
 
 
   
  

 

Unior Kovaška industrija d.d. 

Kovaška cesta 10 

SI - 3214 Zreče, Slovenija 

tel.: +386 (0)3 75 78 100 

fax: +386 (0)3 57 62 103 

e-mail: unior@unior.com 

http://www.unior.si 

 

 

 

• Okrožno sodišče v Celju, reg. vl. 1/00248/00 
• Osnovni kapital: 23.688.983,48 EUR 
• Matična številka: 5042437000 
• ID za DDV: SI72461721 

 
 
 
 
 
 

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za revidiranje 
 
 
UNIOR Kovaška industrija d.d. (UNIOR d.d., oziroma naročnik), Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vabi 
vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za izbor revizorja za obvezno revidiranje 
računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.  
 
Pisne ponudbe morajo prispeti najkasneje do 17. 3. 2021 do 12. ure na naslov: UNIOR Kovaška 
industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. Ponudbe se lahko oddajo osebno v tajništvu družbe 
vsak delovni dan med 8. in 14. uro oziroma se pošljejo s priporočeno pošiljko. 
 
Prejete ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do navedenega roka pod pogojem, da 
so oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – IZBOR REVIZORJA«. Na ovojnici mora biti 
označen naziv in naslov pošiljatelja. 
 
Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno mora biti oddana na pošto vsaj en dan pred rokom za 
predložitev ponudb, to je do vključno 16. 3. 2021. Nepravočasno predloženo ponudbo bo komisija 
izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila pošiljateljem z navedbo »prepozno 
predloženo«. 
 
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki oziroma poslati po elektronski pošti. 
 
Če ponudnik ne bo odpremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev 
ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo 
ter izpolnjevati vse zahteve glede tehničnih lastnosti in pogojev za udeležbo. Ponudbe pripravijo 
ponudniki na svoje stroške.  
 
Vljudno vas vabimo, da oddate svoje ponudbe. 
 
S spoštovanjem 

 
UNIOR Kovaška industrija d.d.  

                           Finančni direktor 
 
                                Mag. Bogdan Polanec 

 

naš znak: IV/1-003-2022-BP 

datum: 2. marec 2022 
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1. Naročnik 
 
UNIOR Kovaška industrija d.d. 
Kovaška cesta 10, 3214 Zreče 
Matična številka: 5042437000 
ID za DDV: SI72461721 
Kontaktna oseba naročnika: Bogdan Polanec 
Telefon kontaktne osebe: 03/757-83-60 
Elektronski naslov kontaktne osebe: bogdan.polanec@unior.com 
 
 

2. Opis predmeta naročila 
 
Revidiranje računovodskih izkazov Skupine UNIOR in družbe UNIOR d.d. za poslovna leta 2022, 
2023 in 2024. 
 
Unior d.d. je javna delniška družba, uvrščena v Standardno kotacijo Ljubljanske borze 
vrednostnih papirjev, ter se zaradi tega smatra za subjekt javnega interesa. Poročilo Skupine 
UNIOR in družbe UNIOR d.d. mora biti pripravljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, 
skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za 
mednarodne računovodske standarde (IASB), ter pojasnili, ki jih sprejema Odbor za 
pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in kot jih je 
sprejela Evropska unija ter skladno z Uredbo ESEF (European Single Electronic Format; 
Delegirana uredba komisije (EU) 2018/15 z dne 17. decembra 2018 o dopolnitvi Direktive 
2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi in 
določitev enotne elektronske oblike poročanja). 
 
Skupino UNIOR trenutno sestavlja petnajst odvisnih in štiri pridružene družbe (več na: 
https://www.unior.si/skupina/predstavitev-podjetij) 
 
Kraj izvajanja naročila: sedež družbe Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. 
 
Rok izvedbe naročila: 

• sodelovanje pri popisu premoženja skladno s terminskim planom naročnika, 
• predhodna revizija do 15. novembra tekočega leta, 
• zaključna revizija naročnikovih letnih in konsolidiranih letnih računovodskih izkazov ter 

izdaja mnenj do 15. marca za preteklo leto. 
 
Veljavnost pogodbe: pogodba začne veljati z dnem podpisa s strani predsednika nadzornega 
sveta naročnika, na podlagi predhodnega imenovanja revizorja na skupščini UNIOR d.d., in velja 
do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 
 

  

mailto:bogdan.polanec@unior.com
https://www.unior.si/skupina/predstavitev-podjetij
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3. Podatki o ponudniku 
 
Ponudnik mora v ponudbi navesti: 
- firmo oz. ime ponudnika, 
- naslov ponudnika, 
- matično številko ponudnika, 
- davčno številko ponudnika, 
- ime in priimek zakonitega zastopnika, 
- ime in priimek, številko telefona in elektronski naslov kontaktne osebe. 

 
 
4. Podatki o ponudbi 

 
Ponudba mora biti napisana in posredovana v slovenskem jeziku. 
 
Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz tega razpisa od ponudnika zahteva dodatna 
pojasnila oziroma dokazila, ki jih potrebuje za izbor ponudnika. 
 
Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale. 
 
Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, kot so npr. prevozi, dnevnice, kilometrina, nočitve, 
prevodi, ki jih bo ponudnik imel z izvedbo naročila. V ponudbeni ceni mora biti ločeno prikazan 
DDV, ki bremeni naročnika. Ponujeni popusti morajo biti že všteti v končno ponudbeno ceno z 
vsemi davki. Ponudbena cena mora biti navedena v evrih in je fiksna in nespremenljiva ves čas 
veljavnosti pogodbe, za leta 2022, 2023 in 2024, če se predpostavke revidiranja bistveno ne 
spremenijo. 
 
Cena mora vsebovati: 
- vse potrebne storitve, 
- ovrednotene delovne ure po članih revizijske skupine (s prikazom ur in cen na uro), 
- vse morebitne druge stroške. 

 
 
5. Pogoji za predložitev ponudbe 

 
Za predložitev ponudbe mora ponudnik izpolnjevati v tej točki navedene pogoje in priložiti 
dokazila ali izjave, kot je navedeno ob vsakem navedenem pogoju. Ponudba, ki ne bo izpolnjevala 
(izkazovala) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bo šteta kot nedopustna in bo izločena iz 
postopka. 
 
Ponudba mora vsebovati vse zahteve iz točke 3. in 4. tega poziva. 
 
Ponudba mora vsebovati izjavo, s katero ponudnik izjavi, da: 
- se je seznanil in se strinja s pogoji in zahtevami tega povabila k oddaji ponudbe, 
- se je seznanil z obsegom in zahtevnostjo naročila in ga je sposoben izpeljati, 
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- bo naročilo izvedel vestno, strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili 
stroke ter v sodelovanju z naročnikom, 

- so vsi podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči in fotokopije priloženih listin ustrezajo 
izvirniku ter za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzema popolno 
odgovornost; 

- je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti oz. ima registrirano revizijsko dejavnost,  
- aktivno obvlada slovenski jezik, 
- razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, 
- je veljavnost predložene ponudbe 3 mesece od roka za predložitev ponudbe, 
- bo določil kontaktno osebo, ki bo zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,  
- bo vse informacije in podatke naročnika varoval kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju 

veljavnosti tega naročila, 
- bo v primeru izbire lahko navajal naročnika v svojih referencah le ob njegovem predhodnem 

pisnem soglasju. 
 
Ponudnik mora podati izjavo, da upoštevaje veljavno zakonodajo izpolnjuje vse zahteve glede 
neodvisnosti v razmerju do naročnika storitve, še zlasti pa izjavlja, da:  
- za Skupino UNIOR in družbo UNIOR d.d. ni opravljal storitev v letu 2021 in 2022, ki bi v 

primeru njegovega imenovanja kot revizorja naročnikovih letnih in konsolidiranih letnih 
računovodskih izkazov predstavljala prepovedane nerevizijske storitve iz člena 5 uredbe 
537/2014 ter Pravilnika o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb,  

- so revizijska družba, višji vodilni delavci in vodilni delavci, ki bi izvajali obvezno revizijo, 
neodvisni,  

- revizijska družba in fizične osebe, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivale na rezultat 
revizije, izpolnjujejo pogoje iz 44. in 45. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2),  

- v času oddaje ponudbe ne teče noben postopek nadzora pred pristojnimi institucijami za 
nadzor nad revidiranjem družb (Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem ali drugo pristojno 
institucijo) zaradi domnevnih kršitev, ki bi jih zagrešili pri opravljanju dejavnosti, v kolikor pa 
je kakšen postopek nadzora v teku, le-tega v izjavi razkrije. 

 
Ponudnik mora predložiti dokazilo, da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra, da bo 
lahko opravil storitev iz točke 2 tega povabila pravočasno in kakovostno ter predložiti sestavo 
revizijske delovne skupine (ime in priimek, leto pridobitve strokovnega naziva, veljavnost 
dovoljenja za delo in leta delovnih izkušenj), ki bo dejansko izvajala storitev iz tega povabila in 
jo mora sestavljati najmanj: 
- en pooblaščeni revizor (naziv pridobljen pri SIR-u – pooblaščeni revizor) z najmanj 5 let 

delovnih izkušenj kot pooblaščeni revizor z referencami revidiranja letnih in konsolidiranih 
letnih računovodskih izkazov velikih družb in/ali borznih družb, sestavljenih v skladu z 
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, v vlogi ključnega revizijskega partnerja 
(odgovornega podpisnika revizijskih poročil) in 

- dva pomočnika pooblaščenega revizorja z najmanj 3 leti delovnih izkušenj s področja 
revidiranja letnih računovodskih izkazov velikih družb, sestavljenih v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja. 
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Ponudnik mora predložiti najmanj 5 referenc svojega pooblaščenega revizorja v vlogi ključnega 
revizijskega partnerja (odgovornega podpisnika revizijskih poročil) iz revidiranja letnih in 
konsolidiranih letnih računovodskih izkazov velikih družb in/ali borznih družb, sestavljenih v 
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, v zadnjih petih letih pred oddajo 
ponudbe, od tega najmanj dve referenci iz proizvodnih družb. 
 
Ponudba in vse izjave iz te točke morajo biti podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 
V kolikor ponudnik uporablja tudi žig, morajo biti ponudba in izjave tudi žigosane. 
 
 

6. Pogodba o reviziji 
 
Ponudnik mora ponudbi priložiti z njegove strani izpolnjeno in parafirano pogodbo o opravljanju 
storitev, ki je skladna z zahtevami iz tega povabila. 

 
 
7. Merila za izbor ponudnika 
 

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki v seštevku naslednjih meril (a, b, c, d in e) prejme 
največ točk: 
a) ponujena cena z vključenimi vsemi stroški s ponderjem 50%, 
b) reference pooblaščenega revizorja, vključenega v ponujeno revizijsko delovno skupino, s 

ponderjem 15%, 
c) kakovost in usposobljenost članov revizijske delovne skupine s ponderjem 15%, 
d) kapacitete ponudnika v Sloveniji s ponderjem 10%, 
e) kapacitete ponudnika izven Slovenije s ponderjem 10%, 
pri čemer mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje, navedene v tem povabilu. 
 
Končno število točk =TC+ TR+ TE+ TKapSl + TKapSv  
 
a) merilo cena 
Upošteva se skupna ponujena cena v EUR brez DDV, ki jo ponudnik navede v ponudbi. 
Ocenjevanje se izvede po spodaj navedeni enačbi. 
Pri ocenjevanju predstavlja ponudba z najnižjo ponudbeno ceno za storitev Cmin. Vsaka ostala 
ponudba zase pa C.  
Ponujena cena bo ocenjena kot razmerje med najnižjo izmed vseh ponujenih cen in ceno 
ponudnika na podlagi naslednje enačbe:  
TC = 50 x Cmin/C  

TC = število točk  
Cmin = najnižja izmed vseh ponujenih cen  
C = cena ponudnika  

Najvišje možno število točk pri tem merilu je 50.  
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b) merilo reference 
Za vsako izkazano referenco pooblaščenega revizorja v vlogi ključnega revizijskega partnerja nad 
zahtevanimi pogoji za predložitev ponudbe (v točki 5. tega povabila) in vsako izkazano referenco 
posameznega pooblaščenega revizorja, vključenega v ponujeno revizijsko delovno skupino, 
prejme ponudnik 1 točko. Upoštevane bodo le reference iz opravljenih revidiranj letnih 
računovodskih izkazov velikih družb in/ali borznih družb, sestavljenih v skladu z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja, v zadnjih petih letih od roka za oddajo ponudb.  
Reference pooblaščenih revizorjev bodo ovrednotene po spodnji enačbi:  
TR = 15 x R/Rmax  

TR = število točk  
Rmax = število točk najbolje ocenjenega ponudnika  
R = število točk ponudnika  

Najvišje možno število točk pri tem merilu je 15. 
 
c) merilo kakovost in usposobljenost 
Upošteva se število predvidenih ur pooblaščenih revizorjev, število predvidenih ur pomočnikov 
pooblaščenih revizorjev in število predvidenih ur ostalih strokovnjakov specialistov (IT, 
ocenjevalci, davčni svetovalci), vključenih v ponujeno revizijsko delovno skupino. Večja 
angažiranost pooblaščenih revizorjev, pomočnikov pooblaščenih revizorjev in drugih 
strokovnjakov prinese ponudniku večje število točk. Večje število predvidenih ur prinese 
ponudniku večje število točk.  
Ura storitve pooblaščenega revizorja se točkuje z dvema točkama, ura storitve pomočnika 
pooblaščenega revizorja ali drugih strokovnjakov specialistov z eno točko, vse ostale predvidene 
ure storitev ostalih strokovnih sodelavcev pa se točkujejo z 0,25 točke.  
Usposobljenost članov revizijske delovne skupine bo ovrednotena po spodnji enačbi: 
TE = 15 x E/Emax  

TE = število točk  
Emax = število točk najbolje ocenjenega ponudnika  
E = število točk ponudnika  

Najvišje možno število točk pri tem merilu je 15.  
 
d) merilo kapaciteta v Sloveniji 
Upošteva se število pooblaščenih revizorjev in ostalih strokovnjakov specialistov (revizor IT, 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, preizkušeni davčni specialist, drugo), ki so na dan oddaje 
ponudbe zaposleni pri ponudniku več kot dve leti neprekinjeno.  
Vsak pooblaščeni revizor se točkuje z 2 točkama, vsak strokovnjak specialist pa z 1 točko.  
Kapacitete ponudnika bodo ovrednotene po spodnji enačbi:  
TKapSl = 10 x KapSl/KapSl max  

TKapSl = število točk  
KapSl max = število točk najbolje ocenjenega ponudnika  
KapSl = število točk ponudnika  

Najvišje možno število točk pri tem merilu je 10. 
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e) merilo kapaciteta izven Slovenije 
Upošteva se primernost mreže ponudnika za čezmejno skupino družb. Ponudnik pridobi 1 točko 
za vsako državo, kjer ima ponudnikova odvisna družba sedež, če v njej nudi revizijske storitve 
ali za vsako državo, kjer ima vzpostavljen pogodbeni odnos s partnerjem, ki nudi revizijske 
storitve v tej državi. 
Kapacitete ponudnika bodo ovrednotene po spodnji enačbi:  
TKapSv = 10 x KapSv/KapSv max  

TKapSv = število točk  
KapSv max = število točk najbolje ocenjenega ponudnika  
KapSv = število točk ponudnika  

Najvišje možno število točk pri tem merilu je 10. 
 
Revizijska komisija lahko ponudnike z najvišjim številom točk povabi še na osebno predstavitev. 
 
 

8. Odločitev o izbiri 
 
Naročnik bo odločitev o izbiri ponudnika sporočil vsem ponudnikom, katerih ponudbe bodo v 
postopku izbire, s pisno priporočeno pošiljko na naslov kontaktne osebe, ki jo bo ponudnik 
navedel v ponudbi. 

 
 
9. Pridržki naročnika 

 
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, 
zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. 

 
 


