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1. NAROČNIK  

Na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur.l.št. 91/2015 z dne 30.11.2015) naročnik vabi vse  
zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 
 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NARO ČILA  
Oznaka: 1 
Predmet: izvedba storitve varovanja ljudi in premoženja ter prenos protivlomnega alarmnega signala na VNC in 
intervencijskega posredovanja na objektih Narodnega muzeja Slovenije na treh različnih lokacijah in sicer na 
Prešernovi cesti 20 in Maistrovi cesti 1 v Ljubljani in Kozarišču 67 (Grad Snežnik) v Starem trgu pri Ložu, za obdobje 
dveh let, od 01.07.2017 do 30.06.2019 . 
 
Varnostno receptorske storitve ob delovnih dneh na lokacijah Prešernova ulica 20 in Maistrova ulica 1 (na začetku se 
bodo potrebovali varnostniki v obsegu maksimalno 177 ur na teden, po ureditvi lastne varnostne službe pa se bo potreba 
zmanjšala na predvidoma 50 ur na teden oz. po potrebi):  
• Fizično varovanje na dveh lokacijah glede na mesečni razpored, ki ga naročnik javi izvajalcu en teden pred začetkom 
vsakega meseca: 

• izvajanje rednih in izrednih obhodov notranjih prostorov stavbe in neposredne okolice vključno s 
pripadajočimi parkirišči ter vizualni pregled vseh možnih vstopnih točk v varovani objekt in zadrževanje v 
neposredni okolici; vodenje dnevnika obhodov s časom obhoda in ugotovljenim stanjem; 

• odklop/izklop alarmnih naprav ter odklepanje/zaklepanje vhodov in prostorov skladno z navodili naročnika; 
• kontrola vstopa/izstopa oseb pri vhodih v objekte in prostore preko video-nadzornih kamer; 
• sprejemanje/izdajanje ključev skladno z navodili naročnika; 
• sprejemanje, usmerjanje, spremljanje in vodenje evidence obiskovalcev; 
• preprečevanje nedovoljenih ravnanj obiskovalcev; vzdrževanje javnega reda in miru na varovanem območju; 
• strokovno izvajanje prvih nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava in 

obveščanje odgovorne osebe naročnika, policije, gasilcev, ipd.; 
• vodenje evidenc s področja varovanja v skladu z 69. členom Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1); 
• sprejemanje in usmerjanje telefonskih pozivov, ki se opravljajo preko hišne centrale; 
• organiziranje intervencije v primeru sprožitve alarmnega signala oziroma izrednega dogodka; 
• opravljanje morebitnih drugih nalog za varovano stavbo in prostore po posebnih navodilih naročnika po 

sprotnem dogovoru; 
• občasno opravljanje receptorskih del v odsotnosti uslužbencev Narodnega muzeja Slovenije na recepciji na 

izrecni poziv naročnika (praviloma vsaj dva dni pred predvidenim nadomeščanjem);  
• ponudnik zagotavlja odzivni čas 24 ur za zamenjavo varnostnika, za dodatno varovanje po potrebi v času 

izrednih dogodkov, večjih razstav, ipd. 
• Tehnično in intervencijsko varovanje na lokacijah Prešernova ulica 20,  Maistrova ulica 1 in Kozarišče 67 (za 
celotni čas trajanja tega javnega naročila): 

• nadzor delovanja alarmne centrale, ki je last naročnika; 
• prenos protivlomnih alarmov na varnostno nadzorni center pogodbenega izvajalca in centralo (aktivno vsak 

dan od 6:00-20:00) naročnika (kjer se podatki hranijo); 
• izvajanje intervencij neprekinjeno 24 ur dnevno z odzivnim časom največ 15 minut; 

 
Okvirni termin fizičnega varovanja s po enim (1) varnostnikom:  
Lokacija Prešernova 20: od ponedeljka do petka med 6:00 - 19:00 (ob četrtkih do 21:00), v soboto in nedeljo med 9:30 
– 19:00; 
Lokacija Maistrova 1: od ponedeljka do petka med 6:30 - 18:30, v soboto in nedeljo med 9:30 – 18:30; 
Termin se prilagaja potrebam in ga natančneje določi naročnik v mesečnem planu za vsak mesec sproti. Obračuna se po 
dejansko opravljenih urah. 
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom – izvajalcem storitev sklenil pogodbo za obdobje 24 mesecev od sklenitve 
pogodbe dalje. 
 
Naročnik si pridržuje pravico do: 

• naročanja opravljanja dodatnih ur varnostno receptorskih storitev v okviru pogodbene vrednosti, glede na 
naročnikove potrebe v času trajanja pogodbe; 

• zmanjšanja obsega pogodbenih storitev, v primeru, da se bodo v času trajanja pogodbe naročnikove potrebe po 
storitvah zmanjšale in s tem ustreznega zmanjšanja pogodbene vrednosti. 
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3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NARO ČILA  

 
Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom ZJN-3 izvede postopek oddaje naročila za male vrednosti.  
Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil 
pogodbo. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene skladno z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za 
udeležbo tega javnega razpisa. 
 

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE  

 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku v zaprti kuverti do dne 01. 06. 2017, najkasneje do 12.ure, s 
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:  
Narodni muzej Slovenije 
Upravna pisarna, 2.nadstropje 
Prešernova cesta 20 
1000 Ljubljana. 
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka ''NE ODPIRAJ – JNMV'' in številka objave javnega naročila 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. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in po končanem 
odpiranju ponudb neodprte vrnjene ponudniku z navedbo, da je bila prepozna. 
 

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 01. 06. .2017 ob 13.00 uri na naslovu naročnika: Narodni muzej Slovenije, Prešernova 
cesta 20, 1000 Ljubljana, upravna pisarna v drugem nadstropju. 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za 
sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. 
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe ter jih neodprte vrnila 
ponudnikom. Pri odpiranju ponudbe bo strokovna komisija objavila sledeče podatke iz vsake ponudbe: zaporedna 
številka ponudbe, naziv ponudnika in ponudbena vrednost ter morebitne popuste. O odpiranju ponudb bo komisija 
sestavila zapisnik, katerega bodo po en izvod takoj po odpiranju prejeli navzoči predstavniki ponudnikov, ki so 
predložili pooblastila, ostalim ponudnikom, ki na odpiranju ne bodo prisotni, bo zapisnik o odpiranju posredovan 
priporočeno po pošti najkasneje v petih (5) delovnih dneh po odpiranju ponudb. 
 
Naročnik mora odločitev o javnem naročilu sprejeti v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb. Skladno z 90. členom 
ZJN-3 bo naročnik odločitev objavil na portalu javnih naročil najkasneje v petih (5) dneh po sprejemu odločitve. 

 

6. PRAVNA PODLAGA 
 
Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno 
naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.  
 

7. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA 

7.1. Dostop do razpisne dokumentacije 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika na naslovu: 
http://www.nms.si. 
Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni. 

7.2. Ogled 

Za pripravo ponudbe je možen ogled obeh lokacij v Ljubljani, na podlagi vnaprej dogovorjenega termina. Ponudniki se 
za ogled lahko dogovorijo vsaj dva (2) dni prej preko elektronskega naslova: andrej.semrov@nms.si. Ogled se lahko 
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opravi najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe. Ob ogledu ne bo naročnik dajal nobenih dodatnih 
informacij glede javnega naročila. Vsa vprašanja morajo ponudniki postaviti preko portala javnih naročil. 
 
Ogleda se lahko udeležijo le ponudniki, ki izpolnjujejo osnovne pogoje razpisne dokumentacije (točka 9.1.1.) in 
podpišejo Izjavo o varovanju podatkov, ki jim je predložena v podpis pred pričetkom ogleda. 
 
V kolikor ponudnik opravi ogled, mora ponudbi predložiti kopijo potrdila o opravljenem ogledu, ki ga prejme ob ogledu 
objekta(ov).  

7.3. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno pisno 
preko portala javnih naročil. Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma 
kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi s postopkom oddaje naročila štel za pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih 
naročil zastavljeno najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Na zahteve za pojasnila oziroma druga 
vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Odgovori na vprašanja postavljena 
preko portala javnih naročil so sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve 
razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest (6) 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. 
 

8. SESTAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

 
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:  

• povabilo ponudnikom in navodila za oddajo ponudbe 
• obrazec Ponudba 
• obrazec Osnovni podatki o ponudniku 
• obrazec Prijava  
• obrazec Izjava za ponudnika 
• obrazec Predračun  
• obrazec Izjava o referencah  
• obrazec Izjava referenčnega naročnika 
• obrazec Izjava o zavarovanju odgovornosti 
• obrazec Izjava o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih sposobnosti 
• obrazec Poimenska navedba kadrov 
• obrazec Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci 
• obrazec Izjava ponudnika o podizvajalcih 
• obrazec Pooblastilo ponudnika k neposrednim plačilom podizvajalcu 
• obrazec Izjava podizvajalca 
• obrazec Pooblastilo podizvajalca 
• obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc za fizične osebe 
• obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc za gospodarske subjekte 
• obrazec Izjava o finančnem zavarovanju 
• obrazec Vzorec Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
• vzorec Okvirne pogodbe 

 

9. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN NJIHOV O DOKAZOVANJE  

 
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  
Glede na določila 3. odstavka 47. člena ZJN-3, lahko naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti zahteva, da 
ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti z izjavo. Naročnik preveri obstoj in vsebino navedb 
v ponudbi le, če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. Naročnik torej lahko kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev 
zahteva le predložitev izjave (Izjava za ponudnika) in navedbo podatkov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev (Prijava). 
Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od ponudnika lahko zahteva 
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predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebitnih potrebnih pooblastil za 
preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče 
preveriti izpolnjevanja pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb. Za dokazovanje izpolnjevanja 
pogojev mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Ponudnik lahko, kjer se 
zahtevajo potrdila uradnih institucij, predloži kopijo zahtevanega dokumenta. Naročnik si pridržuje pravico do 
preveritve verodostojnosti izjav in potrdil pri podpisniku le-teh. 
Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh 
obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika 
morajo biti pisne ter podpisane s strani ponudnika, ter žigosane, v kolikor ponudnik uporablja žig. 
V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti 
primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja. 

9.1. Podatki o ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti (76. in 77. člen ZJN-3)  

Dokazila in pisne izjave priložijo vsi ponudniki in podizvajalci v ponudbi. V primerih, da ponudnik predloži potrdila 
uradnih institucij, le-ta ne smejo biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.  
9.1.1.) Potrdilo (sodne ali druge evidence), da je ponudnik vpisan v ustrezen register dejavnosti v skladu s predpisi 
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register ter da 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. 
Dokaz: potrdilo uradne institucije in kopiji veljavnih licenc za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, ki jih izda 
Ministrstvo za notranje zadeve, v skladu z ZZasV-1 (licenca za varovanje premoženja, licenca za upravljanje z 
varnostno-nadzornim centrom - lasten ali pogodben). 
9.1.2.) Potrdilo uradne institucije (sodne ali druge enakovredne evidence), da ponudnik ni v postopku insolventnosti ali 
prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, da z njegovimi sredstvi in 
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali le-te niso začasno ustavljene ali da 
ni v katerem koli podobnem položaju.  
Dokaz: potrdilo uradne institucije.  
9.1.3.) Potrdilo uradne institucije (davčni organ), da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, v skladu s 
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.  
Dokaz: potrdilo uradne institucije. 
9.1.4.) Izjava, da ponudnik in njegov(i) zakoniti zastopnik(i), v kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1), (Ur.l. RS, št. 50/12) v skladu s 1. 
odstavkom 75. člena ZJN-3.  
Dokaz: podpisana Izjava za ponudnika (Obr. 3). 
9.1.5.) Izjava ponudnika, da v preteklih treh letih pred pričetkom postopka oddaje zadevnega javnega naročila njegovi 
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem. 
Dokaz: podpisana Izjava za ponudnika (Obr. 3). 
9.1.6.) Izjava, da ponudnik ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za 
oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami.  
Dokaz: podpisana Izjava za ponudnika (Obr. 3). 
9.1.7.) Izjava, da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države izrečena globa zaradi prekrška v zvezi 
s plačilom za delo. 
Dokaz: podpisana Izjava za ponudnika (Obr. 3). 
9.1.8.) Izjava, da ponudnik ni vključen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o 
preprečevanju korupcije (ZPKor, Uradni list RS št. 43/05) naročnik ne sme poslovati.  
Dokaz: podpisana Izjava za ponudnika (Obr. 3). 
9.1.9.) Pooblastilo, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za fizične osebe in 
gospodarske subjekte. 
Dokaz: pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc (Obr. 15 in Obr. 16). 

9.2. Podatki o ekonomski in finančni sposobnosti (76. in 77. člen ZJN-3)  

9.2.1.) Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti:  
• da ponudnik ni imel transakcijskih računov, ki bi bili v zadnjih šestih (6) mesecih pred dnem odpiranja ponudb 

blokirani; 
• da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred dnem odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti; 
• da ima bonitetno listino z bonitetno oceno, ki ni starejša od treh (3) mesecev – S.BON-1 s podatki in kazalniki 

za leto 2016, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. 
Dokaz: potrdilo poslovne banke in dokazilo S.BON-1 
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9.2.2.) Izjava ponudnika, da bo naročniku v roku deset (10) dni od podpisa okvirne pogodbe predložil kopijo Pogodbe 
za zavarovanje odgovornosti za škodo oziroma veljavno zavarovalno polico, skladno z določili 15. člena ZZasV-1 višini 
84.000,00 EUR z veljavnostjo štirih (4) let oz. vsako leto predložil veljavno zavarovalno polico v navedeni vrednosti. 
Dokaz: podpisana Izjava o zavarovanju odgovornosti (Obr. 7). 

9.3. Podatki o tehnični in kadrovski sposobnosti (76. in 77. člen ZJN-3) 

9.3.1.) Izjava, da je ponudnik zanesljiv, strokoven in ima izkušnje ter zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela ter 
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.  
Dokaz: podpisana Izjava o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih sposobnostih (Obr. 8). 
9.3.2.) Spisek referenc ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu, da je v zadnjih treh (3) letih opravljal vsaj tri (3) 
storitve fizičnega in tehničnega varovanja pri vsaj treh različnih naročnikih v vrednosti najmanj 40.000 EUR brez DDV 
za posameznega naročnika v enem (1) letu.  Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih predloži ponudnik, še 
dodatno preverjati pri potrjevalcih referenc.  
Dokaz: izpolnjen in podpisan spisek referenc in podpisana Izjava referenčnega naročnika (Obr. 5 in Obr. 6). 
9.3.3.) Izjava, da ponudnik razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri za izvedbo javnega naročila. 
Dokaz: Seznam zaposlenih varnostnikov, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega naročila z zahtevanimi dokazili o 
usposobljenosti (fotokopije službenih izkaznic, ki jih izdaja Ministrstvo za notranje zadeve; izjavo o pasivnem znanju 
angleškega jezika; potrdilo o slovenskem državljanstvu in potrdilo o nekaznovanosti)  in izjavo, da bodo dela izvajali 
navedeni delavci (Obr. 9). 
9.3.4.) Izjavo, da ponudnik izpolnjuje vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih 
pogojev, predpise o delovnih razmerjih in da izplačujejo plače v skladu s kolektivno pogodbo.  
Dokaz: podpisana Izjava o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih sposobnostih (Obr. 8). 
9.3.5.) Izjava ponudnika, da ima organizirano 24 urno lastno ali pogodbeno intervencijsko službo na območju celotne 
Slovenije.  
Dokaz: podpisana Izjava o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih sposobnostih (Obr. 8). 
 

10. MERILA  

 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba in sicer se najugodnejša ponudba 
izračuna na sledeč način. Izbrana bo ponudba, ki bo prejela najvišje število točk od skupno 100 točk v skladu z 
naslednjimi merili: 

• Ponudbena cena- max 60 točk  
Cenovno najugodnejša ponudba prejme šestdeset (60) točk, ostale ponudbe prejmejo ustrezno manjše število 
točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejšega ponudnika. 
Formula za izračun točk = najnižja cena med ponudbami / ponujena cena x 60 

• Reference- max 30 točk 
Vrednost referenčnega potrdila x max.št. upoštevanih referenc/vrednost posamezne reference 
Max možno število točk je trideset (30). Ponudnik dobi za vsako potrjeno referenco izvajalcev pet (5) točk in 
največje število referenc, ki se bodo upoštevala pri ocenjevanju, je šest (6). Naročnik bo upošteval le 
zaključene storitve, v primeru večletnih pogodb se mora storitev pred oddajo ponudbe izvajati že najmanj 
drugo leto in letni pogodbeni znesek mora presegati 40.000.-€. 

• Kadrovsko-tehnične prednosti: število intervencijskih skupin, ki so istočasno prisotne na celotnem območju 
Slovenije – max 10 točk 
Ponudnik z največjim številom istočasno prisotnih intervencijskih skupin prejme deset (10) točk. Ostale 
ponudbe se vrednotijo po formuli = največje število / ponujeno število x 10 

Točke vseh ocenjevalnih meril se seštevajo. V primeru, da bo več ponudb imelo enako najvišje skupno število točk, bo 
izbran tisti ponudnik, ki ima nižjo skupno ponudbeno ceno z DDV.  
 

11. PONUDBA 

 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:  
izpolnjen obrazec Ponudba 
izpolnjen obrazec Osnovni podatki o ponudniku 
izpolnjen obrazec Prijava 
izpolnjen obrazec Predračun 
izpolnjen obrazec Izjava za ponudnika 
izpolnjen obrazec Izjava o referencah  
izpolnjen obrazec Izjava referenčnega naročnika 
izpolnjen obrazec Izjava o zavarovanju odgovornosti 
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izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih sposobnosti 
izpolnjen obrazec Poimenska navedba kadrov 
izpolnjen obrazec Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci 
izpolnjen obrazec Izjava ponudnika o podizvajalcih 
izpolnjen obrazec Pooblastilo ponudnika k neposrednim plačilom podizvajalcu 
izpolnjen obrazec Izjava podizvajalca 
izpolnjen obrazec Pooblastilo podizvajalca 
izpolnjen obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc za fizične osebe 
izpolnjen obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc za gospodarske subjekte  
izpolnjen obrazec Izjava o finančnem zavarovanju  
izpolnjena in podpisana okvirna pogodba 
potrdila uradnih institucij 
 
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 
osmih (8) dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

• svojih 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 družbe, šteje, da so z 
njim povezane družbe. 

V primeru, da bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo 
podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 EUR brez DDV, bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika 
zgoraj navedene podatke v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca.  
 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v 
ponudbi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku 
odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na 
tem javnem naročilu. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih dokumentov in dokazil, bo naročnik izločil oz. 
zavrnil kot nepopolne in jih ne bo obravnaval. 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno 
označene. 

11.1. Obrazec Ponudba 

Ponudnik v obrazec ponudba vpiše zahtevane podatke, podpiše in ožigosa, v kolikor uporablja žig. 

11.2. Obrazec Prijava 

Ponudnik v obrazec prijava vpiše zahtevane podatke, podpiše in ožigosa, v kolikor uporablja žig. 

11.3. Obrazec Predračun  

Ponudnik mora v obrazcu predračun vpisati vse zahtevane podatke, podpiše in ožigosa, v kolikor uporablja žig. 
Cene morajo biti v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. 
Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik 
cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s 
količinami. Pripisi v ponudbeni predračun niso dovoljeni. Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek 
na dodano vrednost. 
 
Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, 
za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na 
predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 

11.4. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, bo izbrani ponudnik 
moral predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku deset (10) dni od obojestranskega podpisa 
pogodbe, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne 
pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti 30 dni po 
preteku roka za dokončanje pogodbenih del. 
 
Zavarovanje lahko ponudnik predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na svojem obrazcu, ki pa 
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženega vzorca. 
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Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predložil glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla ali več 
ponudnikov. 
 
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta in količina, bo moral 
izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost. 
 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: 

• če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
• če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
• če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
• če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali 
• če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. 

11.5. Druga določila za pripravo ponudbe  

11.5.1. Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci 
Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci na tem javnem razpisu sta dovoljena. 
 
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v 
točkah 9. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, 
posamično.  
Pogoje, določene v točkah 9.3.2., 9.3.3. in 9.3.5. ponudniki lahko izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo 
na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. 
Obrazca »Predračun« in »Prijava« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s 
strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančno zavarovanje lahko ponudniki predložijo 
na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov (nosilec posla) ali več ponudnikov skupaj, v vsakem 
primeru pa mora jo biti izpolnjene vse zahteve (višina zahtevanega zneska, veljavnost). 
V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o 
skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in 
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku 
solidarno. 
 
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi v obrazcu 'Prijava' navesti vse 
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec 
(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če 
podizvajalec to zahteva. Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 9 teh navodil. 
Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem 
stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. 
V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9 te razpisne dokumentacije, bo naročnik 
podizvajalca zavrnil.  
Prav tako mora ponudnik priložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja (Obr. 11). Izbrani ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim 
izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. Prav tako bo moral imeti izbrani ponudnik, če se bo po sklenitvi pogodbe 
o izvedbi tega naročila zamenjal podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, sklenjene pogodbe s 
podizvajalci tudi med njenim izvajanjem. V navedenem primeru bo moral v petih (5) dneh po nastanku take spremembe 
naročniku predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta 
zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih dobav neposredno novemu podizvajalcu,  soglasje novega 
podizvajalca k neposrednemu plačilu in podatke iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. 
V vseh navedenih primerih bo moral podizvajalec naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izbranim 
ponudnikom (svojim naročnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.  
V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na 
število podizvajalcev.  
 
Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, se 
šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN -3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega 
izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 
tem členom, mora:  
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega 
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu (Obr. 12),  
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do 
ponudnika (Obr. 14),  
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- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil (Obr. 
11).  
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 
podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve.  
 
V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora predložiti pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalcem (Obr. 
10)  
 
11.5.2. Variantna ponudba 
Variantne ponudbe niso dopuščene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik predloži ponudbo kot 
celoto. 
 
11.5.3. Jezik ponudbe 
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem 
jeziku. 
 
11.5.4. Način opremljanja in označevanja ponudbe  
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti 
pravilno izpolnjene, žigosane in s strani zakonitega zastopnika podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o 
izpolnjevanju pogojev, vzorec pogodbe, ipd. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni 
dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami in številkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, 
kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika in žigosani z žigom ponudnika, razen originalnih potrdil in 
bančnih garancij. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom. Vse strani v ponudbi morajo biti 
oštevilčene. 
 
Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, zamenjati ali 
naknadno vložiti brez vidne poškodbe listov oziroma pečata, razen obrazca Ponudba, ki ga ponudnik nalepi 
na ovojnico. V kolikor ponudba ne bo povezana z vrvico, bo naročnik takšno ponudbo zvezal na odpiranju ponudb. 
Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni 
dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami, na katerih so navedeni ali 
naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. 
Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na 
ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec Ponudba. 
 
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. 
 
V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki 
je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma 
podizvajalca. 
 
11.5.5. Veljavnost ponudbe 
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva oddaje in odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti 
ponudbe, se ponudba izloči. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti 
ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost 
ponudbe, če je bilo dano.  
 
11.5.6. Stroški ponudbe 
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. 
 

12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NARO ČILA  
 
Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3. 
Naročnik bo izbral za izvajalca javnega naročila male vrednosti le enega ponudnika za varovanje na vseh lokacijah, ki 
bo dosegla najvišje število točk. 
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13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 
 
Naročnik lahko na podlagi 8. odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe 
odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima 
zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe 
posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so  nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati 
in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru 
bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili 
ponudbo. 
 

14. ZAUPNOST IN JAVNOST PODATKOV 
 
Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 in ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik 
predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne 
določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 
 
Ne glede na določbe 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujene storitve in količina 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. 
 
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne 
vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do 
informacij javnega značaja, ne uporabljajo. 
 

15. POGODBA 
 
Naročnik bo podpisal pogodbo z izbranim ponudnikom. 
 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; 
v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali 
podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o 
gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe 
z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih 
dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. 
 
Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi 
katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom za to naročilo, ali s prijavljenim podizvajalcem, če je 
vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.  
 
Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku osmih (8) delovnih dneh po prejemu s strani 
naročnika podpisane pogodbe.  Če se ponudnik v roku osmih (8) dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi 
pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.  
Pogodba se bo pred podpisom smiselno vsebinsko prilagodila glede na morebitne narave internih pravilnikov izbranega 
ponudnika. 
 

16. PRAVNO VARSTVO  
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega 
odstavka 25. člena 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), lahko vloži v osmih (8) 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, vendar ne po roku za prejem ponudb. 
 
Takso v višini 1.500,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 
0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; 
IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. 
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Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Narodnem muzeju Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer 
neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je 
podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za 
revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javno upravo. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Narodni muzej Slovenije 
        mag. Barbara Ravnik, direktorica 
 
 
 
 
 
.  
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(Manjkajoče izpolnite in nalepite na ovojnico.)  
 

PONUDBA  
/Izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico!/ 

 
PONUDNIK:  
 

NAROČNIK: 
Narodni muzej Slovenije 
Prešernova cesta 20 
1000 Ljubljana 
 

NAVEDBA OZNAKE/PREDMETA JAVNEGA NARO ČILA: 
   'Storitve izvajanja fizi čnega in tehničnega varovanja' 
 
ŠTEVILKA ZADEVE: _1_/2017-JNMV 
 

NE ODPIRAJ, PONUDBA! 
 

(izpolni naročnik) 
 
Datum in ura predložitve:  

Zaporedna številka 
predložitve: 
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Ponudnik (podjetje, naslov):          
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

 

OSNOVNI PODATKI O PONUDNIKU 

 
 

Polno ime firme ponudnika:  

Skrajšano ime firme ponudnika:  

Zakoniti zastopnik:  

Naslov ponudnika:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Pristojni finančni urad:  

Številka transakcijskega računa: SI 

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

E-pošta:  

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:  

E-pošta za obveščanje ponudnika:  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                        Žig                                     Podpis ponudnika: 
 
________________                                                                 _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):          
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 

PRIJAVA 

Na podlagi obvestila o javnem naročanju objavljenega na portalu javnih naročil dne _______ pod številko objave 
____  za 'Storitve izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja' se prijavljamo (označite z X): 
☐ Samostojno 
 
☐ Skupno ponudbo 
 
☐ Ponudbo s podizvajalci 
 
 
SKUPNA PONUDBA 
 
Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila predložili skupno ponudbo. 
Pri javnem naročilu z oznako 1/2017 sodelujemo naslednji ponudniki: 
 

Št. Firma ponudnika 

1.  

2.  

3.  

 
Ponudniki za vsakega od skupnih ponudnikov izpolnijo 'Osnovne podatke o ponudniku', ki se kopira in izpolni v 
celoti, tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov.  
 
Naročnik naj do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja (se označi z X): 
☐ na enega ponudnika iz skupne ponudbe in sicer: ____________ (navesti firmo in naslov ponudnika), 
☐ na vse ponudnike iz skupne ponudbe. 
 
Obrazec »Prijava« podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo. 
 
UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 
 
Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. 
 
Pri javnem naročilu z oznako 1/2017 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 
 

Št. Popolna firma podizvajalca 

1.  

2.  

3.  
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Podatki o podizvajalcu 
 
Ponudnik izpolni obrazec 'Osnovni podatki o podizvajalcu' tolikokrat, kolikor podizvajalcev se prijavlja ter 
obrazec 'Del izvedbe javnega  naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec' tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe 
javnega naročila bo posamezni podizvajalec izvedel. 
 
Osnovni podatki o podizvajalcu 

Popolna firma podizvajalca:  

Skrajšana firma podizvajalca:  

Zakoniti zastopnik:   

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Številka transakcijskega računa: SI 

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

E-pošta:  

Kontaktna oseba za obveščanje:  

 
Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec 

Skrajšana firma podizvajalca:  

Predmet:  

Količina:  

Vrednost:  

Kraj izvedbe:  

Rok izvedbe:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                        Žig                                     Podpis ponudnika: 
 
________________                                                                 _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):          
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
 

IZJAVA ZA PONUDNIKA 
 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

• sprejemamo vse pogoje in druge zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z oznako 1, 
katerega predmet je izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja; 

• bomo na zahtevo naročnika predložili potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, 
morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke 
o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev 
ponudb; 

• so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo 
originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno 
odgovornost; 

• da naša družba in naši zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja (opredeljena 
v Kazenskem zakoniku KZ-1) iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur.l. RS, 
št. 91/2015);  

• da v preteklih treh letih pred pričetkom postopka oddaje zadevnega javnega naročila vodstveni delavci 
naše družbe niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem; 

• da nismo storili velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila in da na dan ko poteče rok za 
oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov 
z negativnimi referencami; 

• na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami kot določa 110. člen ZJN-3;  

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

•  izpolnjujemo vse zahtevane ekonomske/finančne/tehnične/kadrovske pogoje oziroma sposobnost iz 
točke 9 (devet) navodil ponudnikom predmetnega naročila;  

• da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v 
kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem); 

• da nismo vključeni na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju 
korupcije (ZPKor, Uradni list RS št. 43/05) naročnik ne sme poslovati; 

• da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku 
osmih (8) dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih 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 družbe, šteje, da 
so z nami povezane družbe. V kolikor bomo v ponudbi prijavili sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost 
del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višji od 10.000 EUR brez DDV, bomo navedene 
podatke v navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce. 

 
Datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
 
________________                                                                   _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):          
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 

PREDRAČUN  za JNMV št. 1/2017 
 
 
 

Zap.
št. Storitev Predvidena 

količina 

Cena na enoto  
brez DDV (v 

EUR) 

Cena na enoto  
z DDV 

(v EUR) 

Cena za celotno  
predvideno 

količino 
z DDV (v EUR) 

1 Fizično varovanje 
 Predvideno 

6.000 ur 
 

 
 

2 
Tehnično varovanje (prenos 
protivlomnega alarmnega signala 
na VNC)-lokacija Prešernova c.20 

24 mesecev  
 

 

3 
Tehnično varovanje (prenos 
protivlomnega alarmnega signala 
na VNC)-lokacija Maistrova c.20 

24 mesecev  
 

 

4 
Tehnično varovanje (prenos 
protivlomnega alarmnega signala 
na VNC)-lokacija Kozarišče 67 

24 mesecev  
 

 

SKUPNA PONUDBENA CENA ZA CELOTNO KOLI ČINO   

 
 
Ponudnik obvezno navede tudi urno postavko za izredno varovanje po naročilu naročnika: ____________ EUR. 
 
Ponudnik obvezno navede tudi urno postavko vsakokratne intervencije po naročilu naročnika: ___________ EUR. 
 
Predračun velja do __________ (najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb). 
Plačilni pogoji: __________  dni (najmanj 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, potrjenega s strani 
naročnika). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
 
________________                                                                   _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):          
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 
 
 

IZJAVA O REFERENCAH 
 
 
 

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih opravili vsaj tri storitve fizičnega in tehničnega varovanja pri vsaj treh 
različnih naročnikih v vrednosti najmanj 40.000.- EUR brez DDV za posameznega naročnika v enem letu: 
 
 
Zap. 
št. 

Naziv in kontakt referenčnega 
naročnika 

Objekt in predmet naročila  Leto 
storitve 

Vrednost naročila v 
EUR brez DDV 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
 

S podpisom izjave dovoljujemo naročniku, da po svoji presoji navedbe v izjavi preveri ter zahteva dokazila o 
izvedbi zgoraj navedenega referenčnega dela neposredno pri naročnikih, ki jih ponudnik navaja v zgornji tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
 
________________                                                                   _____________________ 
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IZJAVA REFEREN ČNEGA NAROČNIKA 

 
Naziv referenčnega naročnika (potrjevalca reference):  
 
Naslov referenčnega naročnika: 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ______________ (ponudnik) na podlagi pogodbe 
___________ (št.pogodbe) z dne ___________, sklenjene z nami kot naročnikom, v času od _________ do  
_______________, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) 
____________________________________ (navede se storitev) v vrednosti _____________ z DDV v EUR. 
 
Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri ___________ (ime in priimek), na telefonski številki ______________ 
in/ali elektronskem naslovu ________________. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Ime, priimek in naziv 
Datum:         Žig            Podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: 
 
________________                                                                   _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):          
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI 
 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo naročniku v roku deset (10) dni od podpisa okvirne pogodbe predložili kopijo Pogodbe za 
zavarovanje odgovornosti za škodo oziroma veljavno zavarovalno polico, skladno z določili 15. člena ZZasV-1 
višini 84.000,00 EUR z veljavnostjo štirih (4) let oz. vsako leto predložili veljavno zavarovalno polico v navedeni 
vrednosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
 
_______________                                                                    _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):         
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNI ČNE IN  
KADROVSKE SPOSOBNOSTI 

 
 
 
 
Izjavljamo, da: 
 

- smo zanesljivi, strokovni in imamo izkušnje ter zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela ter 
razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;  
 

- izpolnjujemo vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev, 
predpise o delovnih razmerjih in izplačujemo plače v skladu s kolektivno pogodbo;  

 
- imamo organizirano 24 urno lastno ali pogodbeno intervencijsko službo na območju celotne Slovenije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
 
_______________                                                                    _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):          

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 

 

POIMENSKA NAVEDBA KADROV 

 
 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo s strokovnim kadrom za izvedbo javnega 
naročila in da so zaposleni varnostniki na seznamu, ki so pri nas v delovnem razmerju, usposobljeni izvajati 
predmet tega javnega naročila in ga bodo izvajali za celotno trajanje javnega naročila: 
 

Št. Ime in priimek  Delovna doba  

1.   

2.   

3.   

 
 
Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi: _____________ (ime in priimek), na telefonski številki 
_______________  in/ali elektronskem naslovu ________________. 
 
 
Priložena so njihova dokazila o usposobljenosti: 
-  fotokopije službenih izkaznic, ki jih izdaja Ministrstvo za notranje zadeve, 
-  izjavo o pasivnem znanju angleškega jezika, 
-  potrdilo o slovenskem državljanstvu, 
-  potrdilo o nekaznovanosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
 
 _______________                                                                    _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):          

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM  

 

 

 
Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem. 
 
 
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga 
pravico takoj krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali 
s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
 
_______________                                                                    _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):       
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
 

IZAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH 
 
Izjavljamo,  

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; 
 

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s 
podizvajalcem (podizvajalska pogodba) za vsa dela, ki jih bo podizvajalec za nas izvajal; 

 
- da bomo ob izstavitvi svojega računa priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih boste predhodno 

potrdili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
 
_______________                                                                    _____________________ 
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Ponudnik (podjetje, naslov):          

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
 
 
 

POOBLASTILO PONUDNIKA K 
NEPOSREDNIM PLAČILOM PODIZVAJALCU  

 
 
 
S pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 
Ljubljana, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali 
neposredno plačilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum:                                     Žig                                         Podpis ponudnika: 
 
_______________                                                                    _____________________ 
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1/2017-JNMV                   Obr. 13 
Ponudnik (podjetje, naslov):          

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 

 

 

IZJAVA PODIZVAJALCA 

 

 

 
Izjavljamo, 
 

- da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti iz prejšnjih 
naročil; 
 

- da bomo naročniku, Narodnemu muzeju Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana, v petih (5) dneh po 
prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh njenih dodatkov, ki smo jo 
sklenili s ponudnikom za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                     Žig                                         Podpis ponudnika: 
 
_______________                                                                    _____________________ 
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1/2017-JNMV                   Obr. 14 
Ponudnik (podjetje, naslov):          
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
 
 
 

POOBLASTILO PODIZVAJALCA 

 

 

 
Pooblaščamo naročnika, Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana, da lahko našo terjatev namesto 
ponudniku, plača neposredno nam kot podizvajalcu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                     Žig                                         Podpis ponudnika: 
 
_______________                                                                    _____________________ 
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1/2017-JNMV                   Obr. 15 
Ponudnik (podjetje, naslov):          
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

 
 
 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ URADNIH EVIDE NC 
 – ZA FIZI ČNE OSEBE 

 
 
 

 
__________________ /naziv pooblastitelja/ pooblaščam Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 
Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje skupnega javnega naročila z oznako 
1/2017, katerega predmet so 'Storitve izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja', pridobi potrdilo o kaznovanju 
iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje 
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje 

  
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 
Ime in priimek:  
EMŠO:  
Kraj rojstva:  
Občina rojstva:  
Naslov stalnega/začasnega bivališča:  
Državljanstvo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis pooblastitelja: 
 
_________________                                                                        _____________________ 
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1/2017-JNMV                   Obr. 16 
Ponudnik (podjetje, naslov):          

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 
 
 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ URADNIH EVIDE NC  

- ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE 
 
 
 
 
 
__________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 
1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 
1/2017, katerega predmet so 'Storitve izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja', pridobi potrdilo o kaznovanju 
iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje 
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.  
 
 
 
Ponudnik:  ___________________________________ 
 
Polni naziv podjetja: ___________________________ 
 
Sedež in njegova občina: ________________________ 
 
Št. vpisa v sodni register: ________________________ 
 
Št. vložka: __________________ 
 
Matična številka podjetja: _________________ 
 
Naročnik:  ____________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis pooblastitelja: 
 
_________________                                                                        _____________________ 
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1/2017-JNMV                   Obr. 17 
Ponudnik (podjetje, naslov):          

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O FINAN ČNEM ZAVAROVANJU 
 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani, ob podpisu pogodbe ali najkasneje v roku deset (10) dni od 
obojestranskega podpisa pogodbe predložili brezpogojno in plačljivo na prvi poziv zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig    Podpis pooblastitelja: 
 
_________________                                                                        _____________________ 
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  Obr. 18 

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
Za: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana  
Datum: _____________ (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA:  ____________________________________________________________ (vpiše se vrsta 
zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 
ŠTEVILKA: ___________________ (vpiše se številka zavarovanja) 
GARANT:  ______________________ (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
NAROČNIK: __________________________________________________________________________ (vpišeta se 
ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
UPRAVIČENEC: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja 
št. 1/2017, katerega predmet je Storitev izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja. 
ZNESEK  V EUR: ________________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo) 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAH TEVI ZA PLA ČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: _____________ (nobena/navede se listina) 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:  slovenski 
OBLIKA PREDLOŽITVE:  v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ____________  (navede se SWIFT naslova garanta) 
KRAJ PREDLOŽITVE:  _____________________________________________________________ (garant vpiše 
naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, 
kot na primer garantov SWIFT naslov) 
Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici 
garanta na območju Republike Slovenije.  
DATUM VELJAVNOSTI: DDMMLLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 
STRANKA, KI MORA PLA ČATI STROŠKE:  ___________________ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v 
postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine 
zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, 
podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem 
primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni 
podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu 
naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v 
zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 
 
 
               garant   
               (žig in podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VZOREC POGODBE 
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NAROČNIK:  NARODNI MUZEJ SLOVENIJE , Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa direktorica mag. Barbara Ravnik 
matična številka: 5055482000 
ID za DDV: SI 70031568 
Št. TRR: SI____________________ odprt pri ____________ 

  
in 

IZVAJALEC: _________________________________________________________ 
ki ga zastopa direktor(ica) ________________________________________ 
matična številka: ________________ 
ID za DDV: SI ______________ 
TRR:  _______________________ odprt pri ___________ 
 

skleneta naslednjo 
 

POGODBO št. __________________ 
 

»Storitve varovanja Narodnega muzeja Slovenije« 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Narodni muzej Slovenije (v nadaljevanju: naročnik) in _______________________ (v nadaljevanju: izvajalec) 
ugotavljata, da: 

• je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila po postopku male vrednosti št. 
1/2017-JNMV-varovanje, v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; ZJN-
3), objavljeno na portalu javnih naročil z dne _____, za predmet naročila »Storitve izvajanja fizičnega in 
tehničnega varovanja«; 

• da je izvajalec je ponudbi priložil vso zahtevano dokumentacijo, ki se šteje kot sestavni del te pogodbe;  
• da je bil izvajalec na podlagi odločitve št. _________ z dne ________ izbran kot najugodnejši ponudnik, 
• da se ta pogodba uporablja za obdobje 24 (štiriindvajset) mesecev. 

 

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo izvedel storitve fizičnega in tehničnega varovanje Narodnega muzeja Slovenije 
skladno z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo ter predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je 
predvidena za izvajanje varovanja ljudi in premoženja naročnika. 
 
Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v tehnični specifikaciji (v nadaljevanju: priloga št. __) in predračunu št. 
____, ki sta prilogi te pogodbe in njen sestavni del ter se izvaja na način kot je določen v teh prilogah in tej pogodbi. 
 

III. POGODBENE CENE IN PLA ČILNI POGOJI 
 

3. člen 
 
Pogodbene storitve se zaračunavajo po cenah na enoto iz obrazca »Predračun«, ki je Priloga __ te pogodbe in njen 
sestavni del. Ponudbene cene v EUR z DDV so fiksne za obdobje 24 (štiriindvajset) mesecev. 
 

4. člen 
 
Storitve se obračunavajo praviloma enkrat mesečno po predhodnem izvajalčevem poročilu o izvajanju storitev na 
podlagi dejansko opravljenih ur, ki ga naročnik potrdi. Za morebitne storitve dodatnega fizičnega varovanja za izredne 
dogodke po posebnem naročilu naročnika izvajalec izstavi samostojen račun.  
Poročilo vsebuje specifikacijo izvedenih del in potrjeno poročilo je priloga računu.  



 

Stran 35 od 39 
 

Računi se izstavljajo mesečno in sicer najkasneje 8 (osmi) dan v mesecu za pretekli mesec. Računi se morajo sklicevati 
na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavljajo. 
 
Rok plačila za storitev je najkasneje 30. dan od dne pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca 
št.__________ odprt pri _________, oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu. 
 
V primeru zamude pri plačilu je izvajalec upravičen naročniku zaračunati zakonite zamudne obresti. 
 
Izvajalec vse račune naročniku pošilja izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. 
 

IV. NAČIN IZVAJANJA STORITEV 

5. člen 
 
Podrobnejši opis pogodbenih storitev je naveden v tehničnih specifikacijah, ki kot Priloga__ predstavljajo sestavni del 
te pogodbe, ter se izvedejo na način, kot je določen v tej pogodbi in v tej prilogi. 
 
Izvajalec mora ves čas trajanja te pogodbe predmetne storitve izvajati z zahtevanim številom kadrov, ki izpolnjujejo vse 
zahtevane pogoje naročila, na podlagi katerega je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba. 
 
Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila oziroma te 
pogodbe. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za 
usposobljenost kadra. Kot sprememba se štejejo morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra kot tudi morebitni 
dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve. 
 

V. OBVEZNOSTI STRANK 

 
6. člen 

 
Naročnik se obvezuje, da bo:  
 

• takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno delo; 
• redno in pravočasno izvajalcu posredoval v pisni obliki vse spremembe, ki vplivajo na izvajanje načrta 

fizičnega varovanja;  
• bo pred pričetkom izvajanja varovanja za vse nominirane varnostnike izvedel  izobraževanje za upravljanje z 

vsemi sistemi za nadzor, varovanje in zaščito objekta in preveril njihovo usposobljenost po končanem 
izobraževanju; 

• izvajalcu zagotovil materialne in tehnične pogoje (prostor za varnostnike, telefon, voda, sanitarije), ki so 
potrebni za izvajanje načrta fizičnega varovanja; 

• sam izvajal vse naloge s področja varstva pri delu in varstva pred požarom; 
• vsa dodatna dela, ki niso predmet te pogodbe, dodatno naročil pri izvajalcu v pisni obliki ter poravnal vse 

stroške dodatnega varovanja; 
• 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 izvajalce izvaja varovanje, pravico do posesti oz. kakršne koli druge pravice.  

• izvajalcu dal na razpolago vso zahtevano dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti 
obseg pogodbenih del potrebne; 

• sodeloval z izvajalcem z namenom, da izvajalec prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te 
pogodbe; 

• nadzoroval kvaliteto opravljenega dela; 
• tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in redno ter pravočasno izpolnjeval 

vse finančne in druge obveznosti iz te pogodbe. 
 

7. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 
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- dela po tej pogodbi izvajal v skladu z določili Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS št. 17/2011) in v skladu 
s svojo ponudbo; 

- izvajal vse svoje obveznosti po tej pogodbi do naročnika z vso skrbnostjo in kakovostjo, po pravilih stroke, v 
skladu z navodili naročnika, veljavnimi predpisi in v dogovorjenih rokih;  

- redno obveščal naročnika o poteku izvajanja pogodbenih obveznosti; 
- omogočal naročniku ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih storitev; 
- podatke uporabljal zgolj in samo za potrebe izpolnitve obveznosti iz te pogodbe; 
- skrbel, da dokumentacija ne bo dostopna nepooblaščenim osebam; brez pisnega dovoljenja naročnika ne 

bo posredovana tretjim osebam; se podatki, ki se nahajajo na skupni infrastrukturi, ne bodo kopirali, 
brisali ali kako drugače zlorabili; 

- bo upošteval pisno zahtevo naročnika za zamenjavo konkretnega varnostnika; naročniku zahteve za menjavo 
varnostnika ni potrebno obrazložiti; naročnik mora podati pisno soglasje k vsakokratni predvideni zamenjavi 
varnostnika; 

- v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja zasebno varovanje in podzakonskimi predpisi imel 
zavarovano poklicno odgovornost; 

- varoval poslovne skrivnosti naročnika, s katerimi se seznani pri izvajanju načrta fizičnega varovanja;  
- v roku 24 ur pisno opozoril naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno 

usposobljen izvajalec pri izvajanju pogodbenih del odkril;   
- izvajal vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjal ter garantiral za svoje delo, kakor tudi za 

delo svojih morebitnih podizvajalcev; 
- upošteval ocene in pripombe glede kakovosti izvedenih pogodbenih del in med izvajanjem pogodbenih del 

sproti odpravljal napake in pomanjkljivosti, na katere je opozorjen; 
- omogočil svojim nominiranim varnostnikom udeležbo na izobraževanju, ki ga bo pripravil naročnik za 

upravljanje z vsemi sistemi za nadzor, varovanje in zaščito objekta; 
- varnostnik, ki bo opravljal predmet tega razpisa, pri naročniku dnevno evidentiral prisotnost; 
- naročnika redno obveščal o izrednih dogodkih in mu ob vsakem takem dogodku najkasneje v 24 urah predal 

pisno poročilo o dogodku. 
- odgovarjal naročniku za morebitno nastalo škodo, ki bi jo povzročili izvajalčevi delavci pri opravljanju svojega 

dela; o nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti; višino povzročene škoda ugotovita 
pogodbeni stranki pri skupnem ogledu predstavnikov obeh pogodbenih strank. 

 

VI. PODIZVAJALCI 
8. člen 

 
(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec  nastopal skupaj s 
podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta). 
 
Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu 'Prijava',  ki je priloga te 
pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.  
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in 
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, ki so predmet tega javnega 
naročila, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni 
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. 
člena ZJN-3.  
 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko 
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 
naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca 
obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.  
 
Če naročnik ugotovi, da dobave izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen 
s to pogodbo oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati to 
pogodbo. Naročnik  si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dobave izvajajo, kadarkoli preveri delavce 
kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.  
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 
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VII. POGODBENA KAZEN 
9. člen 

 
V kolikor izvajalec krši določila pogodbe, lahko naročnik pred plačilom od mesečnega računa odšteje dnevno 
pogodbeno kazen v višini pet (5) promilov, vendar največ do pet (5) odstotkov od pogodbene vrednosti naročila z DDV. 
 
Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca 
plačilo razlike do popolne odškodnine in vso škodo, nastalo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del. 
 
Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. 
 
V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena 
kazen na način, določen v prvem odstavku tega člena, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko 
unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve. 
 

VIII. VARNOSTNE DOLO ČBE 
 

10. člen 
 
Skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih 
podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in 
ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta varovati kot poslovno tajnost vse podatke, dejstva in vsebino iz te pogodbe in njej 
priloženih listin, ter drugih zaupnih listin, ki jih kot take označita, ter se dogovorita, da bosta ves čas trajanja te pogodbe 
varovali podatke, s katerimi sta bili seznanjeni in bi drugi stranki nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela 
nepooblaščena oseba, razen če je določen podatek javen na podlagi zakona ali odločitve sodnega oziroma drugega 
pristojnega organa. 
 
Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. 
 
Naročnik je dolžan izvajalce obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede 
varovanja in zaščite podatkov iz prejšnjega člena. 
 
Vsi podatki, do katerih bo prišel izvajalec pri izvajanju predmeta pogodbe, so zaupne narave. V primeru kršitve 
zaupnosti s strani izvajalca, bo naročnik pogodbo razdrl. 
 

11. člen 
 
Vsi kadri, ki bodo neposredno izvajali storitve iz 2. člena te pogodbe, morajo v roku 30 (trideset) dni po podpisu te 
pogodbe podpisati izjavo o  dolžnosti varovanja podatkov po vzorcu iz razpisne dokumentacija naročnika za predmetno 
naročilo. 
 
Izjavo o dolžnosti varovanja podatkov morajo podpisati tudi vse ostale osebe, ki bodo po potrebi vstopale v prostore 
naročnika. 
 

IX. ODSTOP OD POGODBE 
12. člen 

 
Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od 
pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

� javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 
� v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral 

izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega 
naročanja;  

� če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 
podizvajalca. 

 



 

Stran 38 od 39 
 

Naročnik lahko kadarkoli odpove pogodbo pred iztekom skrajnega roka z odpovednim rokom dveh (2) mesecev od 
dneva, ko naročnik pošlje pisno sporočilo o odpovedi. V času trajanja odpovednega roka sta pogodbeni stranki obvezni 
izpolniti vse obveznosti iz te pogodbe. Pogodbeni stranki se strinjata, da se v primeru odpovedi pred iztekom skrajnega 
roka trajanja pogodbe izvajalca obračuna in izplača po dejansko opravljenih storitvah. 
V primeru, da je izvajalčeva storitev nepravočasno ali nepravilno opravljena in ima za posledico materialno škodo, ima 
naročnik pravico takoj odstopiti od pogodbe. 
 
Ne glede na pogodbeno kazen je izvajalec je v primeru kršenja te pogodbe odškodninsko odgovoren naročniku. 
 
Naročnik ima pravico odpovedati pogodbo v primeru, da izvajalec: 

� 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 kateremkoli delu njegovega podjetja 
ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali 

� 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 ekonomskih in tehničnih pogojev ter ne izvršuje pogodbenih 
storitev gospodarno, v korist naročnika, 

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

� ne predloži finančnega zavarovanja v zahtevanem roku. 
 
Naročnik lahko pisno odpove to pogodbo z odpovednim rokom 30 dni ter kot pogodbeno kazen unovči finančno 
zavarovanje določeno s to pogodbo.  
 

X. SKRBNIK POGODBE 
13. člen 

 
Skrbnik naročnika po tej pogodbi je __________________, telefonska št. _______________, elektronska pošta 
________________. 
Skrbnik izvajalca po tej pogodbi je __________________, telefonska št. ________________, elektronska pošta 
________________. 
 
Skrbnika sta dolžna skrbeti za pravilno in pravočasno izvajanje te pogodbe in sta zadolžena za kontakt ter informiranje 
med pogodbenima strankama.  Skrbnika skrbita za nadzor nad izvajanjem  pogodbe ter morata biti dosegljiva in se 
odzivati v času delovnega časa naročnika ves čas trajanja te pogodbe. 
 

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA  
14. člen 

 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri 
izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali 
drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega 
posla ali za sklenitev tega 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 ta pogodba nična. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila 
Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem 
pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike 
Slovenije. 
 

XII. POSEBNE IN KON ČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
 
Pogodba je sklenjena za določen čas 2 (dveh) let, s predvidenim začetkom  01. 07. 2017. 
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16. člen 

 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot 
dobra gospodarja. 
 

17. člen 
 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmejo in podpišejo vse stranke 
pogodbe. 

Za spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki. 
 
Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno 
določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno. 
 

18. člen 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore 
rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe, ter za ostala razmerja in 
vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi,  uporabljali Obligacijski zakonik. 
 

19. člen 
  
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 2 (dva) izvoda. 
 
 
 
 
 
Kraj:       Kraj: 
Datum:   Datum: 
 
 
 
 
 
 
Izvajalec:       Naročnik: 
(skrajšan naziv prodajalca)                             Narodni muzej Slovenije  
          
  
      
______________________________       __________________________ 
(podpis zakonitega zastopnika in žig)       (podpis direktorice in žig) 
 
 
 
 
 


