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POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE 
 

 
Na podlagi javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro 
najugodnejšega izvajalca za predmet »Opravljanje storitev okolju prijaznega čiščenja 
prostorov Zavoda za šport Škofja Loka« in določb veljavnega Zakona o javnem naročanju, 
Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, Škofja Loka, vabi vse potencialne ponudnike, da 
podajo ponudbo na to javno naročilo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 
Navodila ponudnikom za dostop do razpisne dokumentacije in za izdelavo ter oddajo 
ponudbene dokumentacije, so sestavni del razpisne dokumentacije.                                                                                                              
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 
 
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe vsebujejo navedbo dokumentacije, ki jo mora 
vsebovati ponudba in način kako mora biti ta dokumentacija pripravljena in urejena. 
 
 
1. Predpisi, ki se upoštevajo pri izvedbi javnega naročila 
 
Javno naročilo bo izvedeno ob upoštevanju veljavnih predpisov, predvsem ZJN-2 in Uredbe o 
zelenem javnem naročanju. 
 
 
2.  Predmet javnega naročila, pogoji za ponudnike 
 
Predmet javnega naročila »Opravljanje storitev okolju prijaznega čiščenja prostorov Zavoda za 
šport Škofja Loka« je podrobneje določen v zahtevah naročnika in specifikaciji del, ki so 
sestavni del te razpisne dokumentacije. Čistila, s katerimi se bo izvajalo čiščenje posameznih 
predmetov čiščenja, bodo morala izpolnjevati pogoje, določene z Uredbo o zelenem javnem 
naročanju. Predložene ponudbe morajo zajemati vse zahtevane storitve, navedene v 
specifikaciji.  
 
Po ocenitvi ponudb, bo naročnik sklenil pogodbo za dobo 36 mesecev z enim izvajalcem.  
Pogodbo bo možno podaljšati za eno leto po predhodnem dogovoru med pogodbenima 
strankama ter v skladu z določili ZJN-2. Predvideni rok začetka izvajanja storitev je 1.1.2016.    
 
V kolikor se bodo v času trajanja pogodbe pojavile nove storitve, ki bodo ponovitev podobnih 
storitev iz pogodbe in jih lahko izvaja isti izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba in storitve, 
ustrezajo predmetu pogodbe, bo naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave v skladu z 29. členom ZJN-2. 
 
Javno naročilo se ne izvaja po sklopih. 
 
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična 
oseba, registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje javnega naročila, opredeljene s to 
razpisno dokumentacijo. 
 
V primeru statusnih sprememb ponudnika bo ponudnik moral dokazati, da je univerzalni 
pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako 
kadrovsko, finančno in tehnično. 
 
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v 
Republiki Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za izpolnjevanje 
posameznega pogoja predložiti dokazila. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne 
izdaja katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudniki 
predložijo zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdijo izpolnjevanje 
naročnikovih zahtev. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, 
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notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima 
ponudnik svoj sedež. 
 
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-2 v 
členih od 42 do 45, in pogoje navedene v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik 
nastopa s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe, mora pogoje za priznanje sposobnosti v 
skladu z navodili te razpisne dokumentacije izpolnjevati tudi vsak od podizvajalcev, ki jih 
ponudnik navede v ponudbi in vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe skladno z 
navodili te razpisne dokumentacije. 
 
Naročnik bo v primeru dvoma v podano izjavo sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo 
na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil, oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku 
izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v 
uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. 
Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo 
naročnik njegovo ponudbo izločil. 
 
 
3. Jezik v postopku izvedbe javnega naročila 
 
Naročnik bo vodil celoten postopek oddaje javnega naročila v slovenskem jeziku. Ponudnik 
mora ponudbo, kot tudi celotno ponudbeno dokumentacijo, izdelati in predložiti v 
slovenskem jeziku. Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji, so lahko overjena izjava 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila – krovna izjava (Ponudbeni 
obrazec -3) in vse izjave za pridobitev podatkov lahko podani v angleškem jeziku. 
 
Tehnični opis, potrdila o kakovosti in certifikati so lahko (vendar le v primeru, če veljavna 
zakonodaja ne predvideva drugače) predloženi tudi v tujem jeziku.  
 
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni 
predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to 
stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno 
uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. 
 
 
4. Zaupnost podatkov v postopku izvedbe javnega naročila 
 
Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne družbe, štejejo za osebne ali tajne 
podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po 
datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred 
tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo. 
  
Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, 
zaupne narave ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA 
SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen 
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podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu 
pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.  
  
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo 
pogojem določenim v 22. členu ZJN-2, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali 
poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik ali njegov 
pooblaščenec nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše ali naročniku 
posreduje pisno izjavo, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika 
ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali 
podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke. 
 
 
5. Dostop do razpisne dokumentacije 
 
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika brezplačno. 
 
 
6. Rok za dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe 
 
Pred potekom roka za predložitev ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. 
Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje do 
26.11.2015, do 14.30 ure. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo 
posredovana v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za predložitev ponudb, da bo 
ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za predložitev ponudb se 
pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz 
podaljšanega roka za predložitev ponudb. 
 
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih 
naročil. Naročnik bo pisno odgovoril na vsa vprašanja preko Portala javnih naročil, pod 
pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno. Vsi odgovori na 
vprašanja ponudnikov postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike 
obvezujoči. 
 
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo, je do 27.11.2015, do 14.30 ure.       
 
Ogled stavb in prostorov naročnika je mogoč po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo, in 
sicer med vključno 25.11.2015 do vključno 27.11.2015, po predhodnem dogovoru s kontaktno 
osebo za izvedbo ogleda: igor.draksler@zsport-skloka.si, tel.: 04 515 70 70.  
 
 
7. Predložitev ponudb 
 
7.1. Način predložitve ponudb 
 
Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti kuverti na naslov: 
 

mailto:igor.draksler@zsport-skloka.si
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ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA 
Podlubnik 1C 
4220 Škofja Loka 
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega 
razpisa na Portalu javnih naročil, z navedbo »OPRAVLJANJE STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA 
ČIŠČENJA PROSTOROV ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA« z obvezno označbo “NE ODPIRAJ, 
PONUDBA“. 
 
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudnik lahko navedeno izpolni tako, 
da zahtevane podatke vnese v obrazec – etiketo za izpolnitev ponudbe. 
 
Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da 
je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Če ponudnik ne bo 
opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za njeno založitev ali 
predčasno odprtje. 
 
Če ponudnik želi spremeniti, dopolniti ali umakniti ponudbo, mora v sredini ovitka za označbo 
"NE ODPIRAJ, PONUDBA – JAVNO NAROČILO ZA »OPRAVLJANJE STORITEV OKOLJU 
PRIJAZNEGA ČIŠČENJA PROSTOROV ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA«", pripisati "UMIK" ali 
"SPREMEMBA" oz. "DOPOLNITEV". 
 
Po poteku roka za predložitev ponudb, ponudnik ne sme več umakniti ali spremeniti 
ponudbe. Če ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka, naročnik izbere 
naslednjega najugodnejšega ponudnika. 
 
Če ponudnik predloži ponudbo v več ovojnicah, morajo biti te zaporedno oštevilčene in 
njihovo število navedeno. Vsaka ovojnica mora biti opremljena v skladu z zahtevami 
naročnika. 
 
7.2. Rok za predložitev ponudb 
 
Ponudbe morajo biti predložene na naslov naročnika najkasneje do četrtka, 3.12.2015, do 
14.30 ure, sicer se ponudba šteje za nepravočasno. Slednje velja tudi za priporočeno oddano 
ponudbo, ki jo naročnik prejme po preteku zgoraj navedenega roka. Naročnik na ovojnici 
označi datum in točen čas prevzema ponudbe. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki jih bo 
naročnik prejel v roku, navedenem v javnem razpisu. Ponudbe, prispele po tem roku, bo 
naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. 
 
Odpiranje ponudb bo v četrtek, 3.12.2015, ob 15.00 uri na naslovu Podlubnik 1C, 4220 Škofja 
Loka. Odpiranje ponudb, ki ga bo vodila strokovna komisija naročnika, je javno. Predstavniki 
ponudnikov, ki želijo sodelovati v postopku odpiranja v imenu ponudnikov, morajo predložiti 
pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb. 
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8. Ponudbe se nanašajo na celotno javno naročilo  
 
Ponudniki lahko predložijo ponudbo le za celotno javno naročilo. Ponudbe  morajo zajemati 
vse vrste storitev, ki so zahtevane v specifikaciji storitev. 
 
Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki ne zajemajo vseh zahtevanih storitev. 
 
9. Denarna enota 
 
Vrednost storitev v ponudbi mora biti navedena v  evrih. 
 
 
10. Ponudbena cena 
 
Cena mora biti izpisana na priloženem obrazcu predračuna in mora vsebovati vse parametre, 
ki so razvidni iz priloženega obrazca. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v 
skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Morebitni popust mora biti prikazan posebej.  
 
Cena v obrazcu predračuna mora biti izražena evrih, fiksna in nespremenljiva za celotno 
pogodbeno obdobje.   
 
Pri oblikovanju cene mora ponudnik upoštevati:  

- cena mora zajemati vse razpisane storitve v skladu s specifikacijo in se mora nanašati tudi 
na m²; 

- v kolikor bo ponudnik nudil popuste, mora biti popust posebej označen; 

- v ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški (stroški plač delavcev, zakonske 
obveznosti iz rezultatov poslovanja, druge dajatve povezane s prevoznimi ali 
zavarovalnimi storitvami ter vsi drugi stroški povezani z opravljanjem storitev ter vsi drugi 
stroški povezani z opravljanjem storitev); 

- izbrani ponudnik mora izstavljati račune le za dejansko opravljene storitve v preteklem 
mesecu. Račun mora biti izstavljen enkrat mesečno, najkasneje do 15. dne v mesecu za 
pretekli mesec. Rok plačila mora biti 30 dni od dneva  izstavitve računa. 

 
Ponudnik poda ponudbo upoštevajoč celotni obseg dela, kot je potreben za izvedbo storitev, 
ki so predmet pogodbe. Ponujena cena mora zajemati izvedbo vseh storitev, ki so predmet 
pogodbe, ne glede na obseg delovnih ur, ki je za izvedbo storitev potreben. Morebitno 
povečanje števila delovnih ur glede na predviden obseg dela ni razlog za sklenitev aneksa k 
predmetni pogodbi. 
 
Če so v ponudbi navedene neobičajno nizke cene storitev, ki so predmet javnega naročila, bo 
naročnik ravnal v skladu z 49. členom veljavnega ZJN-2.   
 
Ponudnik izpolni naslednje obrazce: 

 Ponudbeni obrazec – 12; ponudba. 
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11. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom - ponudnikom, ki bodo 
izpolnili vse zahtevane pogoje iz A), B), C) in D) točke in predložili ustrezna dokazila oz. izjave: 
 
A. Osnovna sposobnost 
 
1. Ponudnik in njegov(i) zakonit(i) zastopnik(i), v kolikor gre za pravno osebo, ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni 
list RS, št. 55/08, s spr. in dopoln.): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 
goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev 
stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen 
KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri 
poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega 
izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-
1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba 
informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje 
in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja 
(245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba 
ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in 
odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine 
(261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito 
posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).  
 
Dokazilo: izjava o osnovni sposobnosti (Ponudbeni obrazec - 5). 
 
2. Ponudnik, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena 
ZJN-2 oziroma 81. a člena ZJNVETPS ali 73. člena ZJNPOV. 
 
Dokazilo: izjava o osnovni sposobnosti (Ponudbeni obrazec - 5). 
 
3. Ponudnik: 

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih zapadlih obveznosti v 
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v vrednosti 50 EUR in več v skladu z 
zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika; 

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih zapadlih obveznosti v 
zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR in več v skladu z zakonskimi določbami države, 
v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. 
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Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora(jo) podati izjavo o 
izpolnjevanju pogojev iz točke 4. tudi podizvajalec/i, ki sodeluje/jo pri izvedbi javnega 
naročila. 
 
Dokazilo: izjava o osnovni sposobnosti (Ponudbeni obrazec - 5). 
 
4. Naročnik lahko iz postopka javnega naročanja izloči kandidata ali ponudnika, če: 

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka 
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz 
drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli 
podobnem položaju; 

- je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem; 

- mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako 
ali hujšo kršitev poklicnih pravil; 

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, 
v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni 
zagotovil. 

 
Dokazilo: izjava o osnovni sposobnosti (Ponudbeni obrazec  - 5). 
 
5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 
evidenc za ponudnika in za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 
 
Dokazila: 

- pooblastilo za pridobitev podatkov (za pravno osebo) (Ponudbeni obrazec - 6) 
 
Navedene obrazce pod tč. A lahko tuji ponudniki podajo v angleškem jeziku, pri čemer mora 
biti tekst v angleškem jeziku identičen slovenskemu tekstu na obrazcu vseh izjav. V primeru 
nastopa s podizvajalci ali skupine ponudnikov obrazec (Ponudbeni obrazec - 6) predloži tudi 
vsak podizvajalec oziroma ponudnik v skupini ponudnikov oziroma tudi vsak podizvajalec 
oziroma ponudnik v skupini ponudnikov za vsakega zakonitega zastopnika. 
 
Opomba: soglasje za pridobitev osebnih podatkov mora podati vsaka fizična oseba sama, 
soglasje zakonitega zastopnika v imenu pravne osebe ni dovolj. 
 
6. Ponudnik zagotavlja, da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo 
originalom; da vse navedbe, ki jih je podal v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku 
pa daje pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. 
inštitucijah; da v primeru tega javnega naročila ni, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v 
skupnem nastopu, izdelal oz. sodeloval z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali 
njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z njim pri pripravi 
ponudbe; da jim zakon ne prepoveduje skleniti (podizvajalske) pogodbe za izvedbo javnega 
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naročila; da ima plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko 
varstvo in prispevke za poškodbe pri delu; da izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in da pri poslovanju upošteva vse 
predpise, s področja dela, predpise s področja varnosti pri delu in požarne varnosti ter druge 
predpise veljavne v Republiki Sloveniji; da bo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bo 
izbran, sposoben kvalitetno izvajati dela predmetnega javnega naročila in da razpolaga z 
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. 
členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki imajo v primeru neupoštevanja teh 
določil, za posledico ničnost pogodbe; da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši 
ponudnik, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih (8) dni 
od prejema poziva naročnika, le temu 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 njim povezane družbe; da je 
seznanjen s pogoji iz razpisne dokumentacije in sprejema pogoje javnega naročila; da bo 
razpisno dokumentacijo uporabil le za izdelavo ponudbene dokumentacije; da je v celoti 
seznanjen z obsegom razpisanih storitev in zahtevami naročnika v zvezi s predmetom javnega 
naročila ter v celoti sprejema pogoje navedene v razpisni dokumentaciji, pogodbene pogoje in 
merila za izbiro najugodnejšega ponudnika; da bo kot ponudnik pri izvajanju storitev 
upošteval in spoštoval vse predpise in določila razpisne dokumentacije, ki določajo dolžnosti v 
zvezi z izvajanjem storitev, za katero daje ponudbo. 
 
Dokazilo: Krovna izjava (Ponudbeni obrazec - 3). 
 
OPOMBA: Izpolnjevanje pogojev iz prve in tretje točke tega poglavja ter od prve do pete 
alineje četrte točke tega poglavja se izkaže z dokazilom iz uradne evidence. Če ponudnik nima 
sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v 
kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih mora pridobiti naročnik, se morajo nanašati 
na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, 
odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. Če država, v kateri ima ponudnik svoj 
sedež, ne izdaja dokumentov iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik namesto pisnega dokazila 
sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.  
 
Pogoje iz 3. točke tega poglavja mora izpolnjevati tudi podizvajalec. Če podizvajalec teh 
pogojev ne izpolnjuje, pri izvedbi javnega naročila ne more sodelovati. 
 
B. Poklicna sposobnost: 
 
1. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s 
predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski 
register. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti 
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  
 
Dokazilo: izjava o poklicni sposobnosti (Ponudbeni obrazec - 4). 
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Izjavo lahko tuji ponudniki podajo v angleškem jeziku pri čemer mora biti tekst v tujem jeziku 
identičen slovenskemu tekstu na obrazcu. 
 
C. Ekonomska in finančna sposobnost: 
 
1. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom objave tega 
JN ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa. Ponudnik tudi nudi najmanj 30-
dnevni plačilni rok. 
 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (Ponudbeni obrazec - 7) in 
potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel 
blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora 
predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo se mora nanašati praviloma na obdobje od 
vključno 24.5.2015 do 24.11.2015 (oziroma na celotno obdobje poslovanja ponudnika, če je 
to krajše od šestih mesecev), naročnik pa bo upošteval tudi priložena potrdila, ki se bodo 
nanašala na obdobje zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila (oziroma na celotno obdobje 
poslovanja ponudnika, če je to krajše od šestih mesecev), pod pogojem, da takšna potrdila ne 
bodo starejša od 30 dni od datuma objave tega javnega naročila.  
 
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o 
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem poslovnem letu ter potrdila o svoji plačilni 
sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune. 
 
Ponudnik bo kot ustrezno zgornjemu potrdilu poslovnih bank upošteval tudi: 

- BON-2 za gospodarske družbe ali  

- BON 1/SP in potrdilo/a o solventnosti poslovne/ih bank/e, s podatki o blokadah 
transakcijskega/ih računa/ov za samostojne podjetnike posameznike. 

 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino BON2 ali drugo 
enakovredno dokazilo (npr. prej navedena potrdila poslovnih bank).  
 
D. Kadrovska in tehnična sposobnost 
 
1. Ponudnik zagotavlja, da razpolaga z ustrezno usposobljenim kadrom, ki izpolnjuje naslednje 
zahteve: 

 Minimalno skupno število zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila 
je: 2 delavca.  

 
Ponudnik zagotavlja, da razpolaga z ustrezno usposobljenim kadrom, ki je v rednem delovnem 
razmerju (ali pogodbenem razmerju) pri ponudniku – najmanj 2 osebi, ki imata vsaj 2 letne 
izkušnje z delom, ki je predmet javnega naročila.  
 
Dokazilo: ponudnik izpolni obrazec (Ponudbeni obrazec – 8).  
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E. Ostali obvezni pogoji: 
 
1. Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik (pri skupni ponudbi 
vodilni partner) v 8 dneh po podpisu pogodbe predložiti dve bianco menici ter menično izjavo 
s klavzulo »brez protesta«, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (Ponudbeni 
obrazec – 11). Pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice mora biti v celoti izpolnjeno, 
datirano, podpisano in žigosano.  
• Višina garancije je 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV. 
• Trajanje garancije: 31.1.2019. 
 
Naročnik unovči garancijo v primeru, če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil 
v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi, sklenjeni med naročnikom in 
izbranim ponudnikom.  
 
Dobavitelj se obveže naročniku menici izročiti na dan podpisa v prejšnjem odstavku navedene 
pogodbe, oziroma najkasneje v roku 8 dni po podpisu pogodbe.  
 
V primeru delnega ali celotnega unovčenja garancije je izvajalec dolžan najkasneje v 10 dneh 
od poziva naročnika predložiti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 
odpravi napak v garancijskem roku, sicer je pogodba s pretekom tega roka razvezana. 
 
2. Ponudnik mora potrditi, da je seznanjen z vsebino predmeta tega javnega naročila. 
 
Dokazilo: Ponudnik  k  ponudbi  priloži  na  vsaki  strani  parafiran vzorec pogodbe (Ponudbeni 
obrazec – 9) in na vsaki strani parafiran Ponudbeni obrazec – 10 in Ponudbeni obrazec 14. V 
kolikor bo dela ponudnik izvajal s podizvajalcem, mora parafirati in sopodpisati tudi 
podizvajalec. 
 
3. V primeru skupne ponudbe je potrebno poleg akta o skupnem nastopu predložiti za 
vsakega od partnerjev v skupnem nastopu posebej: 

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o ponudniku (Ponudbeni obrazec - 1), 

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o osnovni sposobnosti (Ponudbeni 
obrazec -5), 

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Pooblastilo za pridobitev podatkov (Ponudbeni 
obrazec - 6), 

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o poklicni sposobnosti (Ponudbeni 
obrazec - 4). 

 
Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše vodilni ponudnik tudi v imenu in po 
pooblastilu ostalih partnerjev v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali partnerji v skupni ponudbi 
izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik. 
 
Dve bianco menici in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje kot garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku izbrani ponudnik 
priloži v roku 8 dni po podpisu pogodbe oziroma po podpisu primopredajnega zapisnika. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 
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posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila in nosilca izvedbe. Nosilec posla tudi sklene 
pogodba o izvedbi javnega naročila v primeru, če bo skupina izvajalcev izbrana kot 
najugodnejši ponudnik.  
 
V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje 
naslednjih pogojev iz te razpisne dokumentacije ugotavljal za vsakega izvajalca posamično: 
poglavje A (vse točke), poglavje B (vse točke) in poglavje C (vse točke).  
 
V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, pa bo naročnik v zvezi z 
izpolnjevanjem naslednjih pogojev iz te razpisne dokumentacije upošteval predložena 
dokazila oziroma dokumente od katerega koli izvajalca iz skupine: poglavje D (vse točke).  
 
4. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno k ponudbi poleg Ponudbenega 
obrazca – 2 predložiti za vsakega podizvajalca posebej:  

- Ponudbeni obrazec - 3, Ponudbeni obrazec – 4, Ponudbeni obrazec – 5, Ponudbeni 
obrazec – 6.  

 
Za podizvajalca se šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana za dejavnost, ki je 
predmet naročila, kateri ponudnik del predmetnega javnega naročila s pogodbo odda v 
podizvajanje. 
 
Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje 
kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V navedenem primeru 
se za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in z osebo, povezano z izbranim 
ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno 
povezana s predmetom javnega naročila. 
 
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Ponudbeni obrazec - 2 navesti s katerimi 
podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel 
podizvajalec: predmet, količina vrednost ter kraj in rok izvedbe. V kolikor bo ponudnik 
navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi 
in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da 
soglasje k zamenjavi podizvajalcev bosta naročnik in ponudnik (izbrani izvajalec) sklenila aneks 
k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih 
podizvajalcev. 
 
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede 
na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več 
ponudnikih hkrati.  
 
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati osnovne 
pogoje za priznanje sposobnosti in pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti, za dela, ki jih 
prevzema podizvajalec. 
 
V primeru, da bo izbrana ponudba ponudnika, ki nastopa s podizvajalci, bo moral izbrani 
ponudnik ob sklenitvi pogodbe z naročnikom imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki jih bo 
navedel v svoji ponudbi. Podizvajalec bo moral pred podpisom pogodbe med naročnikom in z 
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izbranim ponudnikom naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil z izbranim 
ponudnikom, pri katerem nastopa kot podizvajalec, v kolikor le-ta ne bo že priložena ponudbi 
po tem javnem razpisu. 
  
Pogodba o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila, s katero izbrani 
ponudnik in podizvajalec uredita obveznosti in pravice povezane z izvedbo predmetnega 
javnega naročila, bo morala (mora) vsebovati najmanj: 

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka 
transakcijskega računa) 

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 
transakcijski račun), 

- vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil 
podizvajalec, 

- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 
 
Pogodba bo morala (mora) biti datirana, žigosana in podpisana s strani izbranega ponudnika 
in podizvajalca. 
 
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna 
sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v 
skladu z 71. členom  ZJN-2 obvezna. Če naročnik pooblastila ali soglasja za neposredno plačilo 
nima, bo naročnik ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži 
v roku 5 dni od prejema poziva. Če ponudnika ali podizvajalec pooblastila ali soglasja 
naročniku ne predloži v tem roku, mora naročnik Državni revizijski komisiji predlagati, da 
uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109. b člena ZJN-2. 
 
5. Ponudniki, ki nimajo sedeža v RS, morajo priložiti še: 

- dokazila, da niso storili dejanj, navedenih v Ponudbenem obrazcu - 5 razpisne 
dokumentacije oziroma zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega 
zastopnika gospodarskega subjekta, če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne 
izdaja takšnih dokumentov.   

 

- potrdilo o veljavni registraciji za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register 
oziroma zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika 
gospodarskega subjekta, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov.   

 
6. Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju 
javnega naročila 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. 

- Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od 
prejema poziva. 
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*  *  * 
 
Zaželeno je, da ponudnik ponudbo zveže z vrvico, ki mora biti dovolj dolga tako, da omogoča 
nemoteno obračanje listov v ponudbi in speta na način, da ni mogoče odstranjevati listov brez 
vidnih poškodb. 
 
Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika 
ponudnika ali s strani pooblaščene osebe ponudnika za podpis ponudbe. V primeru, da 
ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo 
pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe. Ponudnik v 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati 
besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru, da bo 
naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, 
spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izločil. 
 
Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah vendar morajo odražati dejansko stanje in 
ustrezati vsebini originala, pri čemer si naročnik pridrži pravico od ponudnika zahtevati 
originalen dokument. Vsa dokazila morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Ponudniki 
morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni 
pogoji ponudnika se ne upoštevajo.  
 
Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s 
pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te 
razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v 
celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. 
 
Vse napake oz. popravki napak, ki so storjeni pri pripravi ponudbe morajo biti uradno 
popravljene, podpisane ali parafirane s strani uradne osebe ponudnika in žigosane. 
 
 
12. Merilo za ocenjevanje ponudb 
 
Naročnik bo oddal naročilo na podlagi najnižje cene. Kot najnižja cena se upošteva najnižja 
skupna letna ponudbena cena z DDV, pri čemer ta vrednost že vključuje tudi morebitne 
popuste, če jih ponudnik nudi. V kolikor ponudbo poda ponudnik, ki je izvzet iz obračuna DDV 
oziroma je oproščen plačila DDV, se za potrebe primerjave ponudb šteje, da njegova ponudba 
zajema 0% DDV. 
 
V kolikor dva ali več ponudnikov predložijo ponudbo z enako ceno ponudbenega predračuna, 
se s temi ponudniki izvede pogajanje. 
 
 
13. Variantna ponudba 
 
Variantne ponudbe niso dovoljene.  
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14. Časovna veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora skupaj s ponudbeno dokumentacijo veljati najkasneje do 31.1.2016.  
 
 
15. Oddaja javnega naročila 
 
Naročnik bo izbral enega ponudnika, s katerimi bo sklenil pogodbo. V primeru, da bo 
ponudnikov s pravilnimi ponudbami, ki bodo izpolnjevali postavljene pogoje več, bo naročnik 
ponudnike razvrstil po merilu najnižje cene in sklenil pogodbo s prvim ponudnikom, katerega 
ponudba bo popolna. Če bo ponudnik s pravilno oziroma popolno ponudbo le eden, bo 
pogodba sklenjena s tem ponudnikom. 
 
V primeru, da se postopek izbire zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika iz razlogov, 
ker naročnik ni dobil nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe ob dodatnem pogoju, da 
se razpisna dokumentacija ni bistveno spremenila, si naročnik, v skladu z 28. in 29. členom 
ZJN-2, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave.   
 
 
18. Podpis pogodbe 
 
Po končanem postopku bo naročnik pozval izbrane ponudnike k podpisu pogodbe. Če se 
ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se bo štelo, da je odstopil od pogodbe. V tem 
primeru bo naročnik pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.  
 
Naročnik bo po končanem postopku z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z 
razpisnimi pogoji najpozneje v roku 60 dni. Izbrani ponudnik bo storitev v skladu s sklenjeno 
pogodbo začel izvajati (predvidoma) z dnem 1.1.2016.   
 
Po podpisu pogodbe bo naročnik pozval izbranega ponudnika k opravljanju storitev v skladu s 
sklenjeno pogodbo. Izbrani ponudnik bo pogodbo podpisal na sedežu naročnika. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v času pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi 
postopek javnega naročanja in predložene ponudbe neodprte vrne ponudnikom. Svojo 
odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb 
zavrne vse ponudbe, ter o svoji odločitvi, takoj pisno obvesti ponudnike, ki so predložili 
ponudbo. Svojo odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. 
 
 
17. Pravica ponudnikov do vložitve zahtevka za revizijo postopka javnega naročanja 
 
Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11). Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 
ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega 
naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega 
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naročila; očitane kršitve; dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo; pooblastilo za 
zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem; 
navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih 
sredstev in iz katerega sklada; ter potrdilo o plačilu takse. 
 
V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša 
na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, skladno s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN, 
lahko vloži najpozneje v osmih 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. 
Zahtevek za revizijo se lahko v primeru postopka oddaje naročil male vrednosti, če se 
zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo, lahko vloži najkasneje 5 delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. 
Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži pisno neposredno pri naročniku po 
pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, če naročnik 
razpolaga z informacijskim sistemom za prejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja 
elektronsko poslovanje in elektronski podpis.  
 
V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, 
overjenim s kvalificiranim podpisom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati 
posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka 
za revizijo plačati takso.   
 
Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri 
Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-
7111290-(številka objave javnega naročila)15. 
 

*    *    * 
 

PONUDBENA DOKUMENTACIJA MORA BITI SESTAVLJENA IZ  NASLEDNJIH DOKUMENTOV 
IN  ZAŽELENO JE, DA JE ZLOŽENA PO NASLEDNJEM VRSTNEM REDU: 

 

Ponudbeni obrazec – 1 Podatki o ponudniku  
(Ponudniki priložijo izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec.) 

Ponudbeni obrazec – 2 Izjava o podizvajalcih, ki sodelujejo v ponudbi  
(Ponudnik v obrazcu  navede podizvajalce, ki nastopajo v 
ponudbi. Če je podizvajalcev več kot je v obrazcu predvideno, je 
potrebno obrazec  ustrezno dopolniti oz.  kopirati.  V obrazcu je 
potrebno označiti (obkrožiti  A ali B) ali v ponudbi sodelujejo 
podizvajalci, obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati.) 

Ponudbeni obrazec – 3 Krovna izjava ponudnika  
(Izjavo je potrebno podpisati in žigosati. Izjavo morajo podpisati 
in žigosati tudi  podizvajalci, če nastopajo v ponudbi ali vsi 
sopogodbeniki, če gre za skupno ponudbo.) 

Ponudbeni obrazec – 4 Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu   
(Izjavo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik lahko 
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k izjavi predloži fotokopijo dokazila o registraciji. V kolikor 
ponudnik ne predloži fotokopijo dokazila, bo naročnik sam 
pridobil podatke iz uradnih evidenc. Izjavo je potrebno predložiti 
tudi za podizvajalce ali za vse sopogodbenike, če gre za skupno 
ponudbo.) 

Ponudbeni obrazec – 5 Izjava o sposobnosti ponudnika 
(Izjavo je potrebno podpisati in žigosati. Ponudnik lahko k izjavi 
predloži fotokopijo ustreznega dokazila. V kolikor ponudnik ne 
predloži fotokopije dokazila, lahko ponudnik namesto dokazila v 
ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem organu lahko 
naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. Za 
pridobitev dokazil, ki vsebujejo osebne podatke, mora ponudnik 
na poseben poziv v treh dneh posredovati naročniku pisno 
soglasje oz. ustrezno overjeno pooblastilo. Izjavo morajo 
podpisati tudi podizvajalci, če nastopajo v ponudbi ali 
sopogodbeniki, če gre za skupno ponudbo.) 

Ponudbeni obrazec – 6 Pooblastilo za pridobitev podatkov 
(Pooblastilo je potrebno podpisati in žigosati. Pooblastilo morajo 
podpisati tudi podizvajalci, če nastopajo v ponudbi ali 
sopogodbeniki, če gre za skupno ponudbo.)  

Ponudbeni obrazec – 7 Izjava o ekonomski sposobnosti 
(Izjavo je potrebno podpisati in žigosati. Izjavo morajo podpisati 
in žigosati tudi  podizvajalci, če nastopajo v ponudbi ali vsi 
sopogodbeniki, če gre za skupno ponudbo. Izjavi je potrebno 
priložiti navedena dokazila.) 

Ponudbeni obrazec –8 Navedba o zagotavljanju kadrovskih pogojev (Obrazec je 
potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. Naročnik si pridržuje 
pravico, da pred sprejemom odločitve o izbiri od ponudnikov 
zahteva ustrezna originalna dokazila.) 

Ponudbeni obrazec – 9 Podpisan, potrjen in na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe 
(Parafirana in žigosana vsaka stran pogodbe.) 

Ponudbeni obrazec – 10 Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika 
(Parafirana in žigosana vsaka stran.) 

Ponudbeni obrazec – 11 Menična izjava s pooblastilom za unovčenje (dobra izvedba 
pogodbenih obveznosti) 
 (Obrazec  je potrebno le parafirati in priložiti ponudbi.) 

Ponudbeni obrazec – 12 Ponudba 
(Ponudbo  je potrebno izpolniti skladno z navodili naročnika, 
podpisati in žigosati.) 

 
Specifikacija zahtevanih listin, ki jih je potrebno predložiti v ponudbeni dokumentaciji velja 
za vse ponudnike. Izjemoma, in to samo v primeru utemeljene pravne osnove, lahko 
ponudnik zahtevano listino nadomesti s svojo lastno pisno izjavo dano pod kazensko in  
materialno odgovornostjo, v kateri je potrebno navesti razlog in predpis, ki odsotnost 
listine opravičuje. 
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PONUDBENI OBRAZEC 1 

 

PODATKI O PONUDNIKU 
 

NAZIV OZ. IME PONUDNIKA  
 
 

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA  
 
 

MATIČNA ŠTEVILKA  
 
 

DAVČNA ŠTEVILKA  
 
 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA *  
 
 

NASLOV  
 
 

TELEFON 
 

 
 
 

TELEFAKS  
 
 

ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA 
 

 
 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS  POGODBE  
 
 

 
IME IN PRIIMEK KONTAKTNE OSEBE,  
KI JE ODGOVORNA ZA IZVEDBO JAVNEGA 
NAROČILA 

IME IN PRIIMEK 
 
TEL. ŠTEV. 
 
E-NASLOV 
 

* Ponudnik mora navesti številke vseh transakcijskih računov, ki jih ima. 

 
 
_________________                 _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                                  Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
____________________________________________________________________________ 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati.  
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PONUDBENI OBRAZEC 2 

 

IZJAVA O PODIZVAJALCIH*, KI SODELUJEJO V PONUDBI 
 
A/:V ponudbi sodelujejo naslednji podizvajalci: 
 

1. Podizvajalec: Naziv: 
 

 Naslov: 
 

 ki ga zastopa direktor: 
 

 

 matična št.:  
 

 davčna št.:  
 

 št. transakcijskega računa: 
 

 

 Predmet dobave oz. vrsta del, ki jih bo izvedel: 
 

 

 Količina blaga ter vrednost: 
 

 

 Kraj dobave oz. izvedbe: 
 

 

 Rok dobave oz. izvršitve: 
 

 

2. Podizvajalec: Naziv: 
 

 Naslov: 
 

 ki ga zastopa direktor:  
 

 matična št.:  
 

 davčna št.:  
 

 št. transakcijskega računa: 
 

 

 Predmet dobave oz. vrsta del, ki jih bo izvedel: 
 

 

 Količina blaga ter vrednost: 
 

 

 Kraj dobave oz. izvedbe: 
 

 

 Rok dobave oz. izvršitve: 
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SOGLASJE PODIZVAJALCA:  
  
Podizvajalec   
  
__________________________________________________________________________  
    (naziv in naslov podizvajalca)  
 
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na 
naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil 
izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.  
 
 
IZJAVA PODIZVAJALCA:  
  
Podizvajalec   
  
__________________________________________________________________________   
     (naziv in naslov podizvajalca)  
  
Izjavljamo, da na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo 
sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več.  
   
 
Kraj in datum:                                          Žig:        Podpis odgovorne osebe podizvajalca:  
 
 
POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM  
  
Ponudnik:  
  
___________________________________________________________________________   
     (naziv in naslov ponudnika)  
  
  
Pooblaščam Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka, da na podlagi 
potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot 
ponudnik navedli v razpisnem obrazcu.  
 
 
 _________________            _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                              Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
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B/: V ponudbi nastopamo brez podizvajalcev 
 
Ponudnik:  
_______________________________________________________________________  
(naziv)  
  
  
V zvezi z javnim naročilom za opravljanje storitev za predmet »Opravljanje storitev okolju 
prijaznega čiščenja prostorov Zavoda za šport Škofja Loka«, s polno odgovornostjo izjavljamo, 
da ne nastopamo s podizvajalcem.  
  
Seznanjeni smo z dejstvom, da če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz 
tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da 
ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________                 _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                                  Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
____________________________________________________________________________ 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: V obrazcu  navesti podizvajalce, ki nastopajo v ponudbi. Če je 
podizvajalcev več kot je v obrazcu predvideno, je potrebno obrazec  ustrezno dopolniti oz.  
kopirati.  V obrazcu je potrebno označiti (obkrožiti  A ali B) ali v ponudbi sodelujejo 
podizvajalci, obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. 
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 PONUDBENI OBRAZEC 3 

 

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA  
  
  
_______________________________________________________________________  
(Ponudnik)  
  
 S polno odgovornostjo izjavljamo:  
   
1. da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;  
  
2. da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa 
dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. 
inštitucijah;  
  
3. da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v skupnem 
nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih 
delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi 
ponudbe;  
 
4. da nam zakon ne prepoveduje skleniti (podizvajalske) pogodbe za izvedbo javnega naročila;  
  
5. da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in 
prispevke za poškodbe pri delu;      
  
6. da izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila in da pri poslovanju upoštevamo vse predpise, s področja dela, predpise s 
področja varnosti pri delu in požarne varnosti ter druge predpise veljavne v Republiki 
Sloveniji. 
 
7. da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno 
izvajati dela predmetnega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi 
zmogljivostmi;  
  
8. da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost 
pogodbe 
 
9. da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, v postopku javnega 
naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih (8) dni od prejema poziva naročnika, 
le temu 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 njim povezane družbe.  
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10. da smo seznanjeni s pogoji iz razpisne dokumentacije in sprejemamo pogoje javnega 
naročila. 
 
11. da bomo razpisno dokumentacijo uporabili le za izdelavo ponudbene dokumentacije; 
 
12. da smo v celoti seznanjeni z obsegom razpisanih storitev in zahtevami naročnika v zvezi s 
predmetom javnega naročila ter v celoti sprejemamo pogoje navedene v razpisni 
dokumentaciji, pogodbene pogoje in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika  
 
13. da bomo kot ponudnik pri izvajanju storitev, ki so predmet javnega naročila, spoštovali vse 
predpise in določila razpisne dokumentacije, ki določajo naše dolžnosti v zvezi z izvajanjem 
storitev, za katero dajemo ponudbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________                 _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                                  Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
   
____________________________________________________________________________ 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: S "Krovno izjavo ponudnika" se je potrebno natančno seznaniti. 
Izjavo je potrebno podpisati in žigosati. Izjavo morajo podpisati in žigosati tudi  podizvajalci, če 
nastopajo v ponudbi ali vsi sopogodbeniki, če gre za skupno ponudbo. 
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PONUDBENI OBRAZEC 4 

 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA, DA JE REGISTRIRAN PRI PRISTOJNEM ORGANU 
 
 
 
 

IZJAVLJAMO  
pod materialno in kazensko odgovornostjo, 

 
 
da smo registrirani pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predmet 
javnega naročila. 
 
 
Registrirani smo pri___________________________________________________________ 
 
št._____________________________ z dne ______________________________________ 
 
OPOMBA: Ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoje z dokazilom iz uradne evidence. V skladu z 
Zakonom o javnem naročanju lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri 
evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega 
pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________                 _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                                  Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
____________________________________________________________________________ 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: Izjavo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik lahko k 
izjavi predloži fotokopijo dokazila o registraciji. V kolikor ponudnik ne predloži fotokopijo 
dokazila, bo naročnik sam pridobil podatke iz uradnih evidenc. Izjavo je potrebno predložiti 
tudi za podizvajalce ali za vse sopogodbenike, če gre za skupno ponudbo. 
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PONUDBENI OBRAZEC 5 

 

IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
 

IZJAVLJAMO  
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo: 

 
1. Da mi kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni 

zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 
66/08 – popr. in 39/09): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija 
(211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja 
z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-
1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri 
poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba 
tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. 
člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba 
informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 
pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-
1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, 
pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. 
člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje 
podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za 
nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. 
člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

3. Da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena 
ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. 

4. Da: na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v 
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost  v vrednosti 50 EUR in več v skladu z 
zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika; na dan 
ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
davkov v vrednosti 50 EUR in več v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima 
sedež, ali določbami države naročnika.  

5. Da proti nam ni bil pričet postopek prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za 
začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; da nismo v 
stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo; da nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil 
zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu 
še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali je opustil 
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; da nismo bili s pravnomočno 
sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; da 
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nam ne more naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako 
ali hujšo kršitev poklicnih pravil; da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z 
določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali predhodnih postopkih namerno podali 
zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.  

  
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
_________________                 _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                                  Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
____________________________________________________________________________ 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: Izjavo je potrebno podpisati in žigosati. Ponudnik lahko k izjavi 
predloži fotokopijo ustreznega dokazila. V kolikor ponudnik ne predloži fotokopije dokazila, 
lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem organu 
lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.  Za pridobitev dokazil, ki vsebujejo 
osebne podatke, mora ponudnik na poseben poziv v treh dneh posredovati naročniku pisno 
soglasje oz. ustrezno overjeno pooblastilo. Izjavo morajo podpisati tudi podizvajalci, če 
nastopajo v ponudbi ali sopogodbeniki, če gre za skupno ponudbo.  
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 PONUDBENI OBRAZEC 6 

 

POOBLASTILO PONUDNIKA OZ. PODIZVAJALCA ZA PRIDOBITEV PODATKOV 
  
Ponudnik/podizvajalec: ________________________________________________________ 
 
Pooblaščam naročnika Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka, da za 
potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila »Opravljanje storitev 
okolju prijaznega čiščenja prostorov Zavoda za šport Škofja Loka«: 

 pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence;  

 pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper ponudnika ni 
uveden ali začet oz. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije;  

 pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in 
prispevkih;  

 pridobi vse potrebne podatke iz uradnih evidenc.  
  
Polno ime pravne osebe:________________________________________________________  
 
Sedež podjetja: _______________________________________________________________  
  
Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________  
  
Matična številka podjetja: _______________________________________________________  
  
Ime in priimek zakonitega zastopnika: ____________________________________________  
  
EMŠO zakonitega zastopnika: ____________________________________________________  
  
Datum, kraj rojstva (Občina, država): ______________________________________________  
  
Naslov stalnega/začasnega bivališča (kraj, ul., hišna št., pošta):  
___________________________________________________________________________  
 
Državljanstvo: _______________________________________________________________  
  
Prejšnji priimek zakonitega zastopnika: ____________________________________________  
 
PODPIS zakonitega zastopnika: __________________________________________________ 
S podpisom zakoniti zastopnik podaja soglasje k pridobivanju informacij, navedenih v tem 
obrazcu, ki se nanašajo na preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku. 
 
_________________                 _____________________________ 
Kraj in datum:                              ŽIG                 Podpis odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca: 
____________________________________________________________________________ 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: Pooblastilo je potrebno podpisati in žigosati. Pooblastilo morajo 
podpisati tudi morebitni podizvajalci, ali sopogodbeniki, če gre za skupno ponudbo. 
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                                                                      PONUDBENI OBRAZEC 7 

 

IZJAVA O EKONOMSKI SPOSOBNOSTI  
   
Ponudnik: ________________________________________________________________ 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 

 imamo v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do vseh podizvajalcev iz 
predhodnih postopkov javnega naročanja in 

 

 imamo v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do vseh ponudnikov v 
skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja. 

 

 Nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred 
oddajo ponudbe in da nudimo najmanj 30 dnevni plačilni rok.    

 
Dokazila:  
Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev in potrdilo poslovne banke, ki vodi račun 
gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če 
ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. 
Potrdilo se mora nanašati praviloma na obdobje od vključno od 24.5.2015 do 24.11.2015 
(oziroma celotno obdobje poslovanja ponudnika, če je to krajše od šestih mesecev), naročnik 
pa bo upošteval tudi priložena potrdila, ki se bodo nanašala na obdobje zadnjih 6 mesecev 
pred izdajo potrdila (oziroma na celotno obdobje poslovanja ponudnika, če je to krajše od 
šestih mesecev), pod pogojem, da takšna potrdila ne bodo starejša od 30 dni od datuma 
objave tega javnega naročila.  
 
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o 
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem poslovnem letu ter potrdila o svoji plačilni 
sposobnosti od vseh bank, pri katerih imajo odprte transakcijske račune. 
 
Ponudnik bo kot ustrezno zgornjemu potrdilu poslovnih bank upošteval tudi: 
- BON-2 za gospodarske družbe ali  
- BON 1/SP in potrdilo/a o solventnosti poslovne/ih bank/e, s podatki o blokadah 
transakcijskega/ih računa/ov za samostojne podjetnike posameznike. 
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino BON2 ali drugo 
enakovredno dokazilo (npr. prej navedena potrdila poslovnih bank). 
 
 
_________________                 _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                                  Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
____________________________________________________________________________ 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: Izjavo je potrebno podpisati in žigosati. Izjavo morajo podpisati in 
žigosati tudi  podizvajalci, če nastopajo v ponudbi ali vsi sopogodbeniki, če gre za skupno 
ponudbo. Izjavi je potrebno priložiti navedena dokazila. 
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PONUDBENI OBRAZEC 8 

 

IZJAVA 
O ZAGOTAVLJANJU KADROVSKIH POGOJEV   

 
 
1. Zagotavljamo, da razpolagamo z ustrezno usposobljenim kadrom, ki izpolnjuje naslednje 
zahteve: 
 

 v rednem delovnem razmerju (ali pogodbenem razmerju) imamo zaposleni 
najmanj 2 osebi, ki imata 
 

 vsaj 2 letne izkušnje z delom, ki je predmet javnega naročila, in sicer 
 
Oseba 1: 
(vrsta del, delovno mesto, ipd.): __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
(pričetek in zaključek del) _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
(kontaktna oseba za potrditev del) ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Oseba 2: 
(vrsta del, delovno mesto, ipd.): __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
(pričetek in zaključek del) _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
(kontaktna oseba za potrditev del) ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba ponudnika za vodenje/nadzor  izvajanja storitev: 

Ime in priimek Strokovna izobrazba Delovno mesto 

 
 

  

 
  
_________________            _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                       Podpis odgovorne osebe ponudnika: 

__________________________________________________________________________ 

NAVODILO ZA IZPOLNITEV: Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. Naročnik si 
pridržuje pravico, da pred sprejemom odločitve o izbiri od ponudnikov zahteva ustrezna 
originalna dokazila o izpolnjevanju pogojev.  
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PONUDBENI OBRAZEC 9 

 
 

PODPISAN, POTRJEN IN NA VSAKI STRANI PARAFIRAN VZOREC POGODBE 
 

(v vzorec pogodbe ni potrebno vnašati drugih podatkov, razen podatkov o ponudniku) 
 

POGODBA  
o izvajanju storitev okolju prijaznega čiščenja prostorov  

Zavoda za šport Škofja Loka 
                                                  
ki jo skleneta: 
 
1. NAROČNIK: Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka 
 ki ga zastopa direktor Igor Draksler 
 matična št.: 1123050 
 davčna št.: SI73023558 
 št. računa: SI56 0132 2603 0723 110 
 
in 
 
2. IZVAJALEC:   

   

 matična št.:  

 davčna št.:   

 št. računa:  

 
 
 
 

POGODBA O IZVAJANJU STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA PROSTOROV 
ZAVODA ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA 

 
 
 

Splošne določbe 
1. člen 

 
Izvajalec je bil izbran z odločitvijo naročnika Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, 4220 
Škofja Loka, št. _____________, z dne _______ 2015, po opravljenem javnem naročilu 
objavljenem na Portalu javnih naročil dne___________, za izbiro najugodnejšega izvajalca za 
Opravljanje storitev okolju prijaznega čiščenja prostorov Zavoda za šport Škofja Loka. 
 
Vsa razpisna dokumentacija, št. ____________ (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), z 
vsemi prilogami, specifikacijami in ostalimi pripadajočimi dokumenti, je sestavni del te 
pogodbe. Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da v zvezi z izvrševanjem te pogodbe 
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sprejema vsebino in pogoje razpisne dokumentacije, saj je z njimi v celoti seznanjen. 
 
 

Rok za izvedbo 
2. člen 

 
Storitve čiščenja morajo biti opravljene pravočasno ter v skladu z zahtevami naročnika iz 
razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje rokov za izvedbo pogodbenih storitev se presoja glede 
na terminske navedbe za posamezne vrste čiščenja (dnevno, tedensko, mesečno, letno ipd). 

 
 

Predmet pogodbe 
3. člen 

 
Predmet pogodbe je Opravljanje storitev okolju prijaznega čiščenja prostorov Zavoda za šport 
Škofja Loka. Izvajalec se zavezuje, da bo za naročnika opravljal storitve, ki so predmet te 
pogodbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, ki jo je predložil v ponudbi. 
 
Storitve, ki so predet te pogodbe so natančneje določene v Opisu predmeta javnega naročila 
in zahtevah naročnika (Priloga 1 te pogodbe).   
 
Dogovorjene vsebine nalog po tej pogodbi bo izvedel _____,  _______. Izvajalec bo delovne 
naloge izvedel po obsegu, vsebini in dinamiki, ki bo skladna z delovnim časom in delovnimi 
procesi pri naročniku. Naročnik bo izvajalcu omogočil ustrezen delovni prostor v prostorih 
naročnika. 
 
Izvajalec je dolžan izročiti naročniku mesečno poročilo o izvedenih aktivnostih ter ga 
naročniku predložiti skupaj z izstavitvijo mesečnega računa za opravljene storitve.  
 
Naročnik si v času trajanja pogodbe pridržuje pravico do spremembe kvadrature čistilnih 
površin in zahtevanega delovnega časa čistilk, navedenih v razpisni dokumentaciji, glede na 
spremembe potreb. Morebitne spremembe čistilne površine in delovnega časa čistilk 
naročnik in izvajalec usklajujeta sproti, glede na dejanske potrebe. Pri spremembah obsega 
čiščenja prizna izvajalec naročniku cene na enoto mere, ki jih je predložil v ponudbi. Vse 
spremembe bodo potrjene z aneksom k pogodbi. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bodo delavci-čistilci opravljali storitve skladno z zahtevami, kot so 
določene v razpisni dokumentaciji (predvsem v Razpisnem obrazcu 11). Izvajalec je dolžan pri 
delu upoštevati obseg storitev, terminske zahteve in zaporedje del, kot je navedeno v 
specifikaciji storitev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Izvajalec je dolžan seznaniti vse 
delavce, ki opravljajo delo pri naročniku z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 
 
Izvajalec bo naročnika vsaj dvakrat letno seznanjal o novostih v zvezi s tehnologijo čiščenja 
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Cena storitev 
4. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe, opravljal po ceni, ki je 
navedena v predračunskem obrazcu, ki je kot cenik sestavni del te pogodbe: 
 
__________________ EUR brez DDV oziroma __________ EUR z DDV, vse preračunano na 
dobo enega leta. 
 
Cena storitev je fiksna in nespremenljiva za celotno pogodbeno obdobje. Sprememba cen  
brez soglasja naročnika je razlog za prekinitev pogodbe. Cena zajema celotni obseg dela, kot 
je potreben za izvedbo storitev, ki so predmet pogodbe, ne glede na obseg delovnih ur, ki je 
za izvedbo storitev potreben. Morebitno povečanje števila delovnih ur glede na predviden 
obseg dela ni razlog za sklenitev aneksa k predmetni pogodbi. 
 
V ceno so vključeni vsi stroški (plača, davek, dajatve povezane s prevoznimi, zavarovalnimi in 
drugimi storitvami, material, ipd.) ter vsi drugi stroški v zvezi z opravljanjem storitev po tej 
pogodbi. 
 
Ocenjena vrednost te pogodbe je, preračunano za dobo treh let: ____ EUR brez DDV. 
 
 

Plačilni pogoji 
5. člen 

 
Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec naročniku izstavljal račun po opravljenih storitvah 
enkrat mesečno, najkasneje do 15. dne v mesecu, za pretekli mesec. Naročnik plačuje stroške 
dnevnega, tedenskega in mesečnega čiščenja mesečno, stroške ostalega čiščenja pa le v tistih 
mesecih, ko je tovrstna storitev načrtovana in dejansko opravljena. 

 
Naročnik  bo račun plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa. V kolikor naročnik ne 
poravna računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zakonite zamudne 
obresti. Kot rok plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo na Upravo za javna 
plačila. 
 
Izvajalec, ki nastopa s podizvajalci mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
 
 

Kvaliteta storitev in reklamacija 
6. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet pogodbe opravil kakovostno, v skladu s 
pravili stroke, veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili, normativi in zahtevami 
naročnika. Vsa dela morajo biti izvedena s strokovno usposobljenimi delavci. 
 
Naročnik lahko sproti ali najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa reklamira kvaliteto in 
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obseg opravljenih storitev, če meni, da izvajalec ni izpolnil prevzetih pogodbenih obveznosti. 
 
Izvajalec soglaša, da lahko naročnik naroči posamezne vrste storitev pri drugem izvajalcu, v 
primeru, da kot izbrani ponudnik v roku ne opravi, ali če nekvalitetno opravi dela, ki so 
zahtevana v specifikaciji storitev ali terminskem planu. Izvajalec soglaša tudi, da bo mesečni 
račun zmanjšan za znesek, ki ga je naročnik moral plačati drugemu izvajalcu. 
 
Reklamacije za slabše opravljeno delo se ugotavljajo ob opravljenem ogledu obeh 
predstavnikov pogodbenih strank. Reklamacija ne zadrži plačila nespornega dela računa. 
Izvajalec je dolžan reklamacijo obravnavati tako, da opuščeno ali slabo opravljeno storitev 
realizira ali popravi v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 24. urah razen, če se s 
predstavnikom naročnika ne dogovori drugače. 
 
V kolikor izvajalec ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v zahtevanem roku, ima naročnik 
pravico odkloniti plačilo storitev, ki so predmet reklamacije in naročiti izvedbo le-teh pri 
drugem izvajalcu. Stroške nastale z odpravo posledic nekvalitetno opravljenih storitev krije 
izvajalec. 

 
 

Podizvajalci, ki nastopajo  v pogodbi 
7. člen 

 
(Opomba: Določila tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s 
podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta.) 
 
Izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izvedel s podizvalajcem. ALI: 
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalci:  
 

Podizvajalec: Naziv: 
Naslov: 
ki ga zastopa direktor 
matična št.: 
davčna št.: 
št. transakcijskega računa: 
Predmet dobav oz. vrsta del, ki jih bo izvedel: 
 
Količina in vrednost blaga, ki ga bo dostavil: 
Kraj dobave oz. izvedbe: 
Rok dobave oz. izvršitve: 

 
S to pogodbo izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem, navedenim v prejšnjem odstavku.  
                                                             
Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega  naročnik 
namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje 
podizvajalca za neposredno plačilo). Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga te 
pogodbe 
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Podatki o podizvajalcih so obvezna sestavina pogodbe. Če izvajalec po sklenitvi pogodbe o 
izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če ponudnik sklene pogodbo z novim 
podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:  

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,   

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in 

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo. 
 
V primeru zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, naročnik in 
izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, v kateri se za novega podizvajalca navedejo vsi podatki 
iz prvega odstavka tega člena. Poleg tega z aneksom izvajalec pooblasti naročnika, da na 
podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje novim podizvajalcem. Soglasja 
novih podizvajalcev za neposredno plačilo postanejo priloga te pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu posameznega računa, ki ga izstavijo podizvajalci 
za opravljena pogodbena dela, račun pregledati in potrditi, oziroma ga v tem roku zavrniti. 
Potrjene račune podizvajalcev izvajalec predloži naročniku skupaj s svojim računom v roku in 
višini določenih s to pogodbo. 
 
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v 
roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu pogodbe, na njihov transakcijski račun: 

- podizvajalcu ………………………………………………………………………………… na TRR 
št…………………………….…pri……………………………. 

 
V primeru plačilne zamude naročnika pri plačilu, lahko podizvajalec za čas zamude zaračuna 
zakonite zamudne obresti.  
 
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci javno naročilo z enim ali več 
podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, 
sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo 
je sklenil s svojim naročnikom (izvajalčevem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik 
bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo 
soglasje.  
 
Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta 
dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec 
pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski 
komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena 
Zakona o javnem naročanju. 
 
 

Jamstva izvajalca 
8. člen 

 
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z 
izvedbo del ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 
Izvajalec se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za 
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delo ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na 
način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe ali 
kvaliteta izvedenih del. Izvajalec ni upravičen do nobenega povišanja cene zaradi navedenih 
pogojev. 
 
Izvajalec je dolžan: 

- prevzeto delo opraviti strokovno, kakovostno in pravočasno, 

- z izvajanjem del pričeti takoj po podpisu pogodbe,  

- zagotoviti, da ne bo brez soglasja naročnika spreminjal obsega in kakovosti navedenih 
del,  

- poročati naročniku in njegovim pooblaščenim osebam o poteku izvrševanja predmeta 
te pogodbe,  naročniku in njegovim pooblaščenim osebam,  

- zagotoviti, da ne bo prenesel pravic in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo brez 
pisnega soglasja naročnika,  

- zagotoviti tako organizacijo dela, da ne bo moten delovni proces naročnika, 

- prevzeti odgovornost in obveznosti v zvezi s poškodbo ali nadomestilom zaradi 
nesreče ali poškodbe delavcev zaposlenih pri izvajalcu. 

 
Izvajalec lahko izvede tudi vsa morebitna poznejša dela (dodatna, presežna, več in 
nepredvidena dela), ki mu jih bo predhodno pisno naročil naročnik. Za takšna dela se sklene 
ustrezen aneks. 
 
Pred začetkom izvajanja pogodbe prejme odgovorna oseba izvajalca ključe posameznih 
objektov kar potrdi s podpisom.  
 
Za opravljanje storitev bo izvajalec angažiral ____ delavcev – čistilcev, ki bodo dnevno prisotni 
na lokacijah naročnika. Izvajalec je dolžan zagotoviti takojšnjo nadomestitev začasno odsotnih 
delavcev in delavcev, ki opravljajo svoje delo nekvalitetno, nepravočasno, ali kako drugače v 
neskladju z zahtevami naročnika. 
 
Izvajalec prevzema odgovornost, da se po končanem čiščenju ugasnejo luči, zaprejo pipe, 
zaprejo vsa okna, vklopijo alarmne naprave, zaklenejo vrata in da se v celoti poskrbi za 
varnost objekta. Izvajalec se obvezuje, da bo zagotovil spoštovanje lastnine naročnika in 
delavcev zaposlenih pri naročniku. V primeru, da se ugotovi, da je delavec izvajalca udeležen 
pri kraji je izvajalec dolžan takoj odstraniti delavca, ki je storil tako dejanje in povrniti nastalo 
škodo. 
 
Pred začetkom izvajanja pogodbe prejme odgovorna oseba izvajalca ključe posameznih 
objektov kar potrdi s podpisom. Odgovorna oseba izvajalca je dolžna izročiti delavcem – 
čistilcem ključe objektov, ki jih čistijo in jih seznaniti z njihovimi dolžnostmi v zvezi z 
zagotavljanjem varnosti objektov. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo opravljanje storitev čiščenja nadzoroval najmanj 2 krat mesečno 
in se o morebitnih problemih sproti dogovarjal z naročnikom. Prav tako mora odgovorna 
oseba izvajalca izdati naročniku mesečno potrdilo o opravljenih storitvah in sicer najkasneje 
do 5. v mesecu za pretekli mesec. Obrazec potrdila pripravi naročnik, skladno s planom 
čiščenja. 
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Naročnik ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajalca pri opravljanju storitev, ki so predmet 
te pogodbe. Izvajalec je dolžan upoštevati pisna in ustna navodila pooblaščenih oseb 
naročnika. 
 
Delavci izvajalca, ki v času opravljanja storitev čiščenja ugotovijo okvare ali poškodbe na 
objektu ali instalacijah, so dolžni takoj telefonsko obvestiti neposredno vodjo, ki pa je dolžan 
obvestiti odgovorno osebo naročnika. 
 
Izvajalec je dolžan v primeru poškodb na objektu in opremi, ki so nastale kot posledica 
opravljanja storitev čiščenja, finančno poravnati vso nastalo škodo. Škodo je potrebno 
poravnati v 30. dneh, v nasprotnem primeru ima naročnik pravico zaračunati zakonite 
zamudne obresti. 
 
 

Pravice in obveznosti naročnika 
9. člen 

 
Naročnik se obvezuje:  

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se predmet pogodbe izvrši v dogovorjeni vsebini, 
pravočasno in kvalitetno,  

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi 
lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti,  

- dati na razpolago izvajalcu vse razpoložljive informacije in gradivo, ki je potrebno za 
izvedbo storitve po tej pogodbi, 

- obvestiti vse svoje sodelavce o poteku vsebine storitev po tej pogodbi in omogočiti 
njihovo sodelovanje z izvajalcem. 

 
Naročnik zagotavlja vsa potrebna čistilna sredstva za kakovostno in pravočasno opravljanje 
storitev, ki so predmet pogodbe. 
 
Naročnik izvajalcu brezplačno zagotavlja električno energijo, vodo, garderobne prostore za 
shranjevanje obleke delavcev, shrambo za shranjevanje čistil in čistilnih pripomočkov. 
Izvajalec je dolžan delavce podučiti o smotrni rabi energije, čistilnih sredstev, pripomočkov in 
toaletnih potrebščin. 
 
Naročnik ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajalca pri opravljanju storitev, ki so predmet 
te pogodbe. Izvajalec je dolžan upoštevati pisna in ustna navodila pooblaščenih oseb 
naročnika.  
 
Pripombe na kvaliteto opravljenih storitev bo naročnik posredoval izvajalcu na način, ki je 
običajen v prometu med strankami (po telefonu, elektronski pošti, telefaksu in drugo). 
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Poslovna skrivnost 
10. člen 

 
Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije ter znanja, ki so predmet te pogodbe, 
poslovna skrivnost. Zaradi tega se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke 
pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami. Določila tega člena zavezujejo izvajalca tudi ob 
oziroma po prenehanju pogodbe med naročnikom in izvajalcem.  
 
 

Odgovorni osebi 
11. člen 

 
Za urejanje medsebojnih razmerij in kontrolo kvalitete je na strani naročnika kontaktna oseba 
_______________________  tel.___________________  GSM _____________________, na 
strani izvajalca pa______________________tel.______________GSM_____________.  
 
V primeru nesporazumov se reklamacije za slabše opravljeno delo ugotavljajo ob skupno 
opravljenem ogledu predstavnikov obeh strank. 
 
 

Odpoved pogodbe 
12. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je to pogodbo mogoče odpovedati tudi pred iztekom njene 
veljavnosti v naslednjih primerih: 

 če se pogodbeni stranki tako sporazumeta; 

 v primeru višje sile, ki onemogoča ali čezmerno otežuje izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti; 

 v primeru hujših kršitev določb te pogodbe in sicer v 8. dneh od prejema pisnega 
sporočila o odpovedi pogodbe in sicer: 

- če izvajalec opravi storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti; 

- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in rokov izvedbe ter ne 
odpravi posledic nekvalitetno opravljenih storitev na zahtevo naročnika; 

- če izvajalec ne odpravi ali ne poravna škode, ki so jo povzročili njegovi delavci; 

- če se izvajalec ne drži dogovorjenih rokov za izvedbo storitev; 

- če izvajalec poviša ceno storitev v nasprotju s to pogodbo; 

- če izvajalec kakorkoli krši določila te pogodbe, s kršitvijo pa ne preneha niti po danem 
opozorilu in roku odprave napak, podanem s strani naročnika,   

- če izvajalec ne spoštuje predpisov navedenih  v razpisni dokumentaciji oz. drugih 
predpisov veljavnih v RS. 

 
Odpoved je mogoča ob pogoju, da je bil kršitelj predhodno pisno opozorjen na odpravo 
kršitev oz. negativnih posledic kršitev pogodbe. 
 
Glede odškodninske odgovornosti, odstopa od pogodbe, odpovedi pogodbe oziroma 
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razveljavitve te pogodbe se uporabljajo določila splošnega dela veljavnega Obligacijskega 
zakonika ter tista določila posebnega dela veljavnega Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo 
na podjemno pogodbo – pogodbo o delu (XI. Poglavje). 

 
 

Trajanje pogodbe 
13. člen 

 
Ta pogodba je sklenjena za določen čas - 36 mesecev od dneva sklenitve in s potekom tega 
časa preneha veljati. Pogodbeni stranki lahko pred iztekom trajanja pogodbo podaljšata za 
eno leto po predhodnem dogovoru med pogodbenima strankama ter v skladu z določili ZJN-2.  
 
Pogodba začne veljati  z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklepa z razveznim 
pogojem, ki nastopi v primeru, da izvajalec najkasneje v 8. dneh od podpisa pogodbe ne 
predloži naročniku menične izjave s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje ob dospelosti s 
klavzulo »brez protesta) in dveh bianco menic v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, kot 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbe. 

 
 

Reševanje sporov 
14. člen 

 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali 
sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločalo 
pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
 
 

Končne določbe 
15. člen 

 
Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Ur.l. RS 45/10, bo 
ta pogodba nična, če 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, posrednik. 

 
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so 
veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k pogodbi 
 
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo ponudba (predložena na 
javno naročilo na podlagi katerega je bil ponudnik izbran), razpisna dokumentacija naročnika 
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in predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja. 
 
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po 
2 (dva) izvoda. 
 
Škofja Loka, dne _________________                    ________________________________ 
 
 
NAROČNIK: IZVAJALEC: 
Zavod za šport Škofja Loka   

  

  
Direktor: 
Igor Draksler 

Direktor: 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
NAVODILO: Ponudnik parafira vsako stran pogodbe. 
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PONUDBENI OBRAZEC 10 

 

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
 IN ZAHTEVE NAROČNIKA 

 
Predmet javnega naročila so storitve okolju prijaznega čiščenja prostorov in zunanjih površin 
stavbe naročnika v skupni izmeri: 
 

- 4654,4 m2 notranjih površin.  
 
Morebitne spremembe čistilne površine naročnik in izvajalec usklajujeta sproti, glede na 
dejanske potrebe naročnika. Vse storitve čiščenja se morajo organizirati in opravljati tako, da 
ne motijo osnovne dejavnosti naročnika. 
 
Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja prostorov in opreme mora potekati kot 
kontinuiran proces, načrtovan glede na dnevno, tedensko, mesečno in letno zaporedje 
delovnih nalog, tako da sta doseženi higiena, čistoča in urejen videz vseh prostorov zavoda. 
Organizacija dnevnega, tedenskega, mesečnega in letnega čiščenja zajema zaporedje delovnih 
nalog v vseh prostorih naročnika, ki so predmet javnega naročila. Storitve čiščenja se morajo 
organizirati in izvajati ekonomično, racionalno in tako načrtovano, da so pri čiščenju zajeti vsi 
predmeti v prostoru. Izvajalec je dolžan pripraviti konkretna navodila za delavce – čistilce. 
Navodila morajo natančno opredeliti kaj se čisti, kje, na kakšen način in s kakšnimi sredstvi.  
 
Poslovalni čas naročnika je od 1. Septembra do 30. junija, in sicer 5 dni v tednu (od 7.00 do 
22.30 ure). Redno organizira naročnik različne dejavnosti ob sobotah in tudi ob nedeljah (od 
15.00 ure do 22.30 ure), zato je izvajalec dolžan na zahtevo naročnika organizirati čiščenje 
tudi ob sobotah in nedeljah, povprečno vsak drugi konec tedna. Izvajalec mora organizirati 
čiščenje športne dvorane s pripadajočimi garderobnimi in sanitarnimi prostori tudi ob koncih 
tedna.   
 
Prostori in oprema se morajo čistiti v obsegu, ki je razviden iz naslednje specifikacije:  

 
 

I. SPECIFIKACIJA STORITEV ČIŠČENJA, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 
DNEVNO ČIŠČENJE OBSEGA: 

 čiščenje vrat, okvirjev vrat, kljuk in držal za roke, 

 čiščenje steklenih površin v vratih, 

 brisanje okenskih in drugih polic, 

 čiščenje vidnih madežev, 

 čiščenje talnih oblog, površin, stopnišč, podestov, hodnikov in ograj ob stopniščih, 

 praznjenje posod z odpadki, nameščanje vrečk v posode za odpadke, 

 transport smeti do kontejnerjev,  

 čiščenje površin, predpražnikov in stopnic pred vhodom,  

 čiščenje sanitarnega bloka (stenske keramične obloge, podajalniki toaletnih potrebščin, 
umivalniki, wc kotlički, pipe, wc, ogledala, luči pri umivalnikih, wc metlice, kljuke ipd.), 
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 drugo običajno dnevno čiščenje po navodilih naročnika. 
 

TEDENSKO ČIŠČENJE OBSEGA: 

 ometanje pajčevine, 

 temeljito čiščenje  pohištva in opreme (tudi zgornji deli omar), 

 temeljito čiščenje vrat in okvirjev vrat, 

 čiščenje radiatorjev in cevi, vtičnic in stikal, 

 čiščenje pisarniške opreme (telefoni, fotokopirni stroji, računalniki ipd.), 

 temeljito čiščenje sanitarnega bloka s pripadajočo opremo,  odstranjevanje vodnega in 
urinskega kamna, 

 čiščenje  tribun, 

 drugo običajno tedensko čiščenje po navodilih naročnika. 
 

MESEČNO ČIŠČENJE OBSEGA: 

 poliranje vseh talnih oblog, razen keramike, 

 temeljito čiščenje vrat in okvirjev, 

 temeljito čiščenje pohištva, 

 drugo običajno mesečno čiščenje po navodilih naročnika. 
 

ČIŠČENJE 2 X LETNO OBSEGA: 

 čiščenje vseh steklenih površin (cca 250 m2) in pripadajočih okenskih kril, okvirjev, 
utorov pri okvirjih, okenskih polic (zunanjih  in notranjih), 

 strojno čiščenje, odstranjevanje starih premazov,  nevtralizacija in 3x impregnacija PVC 
talnih oblog, 

 strojno čiščenje in impregnacija parketa. 
 
ČIŠČENJE 1 X LETNO OBSEGA: 

 temeljito čiščenje vseh prostorov in opreme "od stropa - do tal", 

 demontažo in čiščenje svetil ter ponovna montaža pokrovov luči, 

 temeljito čiščenje in impregnacija vseh lesenih površin, 
 

OSTALO: 

 ponudnik dnevno namešča toaletne potrebščine (tekoče milo, toaletni papir in brisače). 

 
II. ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z VARNOSTJO OBJEKTOV 

 
Delavci izvajalca so dolžni skrbeti za zaklepanje prostorov oz. stavb, zapiranje oken, ugašanje 
luči, zapiranje pip. Izvajalec je v celoti odgovoren za varnost objektov, v katerih opravljajo 
storitve njegovi delavci izven poslovalnega časa naročnika.  
 
Izvajalec del je dolžan seznaniti vse delavce, ki opravljajo storitve čiščenja z njihovimi 
dolžnostmi in strogo prepovedati: 

- odnašanje stvari in predmetov iz prostorov naročnika, 

- vpogled v akte, poslovne papirje ali strokovno dokumentacijo naročnika, 

- odpiranje omar, predalov ali drugih zaprtih ali zaklenjenih delov pohištva, 
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- uporabo računalniške in druge opreme naročnika, 

- navzočnost oseb, ki niso v funkciji opravljanja storitev čiščenja, 

- kajenje v prostorih naročnika, 

- uporabo telefona, razen v službene namene. 
 
Pred začetkom izvajanja pogodbe bo naročnik izvajalcu proti podpisu izročil ključe objekta. 
Odgovorna oseba izvajalca je dolžna izročiti delavcem – čistilcem ključe objekta, ki jih čistijo in 
jih seznaniti z njihovimi dolžnostmi v zvezi z zagotavljanjem varnosti objekta. 
 
Za odklepanje, zaklepanje prostorov naročnika, vklapljanje in izklapljanje alarmnih naprav ter 
za varnost objekta v času  izvajanja generalnega čiščenja mora poskrbeti izvajalec in sicer s 
prisotnostjo redno zaposlenih delavcev-čistilcev v času opravljanja generalnega čiščenja. 
 
Po prenehanju pogodbe mora izvajalec izročiti naročniku vse ključe v 24. urah ne glede na 
razlog prenehanja. 

 
Izvajalec je dolžan zagotoviti kakovostno izvajanje storitev in dosledno spoštovanje predpisov 
s področja varstva okolja, varstva pri delu, požarne varnosti, dnevnega in hišnega reda 
naročnika.  
 
Delavci izvajalca, ki v času opravljanja storitev čiščenja ugotovijo okvare ali poškodbe na 
objektu ali instalacijah, so dolžni takoj telefonsko obvestiti odgovorno osebo naročnika. 

 
 

III. ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI S SPECIFIKACIJO ČIŠČENJA 
 
Predložene ponudbe in ponudbene cene morajo zajemati vse zahtevane storitve čiščenja 
(dnevna, tedenska, mesečna in letna čiščenja in nameščanje toaletnih potrebščin).  
 
Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki se bodo nanašale na del javnega naročila. 
 
Letna čiščenja se opravljajo po terminskem planu, ki ga pripravi izvajalec in posreduje v 
potrditev naročniku. Naročnik lahko zahteva, da se termini letnih čiščenj prilagodijo zaključku 
investicijskih, adaptacijskih in drugih posegov na objektih. Strojno čiščenje, odstranjevanje 
starih premazov, nevtralizacijo in trikratno impregnacija PVC talnih oblog mora izbrani 
izvajalec opraviti v prvem mesecu po sklenitvi pogodbe, če naročnik ne določi drugače. 
 
Pri strojnem čiščenju in odstranjevanju starih premazov mora izvajalec izvesti maksimalno 
zaščito pohištva in druge opreme. Naročnik zahteva, da se pri strojnem ribanju in 
odstranjevanju starih premazov upoštevajo strokovna navodila proizvajalca čistil in premazov, 
tako, da se prepreči dolgotrajno namakanje talnih oblog brez nadzora. Izvajalec odgovarja 
naročniku za povzročeno škodo. 
 
V primeru nepredvidenih adaptacij in drugih investicijskih posegov na stavbah oz. poslovnih 
prostorih v katerih se izvaja čiščenje, v primeru epidemij, drugih izjemnih okoliščin, ali v 
primeru potreb po čiščenju ali dezinfekciji prostorov, ki ne spadajo v okvir specifikacij, se 
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čiščenje opravi po posebnem predhodnem naročilu in se obračuna posebej.  
 
Naročnik ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajalca pri izvajanju storitev. Izvajalec  je 
dolžan upoštevati navodila pooblaščenih delavcev naročnika.  
 
Reklamacije za slabše opravljeno delo se ugotavljajo ob opravljenem ogledu obeh 
predstavnikov pogodbenih strank. 
 
 

IV. VRSTA IN OBSEG TALNIH ČISTILNIH POVRŠIN 
 

Vrsta in obseg čistilnih površin in namembnost prostorov so razvidni iz tabele: 
 

TIP ČISTILNIH TALNIH POVRŠIN IN NAMEMBNOST PROSTOROV POVRŠINA V m2 

Čistilna talna površina za dnevno čiščenje od ponedeljka do petka 
(5x tedensko): 

Skupna čistilna površina 
za dnevno čiščenje od 
ponedeljka do petka: je 
razvidna iz tabele 
prostorov  
(Ponudbeni obrazec 14). 

 tla iz umetne mase –pvc ( pisarne, hodniki, skladišča ) – 1 x dnevno 

 parket (športna dvorana) – 1 x dnevno 

 keramika (sanitarije in garderobe) – 1 x dnevno  

 granitogrez (vhod) – 1 x dnevno  

 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe spremeni  opremo v posameznih 
objektih, poslovalni čas, vrsto in obseg posameznih vrst čistilnih površin.  
 
 

V. ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI S TEHNOLOGIJO ČIŠČENJA 
 
Naročnik izvajalcu brezplačno zagotavlja električno energijo, vodo, garderobne prostore za 
shranjevanje obleke delavcev, shrambo za shranjevanje čistil in čistilnih pripomočkov. 
Izvajalec je dolžan delavce podučiti o pravilni in smotrni rabi energije, čistilnih sredstev in 
toaletnih potrebščin.  
 
Izvajalec je dolžan zagotoviti kakovostno izvajanje storitev in dosledno spoštovanje predpisov 
s področja varstva okolja, varstva pri delu, požarne varnosti, dnevnega in hišnega reda 
naročnika. 
 
Čiščenje prostorov naročnika se mora opravljati po vnaprej znani tehnologiji čiščenja, s 
sodobno organizacijo dela, s sodobnimi metodami in tehnikami ter spremljanjem kakovosti 
opravljenega dela.  
 
Tehnologija čiščenja mora biti izdelana tako, da delavci izvajalca pri opravljanju storitev  
dosledno upoštevajo načela splošne higiene. Čiščenje mora biti organizirano tako, da zajema 
vse površine in predmete v prostoru, da poteka od čistega proti umazanemu delu, od zgoraj 
navzdol, da so ločene čiste in nečiste poti.  
 
Naročnik mora zagotoviti vsa sredstva za kvalitetno in pravočasno izvajanje storitev, ki so 
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predmet javnega naročila (čistilno tehniko, čistilna in dezinfekcijska sredstva, pripomočke za 
čiščenje, vrečke za smeti ter drugi potrošni material, vključno s toaletnimi brisačami, papirjem 
in milom). Delavci izvajalca morajo ves čas skrbeti za osebno higieno (zlasti higieno rok) ter 
higieno delovne opreme in pripomočkov.  
 
Delavci izvajalca so zadolženi za čiščenje, vzdrževanje, pravilno in namensko uporabo sredstev 
in opreme za delo. Izvajalec je dolžan zagotoviti delavcem ustrezna delovna zaščitna sredstav 
delovna sredstva in delavce podučiti o pravilni uporabi in vzdrževanju le-teh.  
 
Postopek čiščenja se mora opravljati skladno z navodili izvajalca po sistemu različnih barvnih 
krp, barvno usklajenih z vedri.  
 
Za kakovostno opravljanje storitev mora izvajalec zagotavljati: 

- izdelano strategijo spremljanja kakovosti, 

- izdelano kontrolno tehnologijo za nadzor dela,  

- ustrezno izobraževanje delavcev, 

- izdelan plan dela in spremljanje izvajanja plana, 

- definirana čistila, navodila za uporabo in spremljanje njihove porabe, 

- opremo za čiščenje in opisan postopek vzdrževanja le-te, 

- urejen videz delavcev, spremljanje urejenosti in obnašanja delavcev. 
 
Čistila in razkužila se morajo uporabljati v skladu z navodili proizvajalca za posamezne čistilne 
površine.  
 
Izvajalec mora na način in pod pogoji, določenimi z razpisno dokumentacijo zagotoviti 
čiščenje vseh prostorov, opreme in površin. Delo mora organizirati in izvajati tako, da ne bo 
moten delovni proces naročnika. 
 
 

VI. ZAHTEVE V ZVEZI Z  DELAVCI – ČISTILCI 
 
Za opravljanje storitev čiščenja mora izvajalec zagotoviti prisotnost najmanj ene delavke 
(čistilke) v dopoldanskem času od ponedeljka do petka za polni delovni čas. Delavka mora 
takoj ob prihodu na delovno mesto in opravljenih pripravah na delo, poskrbeti za sprotno 
čiščenje najbolj frekventnih prostorov. Po potrebi in glede na stopnjo umazanosti prostorov 
zavoda se storitve čiščenja nekaterih prostorov morajo ponoviti. Izvajalec mora zagotoviti 
prisotnost najmanj ene delavke ob koncu tedna, ki mora opraviti vsa dnevna čiščenja in 
dodatna čiščenja ob prireditvah, tudi večkrat dnevno, ko je to potrebno. 
 
Izvajalec je dolžan storitve čiščenja opravljati z redno zaposlenim oziroma angažiranim 
kadrom na osnovi sklenjene pogodbe o delu. Pred začetkom opravljanja del je izvajalec dolžan 
predstaviti delavca odgovorni osebi naročnika. Za opravljanje storitev čiščenja pri naročniku 
morajo imeti delavci izvajalca primerno delovno obleko in obutev. 
 
Delavci izvajalca, ki opravljajo dela čiščenja pri naročniku morajo imeti opravljen preizkus 
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znanja iz varstva pri delu in požarne varnosti v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. 
Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan najkasneje v sedmih dneh dostaviti naročniku 
dokazila o opravljenih preizkusih znanja s področja varstva pri delu in požarne varnosti. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo od svojih delavcev dosegel spoštovanje poslovnih skrivnosti 
naročnika in je odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo, ki bi jo utrpel naročnik. Prav 
tako je izvajalec odgovoren za škodo na delovnih sredstvih, opremi in napravah naročnika, ki 
jo zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzročijo delavci, ki opravljajo storitve čiščenja.  
 
O nastanku škode je izvajalec dolžan takoj obvestiti naročnika. Povzročena škoda se ugotavlja 
ob skupnem ogledu predstavnikov obeh strank. 
 
Izvajalec je dolžan takoj nadomestiti odsotnega delavca in odstraniti z dela delavca, ki svoje 
delo opravlja nekvalitetno, nepravočasno, oziroma kakorkoli v nasprotju z zahtevami čiščenja. 
 
Storitve čiščenja se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci, skladno s pravili 
stroke, kvalitetno in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, 
standardi, tehničnimi soglasji, navodili, priporočili ter normativi).  
 
Izvajalec je dolžan seznaniti odgovorno osebo (ki bo zadolžena za nadzor oz. kontrolo 
kakovosti opravljenih storitev) z zahtevami naročnika in sicer tako, da ji izroči fotokopijo dela 
razpisne dokumentacije, ki se nanaša na opis predmeta javnega naročila. Prav tako je izvajalec 
dolžan pripraviti konkretna navodila za delavce – čistilce. Navodila morajo natančno opredeliti 
kaj se čisti, kako pogosto, kje, na kakšen način in s kakšnimi sredstvi.  
 
Delavci izvajalca morajo biti natančno seznanjeni s postopki ločenega zbiranja in 
odstranjevanja odpadkov. 
 
Storitve čiščenja se morajo organizirati in izvajati ekonomično, racionalno in tako načrtovano, 
da so pri čiščenju zajeti vsi predmeti v  prostoru. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe spremeni opremo v posameznih 
objektih, poslovalni čas, vrsto in obseg posameznih vrst čistilnih površin ter uro obveznega 
začetka in zaključka delovnega časa delavcev – čistilcev. 
 
Izvajalec je dolžan razporediti delavce, tako da začnejo in končajo delo ob uri, ki jo zahteva 
naročnik za posamezne objekte. V izjemnih primerih (interventna čiščenja po prireditvah, 
poplavah, nesrečah, vlomih ipd.) mora izvajalec opraviti storitve čiščenja tudi izven 
načrtovanega delovnega časa v roku, ki ga določi naročnik. Odzivni čas je 1 ura. 
 
Izbrani izvajalec bo opravljal storitve čiščenja za obdobje 36 mesecev od dneva sklenitve 
pogodbe.  
 
Izvajalec je dolžan storitve čiščenja opravljati z redno zaposlenim oziroma angažiranim 
kadrom na osnovi sklenjene pogodbe o delu. Pred začetkom opravljanja del je izvajalec dolžan 
predstaviti delavca odgovorni osebi naročnika.  
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Za opravljanje storitev čiščenja pri naročniku morajo imeti delavci izvajalca primerno delovno 
obleko in obutev. 
 
Izvajalec je dolžan zagotoviti redno opravljanje zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z 
veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. 

 
Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika predložiti dokazila o opravljenih pregledih delavcev, 
ki bodo opravljali dela v prostorih naročnika.  
 
Izvajalec se zavezuje, da bo od svojih delavcev dosegel spoštovanje poslovnih skrivnosti 
naročnika in je odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo, ki bi jo utrpel naročnik. Prav 
tako je izvajalec odgovoren za škodo na delovnih sredstvih, opremi in napravah naročnika, ki 
jo zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzročijo delavci, ki opravljajo storitve čiščenja. O 
nastanku škode je izvajalec dolžan  takoj obvestiti naročnika. Povzročena škoda se ugotavlja 
ob skupnem ogledu predstavnikov obeh strank. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________            _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                       Podpis odgovorne osebe ponudnika:  
__________________________________________________________________________ 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: Ponudnik parafira vsako stran tega obrazca.   
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PONUDBENI OBRAZEC 11 

MENIČNA IZJAVA 
s pooblastilom za unovčenje (dobra izvedba pogodbenih obveznosti) 

 
Dobavitelj:  

 
Naročniku, Zavodu za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka, kot garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zvezi z dne _____ sklenjeno pogodbo med 
naročnikom in dobaviteljem za izvršitev javnega naročila, št. ______________ za predmet 
 

„ Opravljanje storitev okolju prijaznega čiščenja prostorov Zavoda za šport Škofja Loka “ 
izročamo dve bianco menici ter to menično izjavo s pooblastilom za unovčenje izjavo s 
pooblastilom za unovčenje ob dospelosti s klavzulo »brez protesta”. Vsaka bianco menica je 
unovčljiva na prvi poziv, žigosana in je podpisana s strani pooblaščene osebe:  

 
 

    

(ime in priimek pooblaščene osebe)  (funkcija)  (podpis) 

 
Naročnika Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka, nepreklicno 
pooblaščamo, da izpolni vsako bianco menico v znesku do višine 10% vrednosti pogodbe (z 
DDV):  

EUR 

(z besedo: _____________ in 00/100 EUR) 
in jo unovči v primeru, če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni 
kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi, dne ______ sklenjeni med naročnikom in 
izbranim ponudnikom, št. pogodbe ____/2014 in jo unovči v primeru, če ugotovljenih 
nepravilnosti predmeta pogodbe v garancijskem roku ali roku za odpravo napak ne bo 
odpravil.   

 
Naročnika Zavod za šport Škofja Loka, Podlubnik 1C, 4220 Škofja Loka, nepreklicno in polno 
pooblaščamo, da izpolni vsako bianco menico tako, da izpolni tudi vse potrebne druge 
sestavne dele bianco menice, ki v bianco menici niso izpolnjeni. Istočasno se  nepreklicno 
zavezujemo,  da bomo  menico,  ki jo bo remitent  upravičeno  uporabil,  na  njegov  prvi  
poziv,  takoj nadomestili z novo, podpisano, bianko menico. 
 

Menica je plačljiva pri banki:  

ki vodi naš TRR številka:  

ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme 
je možno poplačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi. 
 

Menico se lahko unovči najkasneje do: 31.1.2019 

 (datum) 

Priloga: dve menici. 
Kraj :   Izdajatelj menice:  

Datum :    (žig in podpis) 

__________________________________________________________________________ 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: Obrazec  je potrebno le parafirati in priložiti ponudbi. 
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PONUDBENI OBRAZEC 12 

 
 

PONUDBA št. _________ 
 

 

1. V skladu s pogoji razpisne dokumentacije za predmet: »Opravljanje storitev okolju 
prijaznega čiščenja prostorov Zavoda za šport Škofja Loka«, št. objave NMV7560/2015 
smo pripravljeni izvesti javno naročilo za naslednjo pogodbeno vrednost:   
 
 

Letna vrednost ponudbe brez DDV 
 
 

EUR 

 

Popust: 
 
 

EUR 

 

Letna vrednost ponudbe brez DDV in 
z vštetim popustom: 

 
 

EUR 

 

DDV: 
 
 

EUR 

 

Letna vrednost ponudbe   
(skupaj z DDV) : 

 
 

EUR 

 

TRIletna vrednost ponudbe   
(skupaj z DDV) : 

 
 

EUR 

 

2. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški ponudnika, ponudba je fiksna ter nespremenljiva 
tekom trajanja pogodbenega razmerja.  
 
V cenah, ki jih ponudnik navede v obrazcu predračuna morajo biti zajete vse 
zahtevane storitve čiščenja potrebne za nemoteno delo naročnika. Vrsta in obseg 
storitev so navedeni v specifikaciji del oz. planu čiščenja, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.  
 
Ponudnik mora predračun predložiti na priloženem obrazcu tako, da vsebuje vse 
zahtevane parametre. Ponudnik mora ponuditi ceno za storitve, točno zahtevane 
vrste, obsega in kakovosti, sicer bo  njegova ponudba izločena kot neprimerna.  
 
V obrazce predračuna ni dovoljeno vnašati količinskih ali drugih sprememb. 
 
V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški (plače za zahtevano število 
delavcev, davek, dajatve povezane s prevoznimi, zavarovalnimi in drugimi storitvami, 
ter vsi drugi stroški v zvezi z opravljanjem storitev čiščenja). 



JAVNO NAROČILO ZA PREDMET »OPRAVLJANJE STORITEV OKOLJU PRIJAZNEGA ČIŠČENJA PROSTOROV ZAVODA ZA ŠPORT 
ŠKOFJA LOKA«, št. NMV7560/2015 

 

51 

 
Cene morajo biti izražene v evrih. Morebitni popust mora ločeno zabeležen. 
Ponudbene cene morajo biti fiksne za celotno pogodbeno obdobje. Ponudnik je 
dolžan izpolnjen obrazec predračuna računsko preveriti.  
 
Predračunski obrazec mora biti izpolnjen v skladu s temi navodili, podpisan in žigosan. 
 
Pri spremembah obsega čiščenja tekom izvajanja pogodbe prizna izvajalec naročniku 
cene na enoto mere, ki jih je ta predložil v ponudbi. Ponudnik ponuja naslednje cene 
na enoto mere: 
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Notranja 
čistilna 
površina 
(m2) 
 

 
 

4654,4  

     

 
NAVODILO ZA IZPOLNITEV OBRAZCA PREDRAČUNA: 

 V stolpec 1 se vpiše cena mesečnega čiščenja na enoto mere (m2) brez DDV. Cena 
mesečnega čiščenja se izračuna po formuli: ponujena letna vrednost storitev / 12. 

 V stolpec 2 se vpiše znesek morebitnega popusta v procentih. 

 V stolpec 3 se vpiše cena mesečnega čiščenja z vključenim morebitnim popustom na 
enoto mere (m2) brez DDV. 

 V stolpec 4 se vpiše vrednost DDV, obračunana na ceno iz stolpca 1. 

 V stolpec 5 se vpiše cena mesečnega čiščenja z vključenim morebitnim popustom na 
enoto mere (m2) in z vključenim DDV. 

 
Rok veljavnosti ponudbe: do vključno 31.1.2016. 
                            
                       
_________________            _____________________________ 
Kraj in datum:                                     ŽIG                              Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
__________________________________________________________________________                                                            
NAVODILO ZA IZPOLNITEV: Obrazec je potrebno izpolniti skladno z navodili naročnika, 
podpisati in žigosati. 
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PONUDBENI OBRAZEC 13 

 
 

TABELA PROSTOROV 
 

 

 

ŠD Poden – površine prostorov 
      

     

zap.št. vrsta prostora 

površina 

 v m2 

dnevno 

 čiščenje 

tedensko 

 čiščenje 

Mesečno, 

2x letno 

 in letno 

čiščenje 

1. avla 125 x   x 

2. recepcija 4   x x 

3. sanitarije 34 x   x 

4. bife 110 x   x 

5. skladišče bife 29 x   x 

6. sanitarije osebje 3,3   x x 

7. kegljišče 288   x x 

8. garderoba kegljišče - gosti 13 x   x 

9. garderoba kegljišče - domači 13 x   x 

10. čistila 2   x x 

11. prostor za shranjevanje orod. 150   x x 

12. stopnišče plezalci 18       

13. delovni prostor - vzdrževanje 45       

14. skladišče - SK Alpetour 36       

15. klubski prostor 25       

16. kabinet profesorjev  60   x x 

17. hodnik - čisti 102 x   x 

18. hodnik - nečisti 104 x   x 

19. garderoba 10 12 x   x 

20. garderoba 9 12 x   x 

21. garderoba 8 26 x   x 

22. Skladišče - Zavod 19   x x 

23. garderoba 7 29,5 x   x 

24. garderoba 6 29,5 x   x 

25. garderoba 5 29,5 x   x 

26. garderoba 4 29,5 x   x 

27. garderoba 3 29,5 x   x 

28. garderoba 2 29,5 x   x 

29. garderoba 1 17 x   x 

30. masažni prostor 20 x   x 

31. sanitarije - invalidi 3,8 x   x 

32. tuš - invalidi 3,8 x   x 

33. skladišče male dvorane 13   x x 

34. mala dvorana 156 x   x 

35. avla 95 x   x 

36. soba za športnike in novinarje 31   x x 

37. sanitarije 34 x   x 

38. garderoba 12 17 x   x 

39. garderoba 13 17 x   x 
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40. namizno teniška dvorana 308 x   x 

41. tribune 320   x x 

42. skladišče šp. opreme 46   x x 

43. plezalni prostor 40       

44. kotlovnica 35       

45. kopirnica 10   x x 

46. hodnik - pisarne Zavod 52   x x 

47. pisarna 4 - Zavod 19   x x 

48. pisarna 3 - Zavod 13   x x 

49. pisarna 2 - Zavod 13   x x 

50. pisarna 1 - Zavod 20   x x 

51. sejna soba 38   x x 

52. hodnik - pisarne klubi  45   x x 

53. sanitarije 2,7   x x 

54. sanitarije 2,7   x x 

55. pisarna - ŽRD 18       

56. pisarna - KK 26,5       

57. pisarna - RD 39       

58. pisarna - SK  39       

59. skladiščni prostor - Zavod 4,6   x x 

60. dvorana aerobika 184 x   x 

61. hodnik - aerobika 25 x   x 

62. garderoba 11 31 x   x 

63. fitnes 65 x   x 

64. hodnik - povezovalni  137 x   x 

65. mini dvorana 124 x   x 

66. klimati 97   x x 

67. hodnik - mini dvorana 5 x   x 

68. velika dvorana 1080 x   x 

 

SKUPAJ POVRŠINA 4654,4       
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PONUDBENI OBRAZEC 14 

 

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE 
 
 
 
 
 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek ! 
 

Pošiljatelj:  Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : 
Naziv:  Datum:   
 Ura:   
Naslov:   Zap. št.:   

 Podpis:  žig 
  

Javno naročilo:  Prejemnik : 
 

„OPRAVLJANJE STORITEV OKOLJU 
PRIJAZNEGA ČIŠČENJA 
PROSTOROV ZAVODA ZA ŠPORT 
ŠKOFJA LOKA“ 
 

ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA 
Podlubnik 1C 
 
4220 Škofja Loka 

Oznaka: NMV7560/2015 
  
  

 
NE ODPIRAJ - PONUDBA ! 

 

 
 

 
 


