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NAVODILA PONUDNIKOM 

 

I. Predmet in podatki o javnem naročilu 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani 

(v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to 

razpisno dokumentacijo. 

Predmet javnega naročila je Fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na Večni poti 

113 v Ljubljani. 

Tehnične zahteve naročnika so razvidne iz poglavja Tehnične specifikacije. 

Postopek javnega naročila je odprti postopek. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudnik mora 

ponuditi vse zahtevane storitve. Variantne ponudbe niso dopustne. 

II. Pravna podlaga 

V postopku oddaje javnega naročila se uporabljajo določila: 

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3); 

- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Uradni list RS št. 71/17, 13/18 

– ZJF-H, 83/18 in 19/19); 

- Uredbe komisije (ES) št. 842/2011, z dne 19.8.2011, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil 

na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005,  

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št.  43/11, 60/11 – ZTP-D, 

63/13 in 90/14 – ZDU-1I, 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN); 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 

96/15 – ZIPRS1617, 13/18; v nadaljevanju: ZJF); 

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.  97/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 

20/18 – OROZ631; v nadaljevanju: OZ); 

- Zakona o Integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; 

v nadaljevanju: ZIntPK) 

- vse pozitivne zakonodaje ter drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo 

področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila. 

 

III. Način in rok za oddajo ponudb ter odpiranje ponudb 

Ponudniki morajo ponudbe oddati do roka za oddajo ponudb: dne 27. 3. 2020 do 12.00.  

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 

uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za 

uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2. 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu 

z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo 

prijavi na istem naslovu. 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda 

s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
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čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati 

zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi. Če ponudnik v 

informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Takšna ponudba 

naročniku ne bo vidna ali dostopna. V kolikor bo ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN 

spremenil, bo naročniku dostopna le zadnja verzija oddane ponudbe.  

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«. 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je mogoč preko klika 

na označbo »e«, ki je zapisana na Portalu javnih naročil, ob navedbi konkretnega naročila. 

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 27. 3. 2020 ob 12.01 v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem 

naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

IV. Dostop do razpisne dokumentacije, pojasnila in sprememba razpisne 

dokumentacije 

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na spletni strani naročnika, do 

katere se lahko dostopi tudi prek Portala javnih naročil (www.enarocanje.si). 

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil 

najkasneje do dne 2. 3. 2020 do 17.00. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil 

najkasneje do 6. 3. 2020 do 17.00. Naročnik na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na navedeni način do 

določenega roka, ne bo odgovarjal. 

Naročnik si pridržuje pravico razpisno dokumentacijo delno spremeniti ali dopolniti do 6. 3. 2020 do 17.00 

ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni 

del razpisne dokumentacije. 

 

V. Ogled 

Ogled je za ponudnike priporočljiv in se bo opravil v petek, 28. 2. 2020 ob 10. uri na lokaciji objekta na 

naslovu Večna pot 113 v Ljubljani. Ponudniki morajo svojo prisotnost najaviti do 27. 2. 2020 do 17. ure na 

e-naslov: primoz.pecnik@fkkt.uni-lj.si. 

 

VI. Druge določbe o ponudbi in ESPD 

1. Ponudba 

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev 

s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. Če pristojni 

organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi 

članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim 

organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v 

državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.  

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral 

ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v 

slovenski jezik. 

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki 

so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. 

Kadar ni izrecno zahtevano, ni potrebno predložiti originalnega dokumenta, temveč zadostuje fotokopija 

https://ejn.gov.si/eJN2
mailto:primoz.pecnik@fkkt.uni-lj.si
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dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži 

na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, 

razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument, ki izkazuje stanje na 

določen dan. 

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali 

druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. V primeru, da 

ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni 

dokumentaciji. 

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene, ponudniki pa morajo v razpisni obrazec št. 5 navesti skupno 

število strani v ponudbi. 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, 

zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih 

stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo 

ponudbe izrecno strinjajo. 

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.  

V kolikor v vseh dokumentih ponudnika, ki vsebujejo ponudbeno ceno, ta ni identična, bo naročnik 

v postopku upošteval tisto ceno, ki bo navedena na razpisnem obrazcu št. 3 (PONUDBA)  

2. ESPD 

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da 

izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg 

tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno 

izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. 

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdil 

ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov (enotnem informacijskem sistemu), ter v 

predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik. 

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročila, lahko naročnik ponudnike 

kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. 

Ponudnik, ki v sistemu e-JN odda ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD 

ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja 

ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se 

v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uprave informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan 

pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. 

VII. Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 9. 2020. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba 

izloči. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno 

obdobje. 

VIII. Skupna ponudba 

Dovoljena je skupna ponudba več ponudnikov v skupnem nastopu. Pri posameznem pogoju je določeno, 

katere pogoje mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed skupnih ponudnikov ter katere 

pogoje morajo izpolnjevati vsi skupni ponudniki skupaj. 

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi poleg druge dokumentacije, ki je navedena v tej razpisni 

dokumentaciji, predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno: 
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- imenovanje glavnega ponudnika pri izvedbi javnega naročila,  

- pooblastilo glavnemu ponudniku in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, 

- vrsta storitev, ki jih bodo izvajali posamezni ponudniki in njihove odgovornosti, 

- izjava vseh skupnih ponudnikov, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili 

ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

- izjava, da so vsi skupni ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, 

- določbe glede načina plačila preko glavnega ponudnika, 

- izjava, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak 

partner posebej v celoti. 

-  

Ponudbo podpisuje glavni ponudnik, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni 

ponudnik prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo skupnih ponudnikov in/ali podizvajalcev po 

pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca 

posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli skupnega ponudnika. Skupni ponudniki za obveznosti naročniku 

odgovarjajo solidarno. 

Skupni ponudniki morajo izpolniti ESPD obrazec (ostali sodelujoči). 

IX. Ponudba s podizvajalci 

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik to navesti v ponudbi. Prijavljeni podizvajalci morajo 

izpolniti obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v tej razpisni dokumentaciji določeni za podizvajalce, 

kar izkažejo s podpisom in izpolnitvijo obrazca ESPD ali z drugimi dokumenti, ki jih predvideva ta razpisna 

dokumentacija. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora 

predložiti zahtevo za neposredno plačilo. V tem primeru mora izjavo o neposrednem plačilu podizvajalcem 

podpisati tudi ponudnik oziroma glavni ponudnik v primeru skupne ponudbe. 

V kolikor ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,  

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  

- predložiti s strani podizvajalcev izpolnjene obrazce ESPD, 

- priložiti zahtevo posameznega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti: 

- izjavo podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 

podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, 

- izjavo ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 

neposredno plačuje podizvajalcem. 

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 

dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo 

za izvedene dobave in storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, 

bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3. 

V kolikor bo ponudnik nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti v tej razpisni dokumentaciji 

navedena dokazila. Navedena dokazila mora ponudnik predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in 

sicer najkasneje v roku petih dni od spremembe. 

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje 

obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca 

ali vključitev novega podizvajalca vplivala na nemoteno delo ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, 
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kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo naročnik zavrnil spremembo ali naknadno priglasitev 

podizvajalca v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca. 

X. Poslovna skrivnost in varovanje tajnih podatkov 

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v 

nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti 

ponudnika označeni kot zaupni.  

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov o specifikacijah ponujenega blaga, 

storitve ali gradnje in količine iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna 

vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če 

bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, 

bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, 

ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam. 

Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi sklep o varovanju poslovne skrivnosti. 

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, 

so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. 

XI. Posredovanje podatkov naročniku 

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v roku, ki ga določi naročnik, posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških 

deležih navedenih oseb, in 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 

z njim povezane družbe. 

XII. Sklenitev pogodbe 

Pogodba bo sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank. 

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je 

odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso 

morebitno dodatno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.  

Naročnik bo sklenil pogodbo z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom na podlagi Meril iz točke XIV te 

razpisne dokumentacije. 

XIII. Tehnične specifikacije 

Izvajalec bo v času trajanja pogodbe izvrševal fizično in tehnično varovanje objekta z recepcijsko službo. 

Obseg načrtovanih ur varovanje je do 28.000 skupno (v povprečju 7.000 ur letno), zato naj bodo ponudbe 

pripravljene na 28.000 ur varovanja. Naročnik se ne zavezuje, da bo vseh 28.000 ur dejansko naročil, ampak 

toliko, kot jih bo potreboval.  

Predvidoma gre za delo 1 varnostnika za čas: 

- od ponedeljka: do petka med 20.00 uro in 6.00 uro naslednjega dne 

- med vikendi: od 6.00 ure v soboto do 6.00 ure v ponedeljek 

- med prazniki in dela prostimi dnevi: 24 ur neprekinjeno. 

 

Izvajalec bo tudi priskrbel varovanje v času nadomeščanja pri naročniku zaposlenih varnostnikov (dopust, 

bolniške odsotnosti, …) ter dodatnega varnostnika v času izrednih dogodkov. 
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Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi strokovnimi kadri in z ustrezno opremo za izvedbo javnega 

naročila. Izvajalec bo storitve ves čas opravljal z varnostnikom, ki je usposobljen za ravnanje z nevarnimi 

snovmi in za požarno varnost (točki 3 in 4 spodaj).  

Usposobljenost varnostnika za prvo pomoč (točka 5) bo potrebna le v ob sobotah med 8.00 in 12.00. 

 

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA: 

1. Licenca za opravljanje zasebnega varovanja  

Ponudnik mora imeti licenco za opravljanje zasebnega varovanja z varnostnim osebjem in licenco za 

upravljanje VNC, v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju. 

2. Lastni varnostno nadzorni center 

Ponudnik mora imeti lastni varnostno nadzorni center. 

3. Usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi 

Predlagani varnostniki morajo imeti potrdilo o usposobljenosti za ravnanje z nevarnimi snovmi v skladu s 

predpisi oz. bo najpozneje do 5. 8. 2020 to usposabljanje uspešno opravljeno. 

4. Usposobljenost za požarno varnost 

Predlagani varnostniki morajo imeto potrdilo o usposobljenosti za gašenje začetih požarov in izvajanje 

evakuacije oz. bo najpozneje do 5. 8. 2020 to usposabljanje opravljeno. 

5. Usposobljenost za prvo pomoč 

Vsaj 2 izmed predlaganih varnostnikov morata imeti opravljen izpit za izvajanje prve pomoči po Pravilniku 

o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/2006, 61/2010 

- ZRud-1, 43/2011 - ZVZD-1) oz. bo najpozneje do 5. 8. 2020 to usposabljanje opravljeno. 

Dokazila: 

- Razpisni obrazec št. 7 

- Potrdila ustreznih institucij  

- Seznam zaposlenih varnostnikov, ki so pri ponudniku zaposleni po pogodbi o zaposlitvi – v skladu z 

ZDR-1, oz. imajo veljavno pogodbo o zaposlitvi za celoten čas izvajanja javnega naročila in bodo 

opravljali storitve fizičnega in tehničnega varovanja pri naročniku 

 

XIV. Merila za izbor 

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo pogodbo sklenil s ponudnikom, ki bo 

oddal ponudbo z najnižjo ceno ob pogoju, da bo ponudba dopustna in izpolnjevala zahteve iz tehničnih 

specifikacij (XIII. točka te razpisne dokumentacije). 
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XV. Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje dejavnosti 

1. Kaznovanost 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila 

gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 

(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljevanju: 

KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3. 

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed ponudnikov, v primeru nastopa s podizvajalci 

pa tudi na podizvajalce. 

Dokazila:  

- izpolnjen ESPD obrazec, in 

- overjena lastna izjava, da na dan poteka roka za oddajo ponudbe, niso bili pravnomočno kaznovani v 

obsegu, kot je določeno v tej točki in 75. členu ZJN-3. 

2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če je na dan, ko poteče rok 

za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih 

subjektov z negativnimi referencami. 

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed ponudnikov, v primeru nastopa s podizvajalci 

pa tudi na podizvajalce. 

Dokazilo: izpolnjen ESPD obrazec 

3. Protikorupcijska klavzula 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, pri katerem obstajajo razlogi 

iz 35. člena ZIntPK. 

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed ponudnikov, v primeru nastopa s podizvajalci 

pa tudi na podizvajalce. 

Dokazilo: izpolnjen Razpisni obrazec št. 14 

4. Davčne obveznosti in socialni prispevki 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima 

ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 

upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika 

dan ali prijave, ki znašajo 50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje 

ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 

razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed ponudnikov, v primeru nastopa s podizvajalci 

pa tudi na podizvajalce. 

Dokazilo: izpolnjen ESPD obrazec 
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5. Prekrški v zvezi s plačilom za delo 

Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ 

Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v 

zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava 

kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s 

pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom 

Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži 

dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za 

izključitev. 

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed ponudnikov, v primeru nastopa s podizvajalci 

pa tudi na podizvajalce. 

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za 

izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in 

uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete 

svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

6. Zavajajoče razlage in nepredložitev dokazil 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri 

dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za 

sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. 

členom ZJN-3. 

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed ponudnikov, v primeru nastopa s podizvajalci 

pa tudi na podizvajalce. 

Dokazilo: izpolnjen ESPD obrazec 

7. Neupravičen vpliv na odločanje naročnika 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo poskusil neupravičeno vplivati na 

odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v 

postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno 

vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed ponudnikov, v primeru nastopa s podizvajalci 

pa tudi na podizvajalce. 

Dokazilo: izpolnjen ESPD obrazec 

8. Dogovor o preprečevanju, omejevanju ali izkrivljanju konkurence 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo upravičeno sklepala, da je 

z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali 

izkrivljati konkurenco, na način, kot je predvideno v 75. členu ZJN-3. 

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed ponudnikov, v primeru nastopa s podizvajalci 

pa tudi na podizvajalce. 

Dokazilo: izpolnjen ESPD obrazec 
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9. Registracija dejavnosti 

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 

Razlog za izključitev se v primeru skupne ponudbe nanaša na vsakega izmed ponudnikov, v primeru nastopa s podizvajalci 

pa tudi na podizvajalce. 

Dokazilo: izpolnjen ESPD obrazec 

 

XVI. Reference 

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju za vsaj 3 

naročnike opravljal storitve fizičnega in tehničnega varovanja, pri čemer je bila vrednost v vseh primerih 

vsaj 50.000 EUR brez vključenega DDV letno. 

Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred dnevom oddaje ponudbe. Kot ustrezne 

reference se bodo šteli referenčni posli, ki so v referenčnem obdobju nepretrgoma trajali vsaj 1 leto.  

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalcem se pogoj šteje za izpolnjen, če ga izpolnjuje kateri 

koli partner. 

Dokazilo: Ponudnik predloži s strani referenčnega naročnika podpisan obrazec (Razpisni obrazec št. 6a). 

 

XVII. Finančna zavarovanja 

1. Izjava 

Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo pridobil od banke oz. zavarovalnice garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, ki jo bo izbrani ponudnik predložil 

po podpisu pogodbe. Izjava se izda v skladu z vzorcem izjave o pridobitvi bančne garancije in z vzorcem 

bančne garancije (Razpisni obrazec št. 9 in 9a).  

V izjavi ne sme biti navedeno, da bo izdana garancija skladna s politiko in/ali poslovanjem banke oz. 

zavarovalnice in/ali da bo izdana po predložitvi ustrezne dokumentacije. 

Pri ponudbi s podizvajalci ali pri skupni ponudbi zavarovanje predloži ponudnik oz. glavni ponudnik. 

2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izbrani ponudnik mora v roku 10 delovnih dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti ( garancijo od banke oz. zavarovalnice) v višini 5% skupne pogodbene 

vrednosti brez DDV, ki mora imeti veljavnost do 30 dni po poteku pogodbe. 

Pri ponudbi s podizvajalci ali pri skupni ponudbi zavarovanje predloži ponudnik oz. glavni ponudnik. 

XVIII. Pravna sredstva 

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji 

ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem 

naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se 

s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz 

razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji 

ponudb. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora 

vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 
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71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k

oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v naročilu v odprtem postopku 4.000,00 EUR. Taksa se plača

na transakcijski račun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110

0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56 0110 0100 0358 802 in sklic 11 16110-7111290-

XXXXXXLL.

Priloge: Razpisni obrazci 
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Razpisni obrazec št. 1 

 
PODATKI O PONUDNIKU  
 
 
PONUDNIK  OZ. GLAVNI PONUDNIK (v primeru skupnega nastopa):     
 

  Naziv ponudnika  

  Naslov in sedež ponudnika  

  Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene  
  osebe  

 
 
 

  Kontaktna oseba  

  Telefon  

  Telefax  

  E-mail (elektronska pošta)  

  Transakcijski račun podjetja  

  Matična številka podjetja  

  Identifikacijska št.za DDV  

 
S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Fizično in tehnično varovanje prostorov UL 

FKKT in UL FRI na Večni poti 113 v Ljubljani« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od 

Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.  

 
 

 
Datum: Žig:     Podpis: 

 
 

_________________       ___________________  
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Razpisni obrazec št. 1a 

 

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM  NASTOPU 
(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s ponudniki v skupnem nastopu. Obrazec je potrebno 
fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu).  
 
Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca! 
 
PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM 
NASTOPU: 
 

  Naziv ponudnika v skupnem nastopu  

  Naslov in sedež ponudnika v skupnem    
nastopu 

 

  Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene  
  osebe  

 
 
 

  Kontaktna oseba  

  Telefon  

  Telefax  

  E-mail (elektronska pošta)  

  Transakcijski račun podjetja  

  Matična številka podjetja  

  Identifikacijska št.za DDV  

  Vrsta del, ki jih bodo izvajali  

  Vrednost storitev ali dobav, ki jih bodo  
izvajali (EUR brez DDV) 

 

 
S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Fizično in tehnično varovanje prostorov UL 
FKKT in UL FRI na Večni poti 113 v Ljubljani« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od 
Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.  
 

 
Datum: Žig:     Podpis: 
 
 
____________________      _____________________  
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Razpisni obrazec št. 1b 

 

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH 
(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno 

število ponudnikov v skupnem nastopu.)  

 
PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI: 
 

  Naziv ponudnika  

  Naslov in sedež ponudnika  

  Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene  
  osebe  

 

  Kontaktna oseba  

  Telefon  

  Telefax  

  E-mail (elektronska pošta)  

  Transakcijski račun podjetja  

  Matična številka podjetja  

  Identifikacijska št.za DDV  

 Vrsta del, ki jih bodo izvajali  

 Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez 
DDV) 

 

 Zakoniti zastopniki ali pooblaščene osebe  

Transakcijski račun firme ali samostojnega 
podjetnika 

 

 

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo (opomba: obvezno ustrezno obkrožite!): 

 

DA   NE 
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V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo za vsakega od zgoraj navedenih 

podizvajalcev: 

 

- Razpisni obrazec št. 5 – Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne 

dokumentacije, 

- Razpisni obrazec št. 13 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem, 

(opomba: v kolikor ste obkrožili DA) 

- Razpisni obrazec št. 12 - Potrjena izjava podizvajalca o seznanitvi z razpisnimi pogoji, strinjanju s 

ponudbenimi cenami za njegovo delo in o plačilu njegove terjatve zoper glavnega izvajalca s strani 

naročnika 

- Razpisni obrazec št. 13 - Potrjena izjava ponudnika o pooblastilu naročniku za neposredno plačilo 

podizvajalcem  

- Razpisni obrazec št. 14 - Izjava po 35. členu ZIntPK  

 

 

 

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Fizično in tehnično varovanje prostorov UL 

FKKT in UL FRI na Večni poti 113 v Ljubljani« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od 

Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.  

 

 
Datum: Žig:     Podpis: 
 
 
____________________    _____________________ 
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Razpisni obrazec št. 1c 

 

PODATKI O ZAKONITIH ZASTOPNIKIH PONUDNIKA (glavnega in vseh ponudnikov v 
skupni ponudbi) IN ZAKONITIH ZASTOPNIKIH PODIZVAJALCEV 
(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število vseh zakonitih zastopnikov) 
 
     

  Ime in priimek  

  Datum rojstva  

  Kraj rojstva  

  EMŠO  

  Občina rojstva  

  Država rojstva  

  Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica 
in hišna številka, pošta in poštna številka) 

 

  Državljanstvo   

  Prejšnje osebno ime  

  Podpis zakonitega zastopnika  

 
S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Fizično in tehnično varovanje prostorov UL 

FKKT in UL FRI na Večni poti 113 v Ljubljani« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od 

Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.  

 
 
 
 

Datum: Žig:     Podpis: 
 
 
____________________    _____________________ 
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Razpisni obrazec št. 2 

 

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA oz. GLAVNEGA PONUDNIKA (v primeru skupnega 
nastopa): 
 
 
S polno odgovornostjo izjavljamo: 
 
 
 

1. Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom. 
 
2. Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo 

pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. institucijah. 
 

3. Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci 
pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije 
niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe. 

 
4. Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila. 

 
5. Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati 

dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi. 
 

6. Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali storitve, ki so predmet tega javnega 
naročila. 

 
7. Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se 

prijavljamo po predmetnem razpisu. 
 

8. Da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. ZIntPK, ki imajo v primeru neupoštevanja 
teh določil za posledico ničnost pogodbe. 
 

9. Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o: 

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, 
šteje, da so z nami povezane.  

 
 
 
Datum: Žig:     Podpis: 

 

 
_________________       ___________________ 
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Razpisni obrazec št. 3 

 

Razpisni obrazec št. 3 (PONUDBA) se nahaja na isti spletni strani, kot razpisna dokumentacija in je del 

razpisne dokumentacije. Ponudniki ga izpolnijo in predložijo s preostalo ponudbeno dokumentacijo.  

Ponudniki priložijo lasten predračun, kjer naj bodo vse ponujene postavke, opremljene s cenami. 

 

POMEMBNO! 

 

Ponudbena cena mora vsebovati vse elemente, ki so razvidni v ponudbenem predračunu s tehničnimi 

specifikacijami in v tekstualnem delu.  

Ponudbena vrednost ponudbenega predračuna mora biti enaka ponudbeni vrednosti iz razpisnega 

obrazca št. 3. V primeru neskladja se upošteva vrednost iz razpisnega obrazca št. 3. 
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Razpisni obrazec št. 4 

 

INFORMACIJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV po ZJN-3 

 

Ponudnik:____________________________________________________,  

s podpisom ESPD obrazca potrjujem: 

• da nisem v nobenem od položajev, v katerih sem lahko izključen iz postopka, in 

• da izpolnjujem zadevne pogoje glede izključitve in sodelovanja (v nadaljevanju 
spodaj): 

 

• da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka brezpogojno 
sprejemamo; 

• da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, niti 
ni bil za ta kazniva dejanja obsojen član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika 
ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku; 

• da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države našega sedeža in 
predpisi države naročnika, oziroma da vrednost naših neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Prav tako imamo predložene vse obračune davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe 
ali prijave; 

• da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3; 

• da nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena 
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

• da nismo kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega 
odstavka 3. člena ZJN-3; 

• da nismo v postopku stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil 
podan predlog za začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja o katerem 
sodišče še ni odločilo; 

• da z našimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da 
nismo opustili ali ustavili poslovne dejavnosti oziroma da nismo v katerem koli podobnem položaju; 

• da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila lahko omajana naša integriteta; 

• da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 
omejevati ali izkrivljati konkurenco; 

• da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil, da nismo 
nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali 
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče 
razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 

• da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; 

• da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje 
potrebno, oz. smo člani posebne organizacije; 

• da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v 
predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili 
predpisov in standardov s področja predmeta naročila; 

• da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz 
predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu. 
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• da nismo in ne bomo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne 
informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja; 

• da nismo in ne bomo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno 
vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila; 

• da pooblaščamo naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz 
ponudbe; 

• da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše sodelovanje pri tem poslu, navedenih v 
veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo; 

• da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. 
 

Hkrati s to izjavo izrecno pooblaščamo naročnika ali njegovega pooblaščenca, da v primeru dvoma v 

resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij podanih v ponudbi in za namen preverjanja pogojev 

v postopku oddaje javnega naročila pridobi vse informacije pri pristojnemu organu ali drugemu subjektu. 

Predmetno pooblastilo zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi: 

• potrdilo iz kazenske evidence, 

• potrdilo, da zoper podizvajalca ni uveden ali začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega 
prenehanja oz. likvidacije, 

• potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja, 

• izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, 

• potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih dovoljenjih za 
opravljanje dejavnosti. 

 

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo 

ustreznih potrdil. 

 

 

Datum: Žig:     Podpis: 
 
 
_________________       ___________________ 
 

 
 
 

 Priloga: izpolnjen  ESPD (na http://www.enarocanje.si/_ESPD/) 
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Razpisni obrazec št. 5 

 

IZJAVA PONUDNIKA, 
DA SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 
 
 
Ponudnik: 
 
.................................................................................................................................................... 

(naziv) 
 
.................................................................................................................................................... 

(naslov) 
 
 
 
Ob oddaji naše ponudbe št. ...................................., z dne ..................................., v skupnem številu ........... strani 
 
 
 

i z j a v l j a m o 
 
 
da smo seznanjeni z vsebino celotne razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila »Fizično in 
tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na Večni poti 113 v Ljubljani«, in da z njo brez 
kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in jo bomo v celoti izpolnjevali.  
 
 
 
 
Datum: Žig:     Podpis: 
 

 
_________________       ___________________  
 
 
 
Obrazec izpolnijo tudi podizvajalci,  če ponudnik nastopa s podizvajalci. 
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
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Razpisni obrazec št. 6 

 

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev) 
 
PONUDNIK oz. GLAVNI PONUDNIK (v primeru skupne ponudbe):  
 
 
 

 
 
SPISEK  NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 3 (TREH) LETIH (po potrebi se razširi 

preglednico) 
 

Naročnik Naziv objekta in lokacija 
Vrednost del 
(v EUR) brez 

DDV 
Leto izvedbe 

    

    

    

    

 
Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu je/so v zadnjih treh letih za vsaj 3 naročnike 
opravljali storitve fizičnega in tehničnega varovanja, pri katerih je vrednost vsakega posla znašala vsaj 
50.000 EUR brez DDV na leti ravni. 
 
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnika (Razpisni obrazec št. 6a) za vsako storitev.  
 
 
 
Datum: Žig:     Podpis: 
 

 
_________________       ___________________ 
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Razpisni obrazec št. 6a 

 

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte) 
 

POTRDILO O REFERENČNEM DELU 
 

Podpisani potrjevalec reference (naročnik referenčne dobave ali storitve) 

 

Naziv  

Naslov  

 

potrjujem, da je dobavitelj oz. izvajalec (nosilec reference) 

 

Naziv  

Naslov  

 

opravljal dobave / storitve na podlagi Pogodbe 

__________________________________________________________________________ 

 

v obdobju  

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj / izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega. 

Dobavitelj / izvajalec je vse dobave / storitve izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dobave/storitve so 

bile opravljene pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi 

postopki in standardi po predpisih stroke. 

 

Kontaktna oseba pri naročniku 

referenčnega posla, ki lahko potrdi 

referenco 

Ime in priimek:  

E-pošta:  

Telefon:  

 

 

Datum:      Žig:     Podpis: 

 

_______________        _______________ 
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Razpisni obrazec št. 7 

 

PONUDNIK oz. GLAVNI PONUDNIK (v primeru skupne ponudbe):   
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV 

 

Ponudnik v javnega naročila »Fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na Večni poti 

113 v Ljubljani« izjavljam, da: 

- Imamo veljavno licenco za opravljanje zasebnega varovanja z varnostnim osebjem in licenco za 

upravljanje VNC, v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, 

- Imamo lastni Varnostni nadzorni center, 

- Imajo predlagani varnostniki potrdilo o usposobljenosti za ravnanje z nevarnimi snovmi v skladu s 

predpisi oz. bodo najpozneje do 5. 8. 2020 to usposabljanje uspešno opravljeno, 

- Imajo predlagani varnostniki potrdilo o usposobljenosti za gašenje začetih požarov in izvajanje 

evakuacije oz. bodo najpozneje do 5. 8. 2020 to usposabljanje opravili, 

- Imata vsaj 2 izmed predlaganih varnostnikov opravljen izpit za izvajanje prve pomoči po Pravilniku o 

organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/2006, 

61/2010 - ZRud-1, 43/2011 - ZVZD-1) ali bosta to potrdilo pridobila najpozneje do 5. 8. 2020.  

 

 

K podpisani izjavi je potrebno priložiti ustrezna dokazila ali izjave o tem, da bodo potrdila 

pridobljena do 5. 8. 2020. 

 

 

 

 

 

Datum: Žig:     Podpis: 
 

 
_________________       ___________________ 
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Razpisni obrazec št. 7a 

 

PONUDNIK oz. GLAVNI PONUDNIK (v primeru skupne ponudbe):   
 
_________________________________________________________________________ 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so naslednje osebe, ki so pri nas v 

delovnem razmerju, usposobljene izvajati predmet tega javnega naročila. 

 

SEZNAM ZAPOSLENIH VARNOSTNIKOV ZA CELOTNO TRAJANJE JAVNEGA 

NAROČILA, KI BODO SODELOVALI PRI REALIZACIJI JAVNEGA NAROČILA 

 

Ime in priimek Delodajalec Čas zaposlitve do: 

Usbosobljenost za 

izvajanje prve pomoči 

(DA / NE) 

    

    

    

    

    

    

 

Pogoj: Najmanj 3 zaposleni varnostniki, ki bodo opravljali storitve fizičnega in tehničnega varovanja pri 

naročniku. 

Vsi varnostniki morajo biti usposobljeni za ravnanje z nevarnimi snovmi v skladu s predpisi o varstvu pri 

delu ter za gašenje začetih požarov in izvajanje evakuacije. 

Vsaj 2 varnostnika morata biti usposobljena za izvajanje prve pomoči 

Obrazec se izpolni na podlagi stanja zaposlenih varnostnikov na dan oddaje ponudbe. Izvajalec se zavezuje, 

da bo v primeru zahteve naročnika predložil na vpogled ustrezne pogodbe. 

 

 

 
Datum: Žig:     Podpis: 
 

 
_________________       ___________________ 
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Razpisni obrazec št. 8 

(Vzorec pogodbe) 

 

NAROČNIK: 

 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO, 

Večna pot 113, 1000 Ljubljana, 

ki jo zastopa prof. dr. Jurij Svete, dekan 

matična številka: 1626990000 

identifikacijska številka za DDV: SI 65565754 

(UL FKKT) 

 

v svojem imenu ter v imenu in za račun 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

FAKULTETE ZA RAĆUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

Večna pot 113, 1000 Ljubljana, 

ki jo zastopa izr. prof. dr. Mojca Ciglarič, dekanja 

matična številka: 1627023000 

identifikacijska številka za DDV: SI 67909027 

(UL FRI) 

 

(v nadaljevanju: naročnik) 

in 

IZVAJALEC: .............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

ki ga zastopa: ..................................................................................... 

 

matična številka: ................................................................................ 

identifikacijska številka za DDV: ................................................... 

transakcijski račun štev.: .................................................................. 

 

(v nadaljevanju: dobavitelj) 
 

 

   sklenejo naslednjo 

 

P O G O D B O   št.  ....................... 

o izvajanju fizičnega in tehničnega varovanja prostorov  

UL FKKT in UL FRI na Večni poti 113, Ljubljana 
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I. PREDMET POGODBE 
 

1. člen 
 

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ………….2020, 

številka objave …………..….………, za fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na 

Večni poti 113 v Ljubljani, je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik. Naročnik zato s to pogodbo 

naroča, izvajalec pa prevzame v opravljanje storitve iz razpisanega javnega naročila. 

Predmet te pogodbe je fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na Večni poti 113 v 

Ljubljani. Storitve se izvajalec zaveže izvesti v skladu: 

- s ponudbo št. _______ z dne _________, 

- s predračunom št. ________ z dne ________, 

- s celotno razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami. 

 

II. OBSEG DEL 
2. člen 

 

2.1. Naloge varnostnika-receptorja: 

- upravljanje z vsemi sistemi za nadzor, varovanje in zaščito, 

- sprejemanje in usmerjanje strank, 

- sprejemanje in usmerjanje telefonskih klicev, 

- kontrola vstopa-izstopa oseb, 

- obhodi in opazovanje varovanega objekta v skladu z načrtom fizičnega varovanja, 

- pregled požarnih izhodov, 

- varovanje po dogovoru izven predvidenih terminov (nadomeščanje receptorjev), 

- nadzor nad izvajanjem načrta požarnega varovanja, 

- požarno varovanje, 

- ustrezen odziv na alarmiranje, 

- spremljanje videonadzora, 

- ustrezen, pravilen in pravočasen odziv na morebitne okvare, 

- komunikacija z VNC, 

- takojšnji prvi nujni ukrepi ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava (obveščanje 

policije, odgovorne osebe naročnika), 

- vklapljanje in izklapljanje varnostnih sistemov, 

- druge naloge v skladu z načrtom varovanja. 

 

2.2. Obhodno varovanje: 

Izvajalec bo izvajal obhodno varovanje objekta naročnika, ki vključuje vizualni pregled vseh možnih 

vstopnih točk v objekt in zadrževanje v neposredni okolici objekta. V času izvajanja fizičnega varovanja, ko 

je objekt zaklenjen v nočnem času ter ob sobotah, nedeljah in vseh dela prostih dnevih, izvaja varnostnik 

vsake 3 ure obhod po objektu in o tem vodi dnevnik obhodov, kjer navede čas obhoda in ugotovljeno 

stanje.   
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2.3. Fizično, tehnično in protipožarno varovanje poslovne stavbe na Večni poti 113, Ljubljana, znotraj 

varovanega objekta, kjer so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, ki obsega: 

- sprejem signala alarma in ostalih podatkov protipožarnega sistema na lasten varnostni nadzorni center 

(v nadaljevanju: VNC), 

- stalna pripravljenost VNC za sprejem in posredovanje informacij ter alarmiranje mobilne ekipe 

varnostnikov, 

- intervencija mobilne ekipe varnostnikov za preverjanje stanja in ukrepanje na kraju samem. 

 

2.4. Druge storitve 

Izvajalec bo po podpisu pogodbe za naročnika izdelal: 

- načrt varovanja vključno z oceno ogroženosti, 

- požarni načrt (načrt požarnega varovanja). 

 

Načrt varovanja mora vsebovati naslednje elemente: 

a) Splošni del načrta, ki vključuje: 

- oceno ogroženosti, 

- opis varovanega območja, 

- podatke o nosilcu, odgovorni osebi za pripravo načrta in izvajalcu varnostnega načrta. 

 

b) Posebni del načrta, ki vključuje: 

- ukrepe fizičnega varovanja, 

- postopke ob alarmiranju, 

- postopke ob nasiljih tretjih oseb (nepooblaščen vstop, napad na uslužbenca, rop in druga nasilna 

dejanja), 

- postopke ob nesrečah (potres, požar, povodenj in druge naravne nesreče). 

 

Izvajalec bo izdelal načrt požarnega varovanja v skladu z 12. členom Pravilnika o požarnem varovanju s 

spremembami (Uradni list RS št. 107/2007 in 92/2010) in ga predložil v predhodno potrditev. 

Načrt varovanja pripravi izvajalec v sodelovanju z naročnikom. 

 

III. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

3. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da: 
 

- bo to pogodbo in načrt varovanja izvajal v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju, 

- bo omogočil svojim nominiranim varnostnikom udeležbo na izobraževanju, ki ga bo pripravil naročnik 

za upravljanje z vsemi sistemi za nadzor, varovanje in zaščito objekta, 

- da bodo objekt naročnika varovali ustrezno usposobljeni delavci, ki izpolnjujejo vse pogoje iz Zakona 

o zasebnem varovanju in so usposobljeni za ravnanje z nevarnimi snovmi in bodo usposobljeni za 

upravljanje z vsemi sistemi za nadzor, varovanje in zaščito objekta, 

- bo v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju imel zavarovano odgovornost za škodo, 
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- bo varoval poslovne skrivnosti naročnika, s katerimi se seznani pri izvajanju fizičnega in tehničnega 

varovanja, 

- bo predmet te pogodbe izvajal z zadostnim številom, najmanj 3, usposobljenih delavcev, ki so pri njem 

zaposleni. Naročnik mora podati pisno soglasje k vsakokratni predvideni zamenjavi varnostnika, 

- bo upošteval pisno zahtevo naročnika za zamenjavo konkretnega varnostnika, pri čemer naročniku 

zahteve za menjavo varnostnika ni potrebno obrazložiti, 

- bodo varnostniki, ki bo opravljali storitve, pri naročniku dnevno evidentirali prisotnost, 

- bodo storitve opravljene strokovno, kvalitetno in skrbno ter v skladu z določili te pogodbe in razpisnimi 

pogoji. Kvaliteto opravljenega dela bo nadzoroval predstavnik naročnika. 

 

Izvajalec odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki bi jo naročniku povzročili izvajalčevi delavci pri 

opravljanju svojega dela. O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti. 

Višino povzročene škode ugotovita pogodbeni stranki pri skupnem ogledu predstavnikov obeh pogodbenih 

strank. 

 
 

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

4. člen 
Naročnik se zavezuje, da : 

- bo pred pričetkom izvajanja varovanja za vse nominirane varnostnike izvedel do 3 dnevno izobraževanje 

za upravljanje z vsemi sistemi za nadzor, varovanje in zaščito objekta in po končanem usposabljanju 

preveril njihovo usposobljenost, 

- bo redno in pravočasno posredoval izvajalcu v pisni obliki vse spremembe, ki vplivajo na izvajanje 

načrta fizičnega varovanja, 

- bo izvajalcu zagotovil materialne in tehnične pogoje (prostor za varnostnike, telefon, voda, sanitarije), 

ki so potrebni za izvajanje načrta varovanja, 

- bo poučil varnostnike z ukrepi za varstvo pri delu pri naročniku in o tem izdelal zapisnik, 

- bo redno in pravočasno izpolnjeval vse finančne in druge obveznosti iz te pogodbe, 

- bo za varnostnike izvajalca zagotovil usposabljanje za rokovanje z napravami, s katerimi rokuje na 

objektu v skladu z načrtom varovanja, 

- bo izvajalcu povrnil vse morebitne stroške in škodo, ki bi nastali izvajalcu zaradi izvajanja pogodbenih 

obveznosti po tej pogodbi zaradi uveljavljanja morebitnih zahtevkov tretjih oseb,  ki imajo ali zatrjujejo, 

da imajo na nepremičninah, na katerih izvajalec izvaja varovanje, pravico do posesti oziroma kakršne 

koli druge pravice. 

 

V. CENA 
 

5. člen 
 

Pogodbena cena za opravljanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja v obsegu, določenem v 2. členu te 

pogodbe, znaša: 

 
Cena v EUR brez 

DDV za 1 uro 

Cena v EUR brez 

DDV za 

predviden obseg 

(28.000) ur  

DDV (22 %) v 

EUR 

Skupna 

ponudbena cena v 

EUR z DDV 
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Fizično in 

tehnično 

varovanje 

    

 

Cena je fiksna za čas trajanja pogodbe, vključuje vse stroške in morebitne popuste ter se ne spreminja zaradi 

kakršnih koli sprememb okoliščin, kot so zlasti sprememba višine minimalne plače, DDV ter drugih davkov 

ali prispevkov. 

Izvajalec za izvajanje predmeta te pogodbe ni upravičen do dodatnih plačil. 

 

VI. ROK IN NAČIN PLAČILA 
 

6. člen 
 

Izvajalec bo mesečne račune za opravljene storitve izstavljal izstavil UL FKKT in UL FRI ločeno in pri tem 

stroške razdelil na polovico. 

UL FKKT in UL FRI se obvezujeta, da bosta svoje račune za opravljene storitve poravnali najkasneje v 30 

(trideset) dneh po izstavitvi računov in potrditvi dejansko opravljenih delovnih ur na transakcijski račun 

izvajalca. 

Mesečni obračun se izvede na podlagi dejansko opravljenih delovnih ur, ki ga mora naročnik pisno potrditi. 

Če ga naročnik pisno ne zavrne v roku 8 delovnih dni po prejemu, se šteje, da ga je potrdil. 

Če naročnik zavrne obračun opravljenih delovnih ur, morajo pogodbene stranke soglasno sprejeti pravilen 

obračun, do sprejema tega pa je izvajalec upravičen do plačila za nesporno opravljene delovne ure. 

V primeru zamude plačila lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonite zamudne obresti od dneva zamude 

do plačila zapadlega zneska. 

 

VII. VELJAVNOST POGODBE IN BANČNA GARANCIJA 
 

7. člen 
 

Pogodba je sklenjena za določen čas 4 let od dne 5. 8. 2020 do 4. 8. 2024. 

Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost te pogodbe v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe kot 

zavarovanje izročiti brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi pisni 

poziv v korist naročnika v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo 30 dni po zaključku 

pogodbenih obveznosti. 

Če naročnik unovči finančno zavarovanje iz prvega odstavka tega člena, je izvajalec dolžan naročniku 

dostaviti novo ustrezno finančno zavarovanje v roku 10 dni od prejema pisnega poziva naročnika. 

 

VIII. ODPOVED POGODBE 
 

8. člen 
V kolikor izvajalec: 
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- krši določila te pogodbe, 

- bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni 

poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne 

likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je pričet stečajni postopek na katerem kolu delu 

njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje 

kot rezultat dolga, 

- ne izvaja prevzete storitve strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi 

predpisi, standardi, normativi in zakonodajo, 

- ne sodeluje z naročnikom, ne upošteva njegovih tehničnih pogojev ter ne izvršuje pogodbenih storitev 

gospodarno in v korist naročnika, 

- ne obvešča sproti naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev 

pogodbenih obveznosti, 

lahko naročnik pisno odpove to pogodbo z odpovednim rokom 30 dni ter kot pogodbeno kazen unovči 

bančno garancijo iz 7. člena te pogodbe. 

Ne glede na pogodbeno kazen je izvajalec v primeru kršenja te pogodbe odškodninsko odgovoren 

naročniku. 

 
 

9. člen 
 
Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe preveril ali je na dan tega preverjanja 

pri izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena od naslednjih okoliščin: 

- da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 

države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti 

na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje 

obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja; 

- da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 

evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

 

Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi mora 

izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve 

pogodbe kot dokazilo, da ni izpolnjen razlog iz prve alineje prejšnjega odstavka, naročniku posredovati 

potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da izvajalec ne dostavi 

dokazil v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da so izpolnjene 

okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena. (ta odstavek v pogodbi ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven 

Slovenije oziroma ostane v delu, ki se nanaša na podizvajalce) 

 
10. člen 

 
V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena bo naročnik v roku petih 

dni o tem obvestil izvajalca in najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega 

člena, začel nov postopek javnega naročanja. 

V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko 

izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. 

členom ZJN-3 in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe 
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pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu 

s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo naročnik najkasneje 45 dni 

od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega naročila. 

 
11. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka 

9. člena te pogodbe ter ob upoštevanju prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi 

javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 

 

IX. PODIZVAJALCI 
(Opomba: Določbe v XII. poglavju veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj s podizvajalci) 

 
12. člen 

 
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča in naročnik sprejme to 

pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce. 

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna obveznosti do izvajalca, ki izhajajo iz te 

pogodbe. 

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 

60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec 

prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, 

mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti 

prvotnemu podizvajalcu, zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in 

pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva. 

Izvajalec lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora 

ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila, na 

katerega se reference nanašajo. 

Če izvajalec podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi, zamenja, mora za novega 

podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za 

zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot 

so navedena v tej novo predloženi referenci. 

 
 

13. člen 
 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljene storitve po 

tem, ko izvajalec priloži situacijo oziroma račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. V primeru, da 

izvajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. račun 

podizvajalca za s strani podizvajalca opravljene storitve, ko te storitve potrdi naročnikov strokovni nadzor.  

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca ali strokovnega nadzora, plača 

naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca. 
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X. POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 

14. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo 
poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri 
delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti. 
 
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren 
za vso posredno in neposredno škodo. 
 
Stranki se obvezujeta, da bosta v roku 10 dni po podpisu te pogodbe sklenili Pogodbo o obdelavi osebnih 
podatkov skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. 
 

15. člen 
 

Izvajalec storitev in pri njem zaposleni varnostniki dovoljujejo naročniku, da v skladu z veljavnimi predpisi, 

ki urejajo varstvo osebnih podatkov, le-ta obdeluje osebne podatke, pridobljene na podlagi in ob izvajanju 

te pogodbe, razen občutljivih osebnih podatkov, za namene evidentiranja zaposlenih pri izvajalcu, ki 

opravljajo storitve, ki so predmet te pogodbe, na način, ki je običajen pri naročniku. Izvajalec je dolžan 

skladno z določbami tega člena v petnajstih (15) dneh naročniku predložiti pisno soglasje varnostnikov za 

obdelavo osebnih podatkov, povezanih z evidentiranjem prisotnosti. 

Osebne podatke bo naročnik varoval v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

Varnostniki, ki opravljajo storitve, ki so predmet te pogodbe, lahko dovoljenje za obdelavo osebnih 

podatkov, kadarkoli prekličejo, in sicer s pisno zahtevo. 

 
 
 

XI. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 
 

16. člen 
 

Pooblaščen zastopnik naročnika UL FKKT je ______________________. 

Pooblaščen zastopnik naročnika UL FRI je ______________________. 

Pooblaščen zastopnik izvajalca je ______________________. 

Kontaktna oseba izvajalca je _________________.  

 

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

17. člen 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa 

ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 



 
 

34 
 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda 

ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije 

iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

 je nična. 

 

XIII. KONČNE DOLOČBE 
 

 

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v obliki dodatka k tej pogodbi podpišejo vse pogodbene 

stranke. 

Pogodbene stranke so sporazumno, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, 

če v tem ne bi uspeli, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in pod odložnim pogojem, ko 

izvajalec predloži garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % 

pogodbene vrednosti brez DDV in sklenitev pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.  

Pogodba je sestavljena v šestih (6) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. 

 
 

Ljubljana, dne ___________     ____________, dne ___________ 

 

NAROČNIK:       IZVAJALEC: 

Univerza v Ljubljani      _______________________ 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo   _______________________ 

Prof. dr. Jurij Svete, dekan     _______________________ 

 

Univerza v Ljubljani 

Fakulteta za računalništvo in informatiko 

Izr. prof. dr. Mojca Ciglarič, dekanja 
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Razpisni obrazec št. 9 

 

IZJAVA PONUDNIKA,   

DA BO PRIDOBIL GARANCIJO BANKE/ZAVAROVALNICE 

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBEIH OBVEZNOSTI 

 

 

 

V skladu z javnim naročilom »Fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na Večni poti 
113 v Ljubljani«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. JN……………. dne.............. 2020 
 

izjavljamo, 

 

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika 

javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (brez DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana 

skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.  

 
 
 
 
 
Datum:  Žig:     Podpis: 
 
____________________      _____________________ 
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Razpisni obrazec št. 9a 
 
Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

Naziv banke/zavarovalnice 

Kraj in datum 

Upravičenec 

Garancija št................ 

 

V skladu s pogodbo ................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med 

upravičencem Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana 

in ................................................ (naziv izvajalca) za storitve fizičnega in tehničnega varovanja prostorov UL 

FKKT in UL FRI na Večni poti 113 v Ljubljani (predmet pogodbe) v vrednosti ..............................EUR, je 

izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve: 

»Fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na Večni poti 113 v Ljubljani« 

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega 

pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek 5 % pogodbene vrednosti (brez 

DDV), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, ki 

so opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. original Garancije št. ........./.......... 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

Ta garancija velja najkasneje do .............................. (30 dni po zaključku pogodbenih obveznosti). Po preteku 

navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija 

vrnjena. 

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je 

garancija vrnjena.  

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se dobavitelju podaljša pogodbeni rok 

ali v primeru, da dobavitelj ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma 

dobavitelj in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Banka/Zavarovalnica 

(žig in podpis) 
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Razpisni obrazec št. 10 
 
 
 
IZJAVA PONUDNIKA oz. GLAVNEGA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 
 
 
PONUDNIK oz. GLAVNI POUDNIK (v primeru skupnega nastopa): 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

V zvezi z javnim naročilom »Fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na Večni poti 

113 v Ljubljani« po postopku oddaje javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne _________ 

2020 pod številko objave JN _______________ 

 

i z j a v l j a m o , 

 

da ne nastopamo s podizvajalci. 

 

 

 

 
Datum: Žig:     Podpis: 
 

 
_________________        _________________ 
 
 
 
Izjava se izpolni le, če ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu ne nastopa/jo s podizvajalci. 
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Razpisni obrazec št. 11 
 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA 
 
 
 
PONUDNIK OZ. GLAVNI PONUDNIK: 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

(naziv) 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(naslov) 

 

 

 

Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da bomo v primeru zamenjave ali uvedbe novega podizvajalca, pred 

vsakokratno zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v 

delo pridobili pisno soglasje naročnika. 

 

 

 

 

 
Datum: Žig:     Podpis: 
 

 
_________________       ___________________ 
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Razpisni obrazec št. 12 

 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA 

 
 
 
PODIZVAJALEC: 
 
__________________________________________________________________________ 

(naziv) 
 

__________________________________________________________________________ 
(naslov) 

 
 
 

 
Spodaj podpisani podizvajalec v zadevi javnega naročila 

»Fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na Večni poti 113 v Ljubljani«,  

objavljenega na Portalu javnih naročil dne _________ 2020 pod številko objave JN _________________ 

 
 
 izjavljam, da: 
 

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila 

in, da z njimi v celoti soglašamo; 

 

- soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz. glavni 

ponudnik; 

 

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, 

 

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske 

pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru 

tega javnega naročila; 

 
 
 
 
Datum: Žig:     Podpis: 

 
_________________        _________________ 
 
 
 
Obrazec izpolni podizvajalec le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. 
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
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Razpisni obrazec št. 13 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA  

 

PONUDNIK oz. GLAVNI PONUDNIK  (v primeru skupnega nastopa): 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL 

FRI na Večni poti 113 v Ljubljani«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _________ 2020 pod številko 

objave JN __________ 

 

i z j a v l j a m o ,  

 

 

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim 
podizvajalcem; 
 

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune svojih 

podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. 

 

 

 

 
Datum: Žig:     Podpis: 

 
_________________        _________________ 
 

 

 

 

Izjava se izpolni le, če ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci in da 

podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3. 

 

Opomba: Obrazcu se priloži zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. 
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Razpisni obrazec št. 14 

 
 
 
Izjava po 35. členu ZIntPK 
 
V postopku za izvedbo javnega naročila »Fizično in tehnično varovanje prostorov UL FKKT in UL FRI na 

Večni poti 113 v Ljubljani« , objavljeno na Portalu javnih naročil dne _________ 2020 pod številko objave 

JN __________ 

 

 

ponudnik: …………………………………………………………………………………. 

 

izjavljam, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11). 

 

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek 

javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali 

gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:  

 

- deležen kot poslovodja, 

- član poslovodstva ali  

- zakoniti zastopnik ali 

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.  

 

Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim 

družinskim članom kot fizično osebo. 

 

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, 

funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih 

oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu. 

 

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična. 

 

 

Datum: Žig:     Podpis: 
 

_________________        _________________ 

 

 

 

 


