložiti:
podpisano prošnjo na navadnem papirju, v kateri mora ponudnik izjaviti, da izpolnjuje vse
pogoje iz 2. člena,
- življenjepis.
Prvouvrščeni kandidat bo moral predložiti dokazno dokumentacijo o izjavah, ki jih je podal
v življenjepisu.
-

4. člen
VLOGE
Vlogo za kandidaturo in življenjepis morajo interesenti oddati najkasneje do 12.00 dne
14. januarja 2011.
Vloga se lahko odda osebno v vložišče Občine Milje, ki je vodilna občina združenja MorjeKras, po pošti na naslov Občina Milje, Vložišče, trg Marconi št. 1, po faksu na št. 040 330202 ali po
elektronski pošti na naslov protocollo@comunedimuggia.ts.it z navedbo zadeve “incarico
comunicazione istituzionale”.
5. člen
SPREJEMLJIVE PONUDBE IN OCENJEVANJE
Ponudbe se lahko sprejmejo in ocenijo, če:
- so dospele v roku, ki je naveden v tem razpisu,
- jih je vložil subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz tega razpisa,
- vsebujejo vso zahtevano dokumentacijo.
Komisijo za primerjalno ocenjevanje imenuje tehnični koordinator združenja Morje-Kras.
K selekciji pripuščeni kandidati bodo opravili razgovor s komisijo, ki bo tako preverila
pisno in ustno znanje slovenskega jezika.
Komisija bo skupno oceno do največ sto točk podelila ob upoštevanju sledečih elementov:
 naziv izobrazbe,
 obdobje vpisa v register novinarjev,
 vsaj dveletne izkušnje pri javni upravi,
 tipologija izkušenj glede na razpisano naročilo s posebnim poudarkom na novinarskih
izkušnjah v tiskanem in spletnem časopisju,
 objavljene publikacije na področju turizma in/ali kulture,
 poznavanje ozemlja, na katerem deluje združenje,
 drugi elementi, ki so navedeni v življenjepisu in so povezani z razpisanim mestom,
 pisno in ustno znanje slovenskega jezika,
 znanje drugega tujega jezika.
6. člen
ODOBRITEV PREDNOSTNEGA REDA IN ODDAJA NAROČILA
Seznam kandidatov, pripuščenih k razgovoru, in datum izpita bosta objavljena na spletni
strani vodilne ustanove medobčinskega združenja Morje-Kras, Občine Milje na naslovu
www.comunedimuggia.ts.it.
Končni prednostni red bo odobren z ustrezno določbo, ki bo objavljena na spletni strani
vodilne ustanove medobčinskega združenja Morje-Kras, Občine Milje na istem naslovu.
V primeru predloga naročila bo prvouvrščenega kandidata kontaktiral pristojni skupni urad
vodilne občine združenja Morje-Kras.
Združenje si pridržuje pravico, da naročila ne odda.

Če se kandidat odpove naročilu (kar mora pisno sporočiti) ali ga ni mogoče najti, bo
naročilo oddano naslednjemu kandidatu na prednostnem redu.
7. člen
SPECIFIKACIJA POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naročilo bo oddano, pogodbeni pogoji pa določeni ob sestavi in podpisu ustrezne
specifikacije pogodbenih obveznosti. Točno specificirani bodo še predvsem predmet, funkcija, kraj,
trajanje, honorar, način in roki za preverjanje doseženih rezultatov.
8. člen
ODPOVED
Združenje lahko tudi enostransko odstopi od pogodbe in to z vsaj 30-dnevnim odpovednim
rokom, vendar mora v tem primeru plačati že opravljeno delo.
Če sodelavec ne bo opravljal zaupanih zadolžitev po dogovorjenih pogojih, ga bo združenje
pozvalo, naj jih v roku 15 dni izvrši v skladu s pogoji, za katere sta se dogovorila. Po tem roku bo
lahko združenje odstopilo od pogodbe brez dodatnih opominov in stroškov.
9. člen
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
V skladu s 13. členom zakonodajnega odloka št. 196/2003 (Zakonik o varstvu osebnih
podatkov) združenje obvešča ponudnike, da bo njihove osebne podatke uporabilo izključno za
izvedbo te selekcije in vodenje delovnega razmerja, sklenjenega na osnovi izida tega postopka.
Posredovane osebne podatke bo združenje hranilo na sedežu vodilne občine združenja
Morje-Kras v papirnem in digitalnem arhivu.
Omenjene podatke bo združenje lahko posredovalo le javnim upravam ali pravnim osebam,
ki jih selekcija neposredno zadeva.
Navedba omenjenih podatkov je obvezna za ocenitev pogojev za sodelovanje, v obratnem
primeru bo ponudnik izključen in tega postopka.
Poleg tega združenje obvešča, da uživajo kandidati pravice iz 7. člena zakonodajnega odloka
št. 196/2003.
10. člen
INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Ta razpis je na razpolago v uradu za stike z javnostmi in na spletni strani vodilne ustanove
medobčinskega združenja Morje-Kras, Občine Milje na naslovu www.comunedimuggia.ts.it.

Odgovorni za skupno služno
l.r. Antonio Maria Carbone

Milje, 29.12.2010

