
                     

 

 

Obvestilo o izvedbi strokovnega dialoga pred začetkom postopka javnega naročanja za izbor 

finančnih posrednikov za izvajanje finančnih instrumentov »EKP posojila za RRI (2014-2020)« in »EKP 

Mikroposojila za MSP (2014-2020)« 

 

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju naročnik), skladno s 64. 

členom ZJN-3 obvešča vse potencialne ponudnike, da bo pred začetkom postopka javnega naročanja 

za izbor finančnih posrednikov za finančne storitve izvajanja finančnih instrumentov v okviru evropske 

kohezijske politike 2014 - 2020 (EKP), in sicer: 

»EKP posojila za RRI (2014 - 2020)« in  

»EKP Mikroposojila za MSP (2014 - 2020)«, 

izvedla preverjanje trga z namenom priprave oddaje javnega naročila. Naročnik s tem obvestilom 

obvešča gospodarske subjekte o svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem.  

V okviru strokovnega dialoga bo naročnik vsem potencialnim ponudnikom, ki bodo posredovali 

zahtevo za pridobitev dodatnih informacij, posredoval osnutke tistih finančnih sporazumov s prilogami,  

ki jih bo zahteval potencialni ponudnik. Osnutki finančnih sporazumov bodo definirali predmet javnega 

naročila. Zahtevo za pridobitev navedene dokumentacije lahko potencialni ponudniki posredujejo na 

elektronski naslov naročnika fof@sid.si. 

Potencialni ponudniki lahko do 8. 5. 2018 naročniku na elektronski naslov fof@sid.si posredujejo 

morebitne nasvete in predloge glede na prejete osnutke.  

Naročnik opozarja, da bo predloge / nasvete na osnutke upošteval po svoji presoji in pod pogojem, da 

taki nasveti oziroma predlogi ne preprečujejo ali omejujejo konkurence ter ne pomenijo kršenja načela 

enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.  

Po začetku postopka oddaje javnega naročila bo naročnik dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila objavil na spletni strani SID banke (www.sid.si/javna-narocila), Portalu javnih naročil 

(https://www.enarocanje.si/) in v Uradnem listu Evropske unije. Dokumentacija v zvezi z oddajo 

javnega naročila bo javna in brezplačno dostopna na https://www.enarocanje.si/.  

Po objavi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodo ponudniki dodatna pojasnila v zvezi z 

dokumentacijo lahko zahtevali prek Portala javnih naročil, kjer bo naročnik tudi objavljal vprašanja  in 

odgovore z morebitnimi dodatnimi pojasnili. 

 

SID banka, d. d., Ljubljana 
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