
 

 

 

 

NAROČNIK:  

Narodni muzej Slovenije  

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE 
NAROČILA MALE VREDNOSTI 

»Storitve varovanja in prenosa alarmov« 

 

VSEBINA  

v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju 

(Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, Uradni list RS, št. 
16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 19/2010, 
18/2011, Uradni list Evropske unije, št. 319/2011, Uradni list RS, št. 43/2012 - Odl. US, 
90/2012 - ZJNPOV, 90/2012, Uradni list Evropske unije, št. 335/2013, Uradni list RS, št. 

19/2014, 32/2014 - ZPDZC-1). 

 

Povabilo k oddaji ponudbe 

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 

Obrazci in dokazila 

 

  



 

OBR-1  

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana 

Številka: 45/2014 

Datum: 12. 09. 2014 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Predmet javnega naročila 

»Storitev varovanja in prenosa alarmov«   

Na Portalu javnih naročil dne 12. 09. 2014, pod številko objave NMV3646/2014 je bilo 
skladno s 30.a členom ZJN-2-UPB5 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti. 

Predmet javnega naročila je izvedba storitev varovanja in prenosa alarmnih signalov na 
objektih Narodnega muzeja Slovenije za obdobje od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2016: 

• Tehnično varovanje (prenos vlomnih alarmov na varnostno nadzorni center) za objekta NMS v 
Ljubljani: 

1. Prešernova 20 

2. Maistrova 1 

• Fizično varovanje – varovanje ljudi in premoženja 

1. odklepanje in zaklepanje objekta NMS – Metelkova na Maistrovi 1, kar obsega jutranji 
prihod, izklop alarmov in pregled objekta v obsegu 1 ura in večerni prihod, pregled objekta in 
vklop alarmov v obsegu 1 ure / skupaj 2 uri dnevno 7 dni na teden, 

2. nadomeščanje odsotnih receptorjev in ostalih uslužbencev NMS na recepciji na obeh 
objektih (Prešernova 20 in Maistrova 1) na izrecni poziv naročnika (praviloma vsaj dva dni 
pred predvidenim nadomeščanjem); nadomeščanje je po potrebi, cca do 150 ur mesečno.  

Ponudbo izpolnite skladno s priloženim obrazcem. Prosimo vas, da upoštevate podroben 
opis predmeta javnega naročila po obrazcu, saj ponudbe, ki bo vsebovala predmet naročila, 
ki ne bi bil identičen razpisanemu (kar je za naročnika nova, spremenjena ponudba), ne bo 
mogoče sprejeti.  

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna cena za predviden obseg dela.  

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 18. 09. 2014 do 13:00 na naslov: Narodni 
muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, upravna pisarna (2. nadstropje). 

Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 09. 2014 ob 14:00, v prostorih naročnika. 

 

Narodni muzej Slovenije 



mag. Barbara Ravnik, direktorica



 

OBR-2  

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana 

Številka: 45/2014-2 

Datum: 12. 09. 2014 

 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

1.  člen  

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja. 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

2.  člen  

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

- ponudbo (OBR-3); 

- dokumentacijo in ostale izjave iz 7. člena teh navodil; 

-  parafiran in žigosan vzorec okvirnega sporazuma/pogodbe (OBR-9). 

3.  člen  

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki 
ne bodo ponudili izvedbo razpisanih storitev v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb. 

4. člen  

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala 
javnih naročil najpozneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.  

Kontaktna oseba naročnika bo pisno preko Portala za javna naročila odgovorila na vsa 
vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz prejšnjega odstavka.  

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje tri dni pred 
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in 
bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo 
ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo 
ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično 
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 

Sestanka s ponudniki ne bo. 



5. člen  

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in 
dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po 
e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.  

6. člen  

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 

Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana, upravna pisarna, 2. Nadstropje.  

Na kuverti mora biti vidna oznaka »ne odpiraj - JNMV – storitve varovanja«  in številka 
objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. 

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem 
naročilu, in bodo pravilno označene. 

7.  člen  

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpo lnjevanja naslednjih 
pogojev:  

 

A. Osnovna sposobnost:  

1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5. 

2. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 

3. Da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s 
plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. Ponudnik lahko ima 
neplačane obveznosti le do višine 50 evrov. 

Dokazilo:  izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) 

4. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek prisilne 
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

5. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega 
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem; 

7. Da ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka 
ali hujša kršitev poklicnih pravil. 

Dokazilo:  izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) 



8. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz 
uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo 
ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

Dokazilo:  izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5) 

V zvezi s pridobitvijo podatkov za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bo 
naročnik ravnal v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2-UPB5. 

 

B. Poklicna sposobnost:  

9. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

Dokazilo:  izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v 
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo 
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 

10. Ponudnik ima 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, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v 
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. 

Dokazilo:  izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) 

 

C. Ekonomska in finan čna sposobnost:  

11. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v 
predhodnih postopkih javnega naročanja. 

Dokazilo:  izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) 

12. Ponudnik mora nuditi najmanj 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno 
izstavljenega računa. 

Dokazilo:  izjava ponudnika (OBR-6) 

 

D. Tehni čna in kadrovska sposobnost  

13. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 

Dokazilo:  izjava o strokovnem kadru (OBR-7)  

14. Ponudnik mora vsaj % celotne storitve izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v 
delovnem razmerju. 

Dokazilo:  izjava o podizvajalcih (OBR-8) in priloga: Seznam podizvajalcev (OBR-8a). 



15. Ponudnik mora zagotavljati, da bo v primeru, če bo storitev opravljal s podizvajalci, 
naročnika pooblastil, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. 

Dokazilo: izjava o podizvajalcih. (OBR-8) 

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in 
predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 7. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

8.  člen  

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; 
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene 
napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

9.  člen  

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena ponudbenega 
predra čuna . 

Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. 

10.  člen  

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. 

Pripisi v ponudben predračun niso dovoljeni. 

11.  člen  

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 
(pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. 

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v 
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. 
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov 
izbrana kot najugodnejši ponudnik. 

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz 7. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno 
sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za 
vse gospodarske subjekte skupaj. 

12.  člen  



Ponudba mora veljati do vključno 31. 10.2014. 

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.  

13.  člen  

Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma/pogodbe žigosati in parafirati. S tem 
potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. 

14.  člen  

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013, v 
nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki 
verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki 
se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v 
postopku oddaje javnega naročanja. 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno 
dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR EUR * na TRR pri Ministrstvu za 
finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom 
ZPVPJN, sklic 11 16110-7113646. 

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 
predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali 
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s 
tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega 
ponudnika. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri 
naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi 
Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo v 
predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v 
elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 

 

Narodni muzej Slovenije  

mag. Barbara Ravnik, direktorica  

 

 



 

 

 

 

 

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE  



 

OBR-3 

Ponudnik: 

 

 

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubl jana  

 

PONUDBA  

 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave 
NMV3646/2014 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 
dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

           

PONUDNIK: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

PONUDBA št. ………………….. 

 

 

Na podlagi vašega povabila k oddaji ponudbe podajamo naslednjo ponudbo:  

• Tehnično varovanje (prenos vlomnih alarmov na nadzorni center) za objekta NMS Prešernova 
20 in Maistrova 1 

2 objekta    X    mesečni pavšal v znesku ……………… EUR    = ..........................EUR 

Skupaj za čas trajanja pogodbe (27 mesecev)   = ..........................EUR 

 

• Fizično varovanje  

1. odklepanje in zaklepanje objekta NMS – Metelkova na Maistrovi 1, kar obsega jutranji prihod, 
izklop alarmov in pregled objekta v obsegu 1 ura in večerni prihod, pregled objekta in vklop alarmov v 
obsegu 1 ure / skupaj 2 uri dnevno 7 dni na teden, 

 

30 dni        X        2 uri        po ………………… EUR     = ……………… EUR                      

Skupaj za čas trajanja pogodbe (27 mesecev)   = ..........................EUR 



2. nadomeščanje odsotnih receptorjev in ostalih uslužbencev NMS na recepciji na obeh objektih 
(Prešernova 20 in Maistrova 1) na izrecni poziv naročnika (praviloma vsaj dva dni pred predvidenim 
nadomeščanjem); nadomeščanje je po potrebi, cca do 150 ur mesečno.  

 

150  ur        po ………………… EUR     = ……………… EUR 

Skupaj za čas trajanja pogodbe (27 mesecev)   = ..........................EUR 

 

SKUPAJ  ……………... EUR ……………... 

DDV …….……………... EUR……………... 

SKUPAJ  ……………... EUR……………... 

 

Podatki o ponudniku  

Firma oziroma ime  in naslov:  

Zakoniti zastopnik: 

Davčna številka: 

Številka transakcijskega računa: 

Matična številka: 

Številka telefona: 

Številka telefaksa: 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 

 

Datum:___________  

 

 

Žig in podpis ponudnika 

 



 

OBR-4 

 

Ponudnik:  

  

 

Naročnik: Narodni muzej Slovenije  

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA N AROČILA IN 
SPREJEM POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem 
odstavku 42. člena ZJN-2-UPB5.  

 2. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 

 3. Da imamo na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačilom 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (Ponudnik lahko ima neplačane 
obveznosti le do višine 50 evrov). 

 4. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek 
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

 5. Da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega 
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

 6. Da nismo bili obsojeni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem; 

 7. Da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali 
hujša kršitev poklicnih pravil.  

 8. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register. 

 

 Ustrezno izpolnite in obkrožite:  

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 
_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava 
_______________, številka ____________________. 

 



B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi 
Zakona______________________________________________________________ 
pridobili ustrezna dovoljenja.  

Kot dokazilo prilagamo naslednje dokumente v fotoko piji: 

1. veljavno  licenco za varovanje ljudi in premožen ja in  
2. veljavno licenco za upravljanje z VNC ali sklenj eno pogodbo o zagotavljanju 

uporabe VNC z izvajalcem, ki tako licenco ima. 

S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila; 

2. da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja. 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo , da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resni čni.  

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v 
državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se 
morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom (šesti odstavek 42. člena 
ZJN-2-UPB5). 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s kat ero se prijavljamo na razpis,  
objavljen na Portalu javnih naro čil. 

 

 

Datum: ____________________ 

 

Žig in podpis ponudnika: 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBR-5 

Ponudnik: ___________________________________  

Polni naziv podjetja: ___________________________  

Sedež in njegova ob čina: ________________________  

Št. vpisa v sodni register: _______________________ _ 

Št. vložka: __________________  

Matična številka podjetja: _________________  

Naročnik: ________________________  

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV  

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik 
____________________________________________________________________, za 
namene javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 12. 09. 2014, pod 
številko objave NMV3646/2014, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih 
evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za 
naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 

a) Ime in priimek: ___________________________________podpis _____________ 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva __________________________, 

stalno bivališče________________________________________________________. 

 

b) Ime in priimek: ___________________________________podpis _____________ 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva __________________________, 

stalno bivališče________________________________________________________. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis,  objavljen na 
Portalu javnih naročil. 

 

Datum: ____________________ 

 

Žig in podpis ponudnika 

 

OBR–5a 



Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana 

 

 

POOBLASTILO NARO ČNIKU ZA PRIDOBITEV PODATKOV O PRAVNI OSEBI 

 
 
Ponudnik _________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika) 
 
pooblaščamo naročnika Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana,  
 
da pridobi od: 
▪ Davčne uprave Republike Slovenije podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti; 
▪ Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence;  
▪ Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet oz. 
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;  
 
 
PODATKI O PRAVNI OSEBI: 

 

Polni naziv podjetja: 

_________________________________________________________________________ 

Naslov podjetja: 

_________________________________________________________________________  

Občina sedeža podjetja: 

_________________________________________________________________________  

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 

_________________________________________________________________________  

Matična številka podjetja: 

_________________________________________________________________________  

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis,  objavljen na 
Portalu javnih naročil. 
 
 
Datum: ……………………………         Žig in podpis  

 

 

 

 



OBR-6 

 

Ponudnik:_________________________  

 

  

 

 

IZJAVA O PLA ČILNIH POGOJIH  

 

  

 

Izjavljamo, 

 

- da nudimo _________________ dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno 
izstavljenega računa. 

 

 Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis,  objavljen na 
Portalu javnih naročil. 

Datum: ____________________ 

 

Žig in podpis ponudnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBR-7 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

IZJAVO O STROKOVNEM KADRU  

 

Izjavljamo, 

 

- da razpolagamo s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis,  objavljen na 
Portalu javnih naročil. 

Datum:___________  

 

 

Žig in podpis ponudnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBR-8 

 

Ponudnik:_________________________  

 

  

 

Naročnik:_________________________  

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

IZJAVO O PODIZVAJALCIH  

 

Izjavljamo, 

 

- da bomo vsaj _____ % celotne storitve izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem 
razmerju. 

 

- da bomo v primeru, če bomo storitev opravljali s podizvajalci, naročnika pooblastili, da na 
podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. 

 

 Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis,  objavljen na 
Portalu javnih naročil. 

 

Datum:___________  

 

Žig in podpis ponudnika 

 

 

 

 

OBR-8/1 



 

 

Ponudnik:_________________________  

 

 

 

SEZNAM PODIZVAJALCEV  

 

Zap. 

 

št.  

 

  

 

PODIZVAJALEC  

 

  

 

  

 

OPIS DEL KI JIH BO 
IZVEDEL 

 

  

 

VREDNOST 
DEL 

 

RAZMERJE 
DEL V % 

 

1.

 

              

2.

 

              

3.

 

               

* Obrazec lahko priredite vašim potrebam tako, da m orajo biti zajeti vsi zahtevani 
podatki.  

 

 Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis,  objavljen na 
Portalu javnih naročil.  

 

Datum:___________ 

 Žig in podpis ponudnika 

 

 



OBR-9  

Na podlagi 3.točke 11.člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11, ZzasV-1) z dne 
11.3.2011 skleneta: 

 

……………………………………………………………………………., kot imetnik licence za izvajanje 
nalog zasebnega varovanja 

(v nadaljevanju: imetnik licence), ki ga zastopa ……………………………………………….. 

Matična številka: ............................................. 

ID za DDV: ................................................ 

TRR: .......................................................................... 

 

in 

 

Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana, kot naročnik storitve zasebnega varovanja (v 
nadaljevanju: naročnik), ki ga zastopa direktorica mag. Barbara Ravnik 

Davčna številka: SI70031568 

Matična številka: 5055482000 

IBAN SI56 0110 0603 0376 737 (Banka Slovenije) 

 

naslednjo 

P O G O D B O  O  STORITVAH  ZASEBNEGA  VAROVANJA 

 

I. člen 

(predmet pogodbe) 

Predmet te pogodbe je opravljanje storitev zasebnega varovanja, kot jih opredeljuje Zakon o 
zasebnem varovanju (ZZasV-1) (UL RS, št. 17/2011 z dne 11. 03. 2011).  

Naročnik in izvajalec s to pogodbo dogovorita fizično, tehnično in posledično intervencijsko varovanje 
objektov na lokaciji Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana in Narodni muzej Slovenije – 
Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana kot sledi: 

1. Fizično varovanje – varovanje ljudi in premoženja (1..točka 4. člena ZzasV-1) 

- odklepanje in zaklepanje objekta NMS – Metelkova na Maistrovi 1, kar obsega jutranji prihod, 
izklop alarmov in pregled objekta v obsegu 1 ura in večerni prihod, pregled objekta in vklop alarmov v 
obsegu 1 ure / skupaj 2 uri dnevno 7 dni na teden, 



- nadomeščanje odsotnih receptorjev in ostalih uslužbencev NMS na recepciji na obeh objektih 
(Prešernova 20 in Maistrova 1) na izrecni poziv naročnika (praviloma vsaj dva dni pred predvidenim 
nadomeščanjem); nadomeščanje je po potrebi, povprečno cca do 150 ur mesečno. 

Dela in naloge se izvajajo v skladu z načrtom varovanja, ki je sestavni del te pogodbe . 

2. Tehnično varovanje – upravljanje z VNC (6..točka 4. člena ZzasV-1) 

- Narodni muzej Slovenije – Prešernova, 

- Narodni muzej Slovenije – Metelkova, 

ki vključuje nadzor delovanja alarmne centrale in sprejem protivlomnega signala alarma v varnostno 
nadzornem centru (VNC) izvajalca po obstoječi telefonski liniji. 

 

II. člen 

(obveznosti imetnika licence) 

Imetnik licence se zavezuje, da bo na podlagi te pogodbe zakonito, vestno in gospodarno opravljal 
vse dogovorjene naloge v skladu z veljavno zakonodajo, drugimi veljavnimi predpisi in navodili 
varovanja. 

Imetnik licence se zavezuje, da bo vse informacije in podatke, ki jih bo prejel od naročnika ali bi do njih 
prišel na drug način v zvezi z opravljanjem varnostnih storitev, varoval kot poslovno skrivnost.  

 

III. člen 

(obveznosti naročnika) 

Naročnik storitev se obvezuje: 

- da bo izvajalcu posredoval vse zahtevane podatke za izdelavo načrta varovanja, 

- da bo izvajalcu posredoval vse zahtevane podatke, ki so potrebni za izvajanje kvalitetne 
intervencije, 

- da bo izvajalcu pravočasno javljal morebitne spremembe v zvezi z odgovornimi osebami, 

- da bo poskrbel za redno vzdrževanje in brezhibno delovanje alarmnih naprav 

 

IV. člen 

(obveščanje) 

Naročnik storitve bo o posameznih potrebah, spremembah in posebnostih, ki neposredno vplivajo na 
kakovost varovanja, odgovorne osebe imetnika licence obveščal direktno ali pa preko VNC na sledeče 
številke in naslove imetnika licence: 

a. varnostni menedžer……………………..  telefon: ……………………... fax: …………………..
 gsm: …………………….e-mail: ……………………………. 

 



Imetnik licence bo odgovorno osebo naročnika storitve o izrednih dogodkih obveščal neposredno 
preko komunikacijskih sredstev na sledeče številke in naslove: 

 

f. odgovorna oseba………………………. telefon: ……………………..fax: ……………………..
 gsm: …………………….e-mail: ……………………………. 

 

V. člen 

(cene) 

Vrednost posamezne oblike varovanja glede na prvo točko te pogodbe: 

1. Fizično varovanje 

- odklepanje in zaklepanje objekta NMS – Metelkova na Maistrovi 1 

Neto cena .................................................................................................   ……EUR/h 

- nadomeščanje odsotnih receptorjev in ostalih uslužbencev NMS na recepciji na obeh objektih 
(Prešernova 20 in Maistrova 1) 

Neto cena .................................................................................................   ….. EUR/h 

Kot obračunska enota se šteje izvedba storitve z enim varnostnikom na uro. 

2. Tehnično varovanje 

Neto cena .............................................................................................. EUR/mesec/objekt 

Cena storitve velja za prenos in sprejem alarmnega signala na mesec v VNC, vključno s 
pripravljenostjo in izvedbo intervencije na pravi alarm. 

V cenah ni vračunan DDV. 

 

VI. člen 

(sprememba cen) 

Cene za opravljene storitve so fiksne za čas trajanja te pogodbe. Izjemoma se lahko zvišajo enkrat 
letno v januarju ob soglasju obeh strank, v skladu z letno rastjo indeksa življenskih potrebščin za 
preteklo leto po podatkih Statističnega urada RS 

 

VII. člen 

(račun) 

Naročnik storitve varovanja se obvezuje, da bo račune za storitev poravnal z nakazilom na 
transakcijski račun imetnika licence v 30-ih dneh po izstavitvi fakture, ki je zadnjega v mesecu za 
tekoči mesec. 

Za zamujena plačila se zaračunavajo zakonske zamudne obresti. 



 

VIII. člen 

(trajanje pogodbe) 

Pogodba je sklenjena za določen čas za obdobje od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2016. 

 

IX. člen 

(protikorupcijska klavzula) 

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: 

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. 

 

X. člen 

(končna določba) 

Spori iz te pogodbe se rešujejo sporazumno s pogajanji, mediacijo, arbitražo, oziroma jih rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva 
izvoda. 

 

Štev.:        Štev.:  

 

V …………: ………….     V Ljubljani:……………….. 

 

IZVAJALEC:       NAROČNIK: 

 

………………………………..    Narodni muzej Slovenije 

…………………………………….   mag. Barbara Ravnik, direktorica 


