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1. NAROCNIK IN NACIN ODDAJE JAVNEGA NAROCILA
AJPES' TrŽaška cesta 16, 1000 Ljubljana kot narocnik, ki ga zastopa direktorica mag.
Mojca Kunšek (v nadaljnjem besedilu. narocnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da
pred loŽijo pon ud bo, sklad no z zahtev ami iz te razpisne doku mentacije.

Za oddď1o predmetnega narocila se v skladu s 47' členom Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 91/15 in 14ĺ18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male
vrednosti.

Narocnik bo na podlagi pogojev in merił, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral
ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

2. PREDMET JAVNEGA NAROCILA
Javno narocilo >Varovanje poslovnih prostorov ĺn premoŽenja v AJPES (Centrala
Ljubljana in lzpostava Ljubljana z arhivskimi prostori)< je razdeljeno na dva sklopa v
katerih so zajeti poslovni prostori narocnika in sicer.
. sklop 1. Centrala Ljubljana, TrŽaŠka cesta 16, í000 Ljubljana in
. sklop 2: AJPES lzpostava Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana z arhivskimi

prostori na naslovu: Šutna 37, 1241Kamnik; Ponoviška ulica 3, 1270 Litija

v nadaljnjem besedilu. varovanje poslovnih prostorov AJPES.

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa skupaj.

V primeru, da ponudnik predloŽi ponudbo za oba sklopa, mora predloŽiti ponudbo tako,
da jo naročnik lahko ocenjuje po posameznem razpisanem sklopu. Narocnik bo skleniĺ
pogodbo z enim (ali vec ponudniki), ki bo, oziroma bodo predloŽili najugodnejšo ponudbo
za posamezni sklop.

Pogodbo za varovanje poslovnih prostorov za sklop 1 (Centrala Ljubljana) bo narocnĺk
sklenĺl zizbranim ponudnikom za obdobje od 1.10.2019 do 30.9. 2o2'l.

Pogodbo za varovanje poslovnih prostorov za sklop 2 (AJPES izpostava Ljubljana z
arhivskimi prostori v Litiji in Kamniku) bo naročnik z izbranim ponudnikom s|<lenil za
obdobje od predvidoma í .7. 2019 do 30. 5. 2021.

3. VSEBINA lN oBsEG PREDMETA JAVNEGA NARočILA:
. sklop í' Centrala Ljubljana, TrŽaška cesta 16, 1000 Ljubljana:

a) fizično varovanje poslovnih prostorov in premoženja z receptorsko službo
v okviru rednega delovnega časa (v obsegu 4947 ur) in sicer:
- od ponedeljka do vključno četrtka od 7.00 do 17.00 ure in
- v petek od 7.00 do 16.00 ure:

Fizično varovanje poslovnih prostorov in premoŽenja z receptorsko sluŽbo
zĄema naslednje storitve:
- sprejem in usmerjanje strank, obiskovalcev in poslovnih paftnerjev,
- sprejem in usmerjanje telefonskih klicev,
- vzdrževanje reda v vhodnih avĺah in v neposredni bliŽini poslovnega objekta;
- vodenje (vstop/izstop) evidenc obiskovalcev ter ravnanje z evidencami v

skladu z zakonskimi določbami in internimi akti'
- varovanje zaposlenih oseb v varovanem obmocju,
- Varovanje oseb in premoŽenja pred uniěenjem, poškodovanjem, tatvino in

drugimi oblikami škodljivega ravnanja,



- nadzor nad vstopanjem, gibanjem ter izstopanjem zaposlenih, obiskovalcev in
strank v objektih,

- odklepanje/zaklepanjevhodov,
- skrb, da so vrata na glavnem vhodu v objekt zaprta in so za stranke in

obiskovalce v funkciji delovanja le v Öasu uradnih delovnih ur,
- organiziranje dela varnostnikov na Varovanem območju ali objektu,
- nadzor in usmerjanje dela varnostnikov na Varovanem območju ali objektu ter

evidentiranje obhodov varnostnikov,
- izdelava poroöil o varovanju za potrebe uporabnika (kraja, vlom,

poškodovanje lastnine,.'. ),- izvajanje prvih nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega
varnostnega pojava,

- zadržanje storilcev kaznivih dejanj do prihoda policije,
- zavarovanje kraja kaznivih dejanj, dogodka ali škodnega primera,
- poleg izvajanja dela recepcijske sluŽbe izvaja varnostnik - receptor tudi

ukrepe v skladu s 45. Öĺenom ZZasY-1,
- obvešcanje odgovorne osebe naročnika o kršitvah prometnega in parkirnega

reŽima,
- upravljanje z alarmnim sistemom,
- gašenje zacetnih poŽarov in izvajanje evakuacije,
- varnostnik ob zaključku del opravi varnostni obhod objekta in njegove

neposredne okolice, vključi alarmni sistem in ob izhodu iz objekta zaklene
vrata,

- vklop in izklop tehniÖnega varovanja (alarmnih naprav),
- izdĄa in sprejem ključev v skladu z navodili uporabnika,
- kontrola pravilnosti delovanja alarmnih naprav ter sporočanje napake

odgovorni osebi naročnika,
- vodenje varnostnega dnevnika objekta,
- izvajanje drugih nalog iz podrocja splošne varnostni po naročilu naročnika'
- skrb, da bodo po odhodu osebja uporabnika poslovni prostori zaklenjeni ter

izvedba nadzora zunanjih izvajalcev,
- izvajanje drugih nalog vezanĺh na izvajanje varovanja ljudi in premoŽenja po

naročilu odgovornih oseb naročnika.

b) dodatno naročeno fizično varovanje poslovnih prostorov in premoŽenja z
receptorsko sluŽbo izven rednega delovnega časa, od ponedeljka do sobote,
za nedeljo in praznike (v primeru nedelovanja alarmnih central in na podlagi
predhodnega dodatnega fizičnega varovanja na podlagi predhodnega pisnega
naročila naročnika), in sicer v obsegu do največ 300 ur,

c) sprejem alarmnih signalov (poŽar, vlom), stalna pripravljenosŕ na izvajanje
interuencij in izvajanje intervencij, ki zĄema.
- stalno pripravljenost za sprejem alarmnih signalov protivlomnega in

protipcŽarnega sistema iz objekta naročnika na VNC po telefonski liniji;
- stalno pripravljenost in takojšnje posredovanje intervencijske skupine V

primeru sproŽĺtve alarmnega signala;
- vklop alarmnega sistema vsak dan.

d) posredovanje v primeru okvare dvigala - reševanje oseb iz dvigal Centrale
Ljubljana. Ponudnik mora za izvajanje posredovanja v primeru okvare dvigala -
reŠevanje oseb iz dvigal Centrale Ljubljana zagotoviti varnostnike, ki po svoji
izobrazbi in sposobnosti ustrezajo zahtevam za opravljanje storitev reševanja
oseb iz dvigal.

3



o sklop 2: AJPES lzpostava Ljubljana, Cesta v Kleče 12, 10oo Ljubljana z arhivskimi
prostori na naslovu. Šutna 37, 1241 Kamnik; Ponoviška ulica 3, 1270 Litija.
a) fizično varovanje poslovnih prostorov in premoženja z receptorsko službo v

okviru rednega delovnega casa ÁJPES lzpostave Ljubljana (v obsegu 4977
ur) in sicer:
- od ponedeljka do vkljucno četrtka od 7.00 do 17.00 ure, razen ob sredah od
7:00 do 17'.30 ure in
- v petek od 7.00 do 16.00 ure:

Fizicno varovanje poslovnih prostorov in premoŽenja z receptorsko sluŽbo
zajema naslednje storitve:
- sprejem in usmerjanje strank, obiskovalcev in poslovnih oartnerjev,
- sprejem in usmerjanje telefonskih klicev,
- vzdrŽevanje reda v vhodnih avlah in v neposredni bliŽini poslovnega objekta;
- vodenje (vstop/izstop) evidenc obiskovalcev ter ravnanje z evidencami v

skladu z zakonskimi dolocbami in internimi akti,
- varovanje zaposlenih oseb v varovanem obmocju,
- Varovanje oseb in premoŽenja pred uničenjem, poŠkodovanjem, tatvino in

drugimi oblikami škodljivega ravnanja,
- nadzor nad vstopanjem, gibanjem ter izstopanjem zaposlenih, obiskovalcev in

strank v objektih,
- odklepanjeĺzaklepanje vhodov,
- skrb, da so vrata na glavnem vhodu v objekt zaprta in so za stranke in

obiskovalce v funkciji delovanja le v času uradnih delovnih ur,
- organiziranje dela varnostnikov na Varovanem območju ali objektu,
- nadzor in usmerjanje dela varnostnikov na varovanem obmocju ali objektu ter

evidentiranje obhodov varnostnikov,
- izdelava poroöil o varovanju za potrebe uporabnika (kraja, Vlom,

poŠkodovanje lastnine,. '. ),
- izvajanje prvih nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega

varnostnega pojava,
- zadrŽanje storilcev kaznivih dejanj do prihoda policije,
- zavafovanje kraja kaznivih dejanj, dogodka ali škodnega primera,
- poleg izvĄanja dela recepcijske sluŽbe izvaja varnostnik _ receptor tudi

ukrepe v skladu s 45. clenom ZZasV4,
_ obveščanje odgovorne osebe naročnika o kršitvah prometnega in parkirnega

reŽima,
- upravljanje z alarmnim sistemom,
- gašenje zacetnih poŽarov ĺn izvajanje evakuacije,
- varnostnik ob zakljucku del opravi varnostni obhod objekta in njegove

neposredne okolice, vkljuci alarmni sistem in ob izhodu iz objekta zaklene
vrala,

- vklop in izklop tehnicnega varovanja (alarmnih naprav),
- izdaja in sprejem kljucev v skladu z navodili uporabnika,
- kontrola pravilnosti delovanja alarmnih naprav ter sporoöanje napake

odgovorni osebi naročnika,
- vodenje varnostnega dnevnika objekta,
- izvajanje drugih nalog iz področja sploŠne varnostni po naročilu naročnika,
- skrb, da bodo po odhodu osebja uporabnika poslovni prostori zaklenjeni ter

izvedba nadzora zunanjih izvajalcev,
- izvajanje drugih nalog vezanih na izvajanje varovanja ljudi in premoŽenja po

narocilu odgovornih oseb naročnika.

b) dodatno naročeno fizično varovanje poslovnih prostorov in premoŽenja z
receptorsko sluŽbo izven rednega delovnega časa AJPEs lzpostave



Ljubljana, od ponedeljka do sobote, za nedeljo in praznike (v primeru
nedelovanja alarmnih central in na podlagi predhodnega dodatnega fizicnega
varovanja na podlagi predhodnega pisnega naročila naročnika, in sicer V
obsegu do največ í50 ur,

c) sprejem alarmnih signalov (poŽar, vlom), stalna pripravljenost na izvajanje
interuencij Ín izvajanje intervencij v AJPES lzpostavi Ljubljana, Cesta v
Kleče 12, 1000 Ljubljana z arhivskimi prostori na naslovu: Sutna 37, 1241
Kamnik; Ponoviška 3, 1270 Lĺtija, kizajema:
- stalno pripravljenost za sprejem alarmnih signalov protivlomnega in
protipoŽarnega sistema iz objekta naročnika na VNC po telefonski liniji;
- stalno pripravljenost in takojšnje posredovanje intervencijske skupine v primeru
sproŽitve alarmnega signala;
- vklop alarmnega sistema vsak dan.

4. sPLoŠNl PoDATK! o JAVNEM NARoctLU

Vrsta postooka Postopek naročila male vrednosti
Nacin oddaje javnega
naročila

Narocilo se odda s sklenitvijo pogodbe za posamezen sklop,
za obdobje 24 mesecev in sicer za:
- sklop 1 v obdobju od 1. 10.2019 do 30. 9.2021.
- skloo 2 v obdobiu od (predvidoma) 1 .7.2019 do 30. 5.2021

Vrsta iavneoa naročila Storitev
Sklopi Naročilo je razdeljeno na dva sklopa; ponudba se odda za

eneoa ali oba sklopa
Variantne ponudbe Niso dopustne
Rok veliavnosti ponudbe do 30. 6. 2019
Jezik v postopku javnega
naročila

Postopek javnega narocanja poteka v slovenskem jeziku.
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaŠa na ponudbo
mora biti naoisana v slovenskem ieziku.

Stroški ponudbe Vse stroške povezane S pripravo in predloŽitvijo
ponudbe nosi ponudnik.

Pravna podlaga Postopek oddaje javnega naročila se izvď1a na podlagi
veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno
naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje
iavnih financ ter področie, ki ie predmet iavnega narocila.

ogled lokacij naročnika Ponudnik lahko zaradi priprave ponudbe vsak delovni dan v
casu uradnih ur narocnika opravi ogled poslovnih objektov in
prostorov naroönika ter se pri tem seznani z lokacijo objekta,
objektom, stanjem in pogoji dela v njem.

Tudi če ponudnik ne bo opravil ogleda, se bo štelo, da so mu
lokacija, stanje in pogoji dela v celoti poznani' o času
izvršitve ogleda se ponudnik predhodno dogovori po telefonu
ali pisno vsaj en delovni dan pred dejanskim ogledom s
kontaktno osebo naročnika, ki je za posamezen sklop
navedena nadaljevanju tega dokumenta.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni
dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti
vse podatke, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in
lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali
ponudnikove obveznosti.

Lokaciia Kontaktna oseba za oqled



Centrala Ljubljana,
TrŽaška cesta 16, 1000
Liubliana

Robert Praprotnik,
tel. št.'. 01 1477 4-106,
robert" pra orotn i k@a j pes SI

AJPES izpostava
Ljubljana z arhivskimi
prostori na naslovu:
Šutna 37, 1241 Kamnik;
Ponoviška 14, 1270 Litlia

Sabina Opara,
tel. št.: 01/5833-304,
sa bi na.opara(Ôaj pes.si

5. NACIN PREVZEMA DOKUMENTACIJE:
Ponudnikom je skladno z dolocbami ZJN-3 omogocen neomejen, popoln, neposreden in

brezplacen dostop do razpisne dokumentacije na spletni strani narocnika:
https://www.ajpes.silO AJPES/Javna narocila AJPES

6. DODATNA POJASNILAV ZVTZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki prek Portala
javnih narocil, naza to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do
22.5' 2019 do 10' ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z
naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacĺjo ob.;avil na Portalu javnih

naročil do 23. 5.2019, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana
pravočasno.

Naročnik Sme V skladu z 67. clenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo'
Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del
razpisne dokumentacije Štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih
naročil.

7. NAČIN lN RoK zA PREDLoŽlľev PoNUDBE:
Ponudniki morajo ponudbe predloŽĺti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https:/lejn.qov.siieJN2, v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v

nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), kije del te razpisne dokumentacije in objavljen na
spletnem naslovu https://ej n.qov. si/eJ N2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
https://ein.gov^si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je poiludnik Že registriran v
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, kije v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb,
ponudbo odda s klikom na gumb >Oddaj<. lnformacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb
zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe' Uporabnik z dejanjem oddaje
ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujoćo ponudbo (18. člen
obligacijskega zakonika')' Z oddajo ponudbe je leła zavezujoca za čas' naveden v ponudbi,
razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom rokaza oddajo ponudb.

1 obligaciĺsKĘtlkonrK (Uradni list RS, Št. 97/o7 - uradno prečiŠčeno besedilo, 64116 _ odl. US in 2Ol18

- oRoz631)



Ponudba se šteje za pravoć,asno oddano, Öe jo naročnik prejme preko sistema e_JN
https:i/ein'qov'sĺieJN2 najkasneje do 27.5. 20í9 do'l0:00 ure.Za oddano ponudbo se Šteje
ponudba, kije v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom )oDDANo(.

Ponudnik lahko do rokaza oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni' Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba nĺ bila oddana
in je narocnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni' je naroÖniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba' Po
preteku rokaza predloŽitev ponudb ponudbe ne bo več mogoce oddatĺ.

8. ODPIRANJE PONUDB
odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27 . 5.2019 in
se bo zać,elo ob 10:15 uri na spletnem naslovu https.//ejn'qov.siieJN2'

odpiranje poteka tako' da ĺnformacĺjski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za
javno odpiranje ponudb, prikaŽe podatke o ponudniku' o variantah, če so bĺle zahtevane
oziroma dovoljene, teromogoci dostop do.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-
JN pod razdelek >Predračun<'

9. POGOJIZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
Za priznanję sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z dolocbami ZJN-3 in
pogoje, ki so določeni v tej dokumentacryi. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali
v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je
v nadaljevanju tako navedeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali
vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

Pogoje za priznanje sposobnosti morajo izpoĺnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete
katerih se sklicuje ponudnik, skladno z 8'1' členom ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v
nadaljevanju navedenih pogojev s predloŽitvijo ESPD obrazca in zahtevanih dokazĺl.
Narocnik lahko od ponudnika zahteva, da predloŽi dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev, razen dokazil, kĺ se vodijo v uradnih evidencah drŽavnĺh organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcev javnih pooblasti|. Če pozvani ponudnik V roku, ki ga določi naročnik,
naročniku ne posreduje zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izkljucil.

V kolikor ponudnik nima sedeŽa v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloŽiti
zahtevnlh dokumentc,/, ker džava v kateri ima ponudnik svoj sedeŽ ne izdaja takŠnih
dokumentov' jih je mogoöe nadomestiti z zapriseŽeno izjavo, ce pa ta v drŽavi v kateri ima
ponudnik svoj sedeŽ ni predvidena, pa ziĄavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v
matični drŽavi te osebe ali v drŽavi, v kateri ima ponudnik sedeŽ'

9.1. Razlogi za izključitev
9.1.1. Gospodarskemu subjektu in osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ĺma pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima
elemente kaznivih dejanj navedenih V prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od paľtnerjev v skupni ponudbi. V
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolnĺti tudi vsak od podizvajalcev naveden v
ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 8'ĺ. člena ZJN-3'
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD (v >Del lll: Razlogi za izključitev, oddelek A: Razlogi, povezani s
kazenskimi obsodbami<<, za vse gospodarske subjekte v ponudbi).
- Polluünik v ponudbu priloŽi potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (za
vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so
navedene V prvem odstavku te točke)' Tako predložena potrdila morajo odraŽati zadnje



Stanje, V nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot dva (2) meseca, šteto od rokaza
predloŽitev ponudb.
- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v

ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem odstavku te

točke)'
- Naročnik bo poleg predloŽenih potrdil v ponudbi s strani ponudnika, upošteval tudi dokazila,
ki jih bo pridobil Sam V fazi pregledovanja ponudb in ki niso starejša od 2 mesec po poteku

roka za predloŽitev ponudb.

g.1.2' Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ali prijave nima neplačanih zapadlih
obveznosti obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom' ki

ureja finančno upravo, ki jih pobira davcni organ v skladu s predpisi drŽave' v kateri ima
gośpodarski subjekt sedeŽ, ali predpisi drŽave naroönika v vrednosti 50 evrov ali veö.

Gospodarsk| subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe ali prijave predloŽene vse obračune
davcnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje ponudbe ali prijave.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v
ponudbi' Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81' čIena ZJN-3.
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD (v >Del lll: Razlogi za izkljucitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s
plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost<, za VSe gospodarske subjekte v
ponudbi).

9.1.3. Gospodarski subjekt na dan, ko potece rokza oddajo ponudb ali prijav ne sme biti

uvrŠčen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke cetrtega
odstavka 75. čĺena ZJN-3.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od parlnerjev v skupni ponudbi. V
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v
ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81' ölena ZJN-3.
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD (v >Del lll. Razlogi zaizkljućitev, oddelek D: Nacionalnirazlogiza
izključitev<, za Vse gospodarske subjekte v ponudbi).

9.1.4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali
prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje drŽave pri njem ni

ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s placilom za delo, delc.ĺnim Öasom, počitki'
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmer1a aliv zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odlocitvijo
ali več pravnomocnimi odločitvami izrečena globa za prekrŠek.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v
ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3'
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD (v >Del lll: Razlogi za izključitev, oddelek D. Nacionalnirazlogiza
izkljucitev<, za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izkljucil gospodarski subjekt, ce:
9.1'5. se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po

zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek
likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske druŽbe, če njegova sredstva ali poslovanje
upravlja upravitelj ali sodišče' ali ce so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali ce
se je v skladu s predpisi druge drŽave nad njim začel postopek alije nastal poloŽaj z enakimi
posledicami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od pańnerjev v skupni ponudbi. V



primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v
ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
DOKAZ!LO:
- lzpolnjen obrazec EsPD (v >Del lll: Razlogi za izključitev, oddelek C: Razlogi, povezani z
insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil<, za Vse gospodarske
subjekte v ponudbi).

9.1.6. so se pri prejšnji pogodbi o izvedbijavnega narocila, sklenjeni z naročnĺkom, pokazale
precejšnje ali staĺne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je
naročnik predcasno odstopil od prejŠnjega narocila oz' pogodbe ali uveljavljal odŠkodnino a|i
so bile izvedene druge primerljive sankcije.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v
ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 8'ĺ' clena ZJN-3.
DOKAZ!LO:
- lzpolnjen obrazec ESPD (v >Del lll: Razlogi za izključitev, oddelek C: Razlogi, povezani z
insolventnostjo, nasprotjem interesov ali krŠitvijo poklicnih pravil<, za Vse gospodarske
subjekte v ponudbi).

9.2. Pogoji za sodelovanje
9.2.1. Ustreznost za opravlianie poklicne dejavnosti
9.2'1'1. Gospodarskĺ subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti varovanja. V
primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V
primeru ponudbe s pcdizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v
ponudbi.
DOKAZILA.
- lzpolnjen obrazec ESPD (v >Del lV. Pogoji za sodelovanje, razdelek a): Skupna navedba
za vse pogoje za sodelovanje).

9.2.1.2. Gospodarski subjekt mora imeti vsa potrebna dovoljenja (licence) za opravljanje
fizicnega in tehničnega Varovanja glede na vrsto varovanja, ki je predmet tega javnega
naročila, v skladu z dolocili Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17111).
V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci lahko ta pogoj gospodarski subjekti
izpolnj ujejo kumulativno.
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD v >Del lV: Pogojiza sodelovanje, razdelek a). Skupna navedba za
vse pogoje za sodelovanje).
- lzpolnjevanje pogoja bo preveril naročnik sam z vpogledom v uradno javno evidenco
(Register imetnikov licenc zasebnega varovanja pri Mĺnistrstvu RS za notranje zadeve).

9.2.1.3. Gospodarski subjekt mora imeti vsa potrebna dovoljenja (licence) za opravljanje
varnostnega nadzornega centra (VNc) v skladu z določili Zakona o zasebnem varovanju' V
primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci lahko ta pogoj gospodarski subjekti
izpolnjujejo kumulatĺvno.
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD v >Deĺ lV. Pogoji za sodelovanje, razdelek a)' Skupna navedba za
vse pogoje za sodelovanje).
- lzpolnjevanje pogoja bo preveril naročnik sam z vpogledom v uradno javno evidenco
(Register imetnikov licenc zasebnega varovanja pri MNZ).

9.2.1'4. Gospodarski subjekt mora imeti potrebno dovoljenje (pooblastĺlo) za izvĄanje
poŽarnega varovanja, izdanega s strani Uprave RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za
obrambo RS, skladno s Pravĺlnikom o poŽarnem varovanju (Uradni list RS, št' 107/07 in
92ĺ1o)'



V prĺmeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci lahko ta pogoj gospodarski subjekti
izpolnjujejo kumulativno.
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD v >Del lV: Pogoji za sodelovanje, razdelek a): Skupna navedba za
vse pogoje za sodelovanje).
- lzpolnjevanje pogoja bo preveril naročnik sam z vpogledom v uradno javno evidenco
(Seznam pooblaŠčenih izvajalcev za izvajanje poŽarnega varovanja).

9.2.1.5. Gospodarski subjekt mora imeti zavarovano svojo odgovornost za Škodo, ki bi

utegnila nastati narocniku in tretjim osebam v zvezi z opľavljanjem ponudnikove dejavnosti
skladno s 15. clenom Zakona o zasebnem varovanju' v doloceni minimalni višini.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od pańnerjev v skupni ponudbi. V
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v
ponudbi.
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD v >Del lV. Pogoji za sodelovanje, razdelek a). Skupna navedba za
vse pogoje za sodelovanje).
- Ponudnik izkaŽe izpolnjevanje pogoja s predloŽitvijo kopije veljavne zavarovalne
pogodbe (police), iz katere mora bitijasno razvidna viŠina letne zavarovalne vsote.

9.2.2. Ekonomski in finančni položai
9'2.2.1. Ponudnik mora imeti tekočo bonitetno oceno najmanj sB6 AJPES s.BoN' ki jo bo
narocnik pridobil sam.
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD v >Del lV: Pogoji za sodelovanje, razdelek a). Skupna navedba za
vse pogoje za sodelovanje).

9.2.3. Tehnična in strokovna sposobnost
9.2.3.1' Ponudnik mora priloŽiti seznam referenc, da je v obdobju v zadnjih treh (3) letih imel
sklenjene pogodbe, da je kvalitetno in zanesljivo opravljal fizično varovanje poslovnih
prostorov in premoŽenja, sprejemal alarmne signale, skrbel za stalno pripravljenost za
izvajanje intervencij neprekinjeno vsaj 12 mesecev vsaj dvem (2) raz|ič,nim naročnikom (v
zavarovalnicah, bankah, drŽavni in javnĺ upravi), pri čemer je vrednost opravljenih storitev v
12 mesecih znašala najmanj40.000 EUR.

Ponudnik mora imeti ustrezno število intervencijskih skupin za izvedbo predmeta narocila
(zagotoviti pogoj, da se opravi intervencija v času 15 minut po sproŽitvi alarmnega signala).

Ponudnĺk mora svoje pogodbene obveznosti opľavljati strokovno, brezhibno in kvalitetno. Na
objektu mora zagotoviti zadostno število varnostnikov za nemoteno opravljanje storitev
varovanja, spoštovati mora varovanje naročnikovih osebnih podatkov ter na podlagi
naročnikove pisne zahteve prilagoditi Število varnostnikov.

Ponudnik mora predloŽiti pisno iziavo, da razpolagaz zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi za izvedbo predmeta tega javnega naročila.

Opomba:
n Naročnik bo upošteval izkljucno tako Že izvedene /zakljuiene/ storitve, kot tudi

storitve, ki jih Že izvĄa dalj od 12 mesecev (obdobje dvanajst mesecev mora biti
zaključeno pred objavo javnega naročila na Pońalu javnih naroöil).

. Naročnik, ki potrdi referencno potrdilo je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da
navedenega potrdila ne more potrditi izvajalec v skupnem nastopu in ne ponudnik
sam sebi.

o Naročnik zahteva, da so reference potrjene na obrazcu >Potrdĺlo o dobro opravljeni
storitvi< (Obrazec 2), kije sestavni dela te razpisne dokumentacije.

10



DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD v >Del lV. Pogoji za sodelovanje, razdelek a). Skupna navedba
za vse pogoje za sodelovanje).
- Obrazec 2 >Potrdilo o dobro opravljeni storitvi<.

9.2.3.2. Gospodarski subjekt mora biti usposobljen in mora razpolagati z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za kakovostno in pravočasno izvedbo
predmetnega narocila. lzbrani ponudnik bo moral najkasneje v desetih (10) dnevih od
podpisa pogodbe naroöniku izročiti'
- seznam delavcev, kĺ bodo opravljali storitve varovanja po pogodbi,
- kopije licenc za delavce, ki bodo opravljalĺ storitve varovanja (licenco za varovanie ljudi in
premoŽenja, licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom ter pooblastilo za
varovanje premoŽenja pred poŽarom (izda Ministrstvo za obrambo)).
- dokazilo, da so delavci pri izvajalcu v delovnem razmerju,
- dokazilo, da delavci izvĄalca izpolnjujejo strokovne pogoje zaizvajanje storitev varovanja.

lzbrani ponudnik se obvezuje, da bo za na seznamu navedene delavce med izvajanjem
pogodbenih obveznosti samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri

delu ter varstva pred poŽarom in zaizvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne
opustitve pa prevzema polno odgovornost.
DOKAZILO:
- lzpolnjen obrazec ESPD v >Del lV. Pogojiza sodelovanje, razdelek a): Skupna navedba za
vse pogoje za sodelovanje).

{0. FTNANCNA ZAVAROVANJA
Finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter morajo biti izdana
po vzorcu iz te razpisne dokumentacije.

Vse morebitne spore med narocnikom - upravicencem zavarovanja in garantom bosta
stranki reŠevali sporazumno, sicer jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega narocila. Finančna zavarovanja, ki jih
ponudnik ne predloŽĺ na priloŽenih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo
bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne smejo
vsebovati dodatnih pogojev za izplač|lo, krajših rokov' kot jih je dolocil naročnik, niŽjega
zneska, kot ga je dolocil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov
med upravicencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

í0.í. Finančno zavaľovanie za dobľo izvedbo poqodbenih obveznosti
Ponudnik mora predloŽiti pisno iziavo (vzorec izjave je priloga te razpisne dokumentacije),
da bo bancno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti predloŽil naročniku najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe, in

sicer v višini 8 odstotkov od pogodbene cene (z DDV) za izvedbo predmeta tega javnega
naročiIa. Naroönik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če
obveznosti po pogodbi ne bi bile pravočasno in pravilno izpolnjene. PredĺoŽitev garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznostije pogoj za veljavnost pogodbe.

V kolikor ponudnik omeniene iziave ne bo predloŽil, bo štel naročnik tako ponudbo za
nedopustno in jo izločil iz postopka.

Vzorec finančnega zavarovanja (obrazec 5) ponudnik le parafira in ga predloŽĺ v razdelek
>Drugi dokumenti<' Ponudnik z oddajo ponudbe potrdi, da sprejema vzolec finančnega
zavarovanja oziroma se z vzorcem obrazca strinja.
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Naročnik bo unovčil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru:
- če ponudnik ne bo pricel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe
ali
- Öe ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z doloÖili pogodbe ali
- če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili
pogodbe ali
- če ponudnik ne
pogodbe ali
- če bo ponudnik
pogodbe.

bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili

prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z dolocili

Po preteku roka veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je instrument zavarovanja vrnjen. Ce izvajalec v
zahtevanem roku ne predloŽi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje,
da pogodba ni veljavna.

11. MERILO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROCILA
Naročnik bo kot merilo za ocenjevanje ponudb in izbiro najugodnejše ponudbe uporabil
najniŽjo skupno ponudbeno ceno za 2-letno varovanje poslovnih prostorov za posamezni
sklop, ki je predmet tega javnega narocila, ob izpolnitvi vseh zahtev naročnika iz te razpisne
dokumentacije.

12. PONUDBA
Ponudnik lahko predloŽi ponudbo za posamezni sklop alizaoba sklopa'

í 2.1. Samostoina ponudba
Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloŽi samostojno ponudbo brez partnerjev v
skupni ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti
tehnicno in strokovno sam sposoben izvesti narocilo, ki je predmet javnega naročila.

í2.2. Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloŽi skupina ponudnikov - skupna ponudba. Ne glede na predloŽitev
skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi
se izpolnjevanje pogojev pod tocko 9.1., 9.2.1.1., 9.2.1.5. in 9.2.2.1. ugotavlja za vsakega od
ponudnikov posebej.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse
zahtevane podatke.

Naročnik bo v postopku oddaje javnega narocila komuniciral z vodecim pańnerjem v skupni
ponudbi.

Obrazec 3 >Predracun< podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en
obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloŽi
skupina ponudnikov, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred
podpisom pogodbe naročnĺku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali
dogovor o poslovnem sodelovanju).

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati.
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,

matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
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- neomejeno solidarno odgovornost VSeh partnerjev V skupini do naročnika,
- podrocje dela, kĺ ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in deleŽ vsakega

partnerja v skupini v o/oin vrednost del, kijih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- nacin placila preko vodilnega paľtnerja v skupĺni ali vsakemu od partnerjev,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, Žigosan in podpisan s strani vseh
partnerjev v skupni ponudbi.

12.3. Ponudba s podizvaialcem
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v obrazec
>ESPD( navesti vse podizvajalce. Ponudnik mora V ponudbi predloŽiti tudi izpolnjene
obrazce )ESPD( za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri narocilu.

Ponudnik v obrazcu >Podatki o ponudniku< navede vsak del javnega narocila, ki ga
namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih
podizvajalcev.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi zaizkljulitev iz točke 9'1. ali točke 9.2.1.1,
9'2'1 '5., 9.2'2.1 . teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priloŽiti enaka dokazila za izpolnjevanje
pogojev, doĺočenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priloŽiti zase, razen pri pogojih, kjer so Že
predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predloŽiti.

Če bo ponudnik izvajaljavno naroči|o s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti Vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati V
podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priloŽiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

lzbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z
obvestĺlom posredovati tudi podatke in dokumente iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega
odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:
- Öe zanj obstajajo razlogi za izključitev iz tocke 9.1 . aĺi tocke 9.2.1.1 ' 9'2.1.5., 9.2.2.1.,
- če bito lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonöanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se Šteje, da je neposredno plačilo
podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije s strani glavnega izvď1alca neposredno plačuje podĺzvajalcu,

- podizvajalec predloŽiti soglasje (obrazec >Zahteva podizvajalca za neposredno
plačilo in soglasje podizvajalca<), na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalcevo terjatev do pon ud nika,
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- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloŽiti racun ali situacijo podizvajalca, ki

ga je predhodno potrdil,

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih placil ne bodo zahtevali, bo narocnik od
glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa
oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno iz1avo podizvajalca, da je podizvajalec
prejel plačilo za izvedena dela. Ce izvajalec ne ravna skladno s tem doloÖilom, bo narocnik
DrŽavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2' tocke prvega
odstavka 112. ćlena ZJN-3' lzbrani ponudnik v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za
izvedbo naročila.

í 2.4. Ponudbena dokumentaciia
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti z vsemi prilogami, kjer je to

zahtevano:
1. Obrazec 1 >Prijava<.
2. Obrazec 2 >Potrdilo o dobro opravljeni storitvi<

3. obrazec 3 >Predračun<.
4. Obrazec 4 >Povzetek predračuna<.
5. Obrazec 5 s prilogo >Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti< in

>>lzjava o predloŽitvi finančnegazavarovanjaza dobro izvedbo pogodbenih obveznosti<'
6. obrazec 6 >>lĄava o lastniških razmerjih<.
7 . obr azec 7 >>l4av a o izpol njevanj u sposobnosti ponudni ka/pańnerja <

B. Obrazec I >Pooblastilo za pridobitev podatkov za ponudnika<.
9. obrazec 9 >Pooblastilo za pridobitev podatkov za zakonĺtega zastopnika<'
10. obrazec 10 >Pooblastilo ponudnika naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc<.
11' obrazec 11 >>lĄava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/ drugega subjekta<. 

^

12. obrazec 12 >>Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca'<.
13. Obrazec >ESPD<.
14. Potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje. (glej tocko 9.1.)
15. Scan veljavne zavarovalne pogodbe (police).
16. Pisna iĄava ponudnika, da razpolagazzadostnimitehniönimi in kadrovskimi

zmogljivostmi za izvedbo predmeta tega javnega naročila.
17 . Vzorec pogodbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi
podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priloŽena dokumentacija ustreza
originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za Vso škodo, ki mu je
nastala.

í2.5. obrazec >Priiava<
Ponudnik v obrazec vpiŠe zahtevane podatke, podpiše in Žigosa ter naloŽi v razdelek >Drugi
dokumentĺ<'

12.6. obrazec >Predračun< in obrazec >>Povzetek predračuna<

Ponudnik mora V ponudbeni prędracun - OBRAZEG 3 vpisati:

za sklop 1 - Gentrala Ljubljana

a) ceno za fizično varovanje poslovnih prostorov in premoŽe nja z receptorsko
sluŽbo v okviru rednega delovnega časa ter pregled poslovnih prostorov pred

_ 
v kolikor izvajalec zahteva neposredno plačilo
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Vklopom alarmnih naprav' in sicer od ponedeljka do vkljucno četrtka od 7'00
do 17.00 ure in v petek od 7.00 do 16.00 ure in sicer:
- cena (v EUR brez DDV) za eno uro varovanja,
- skupna cenaza 2-letno obdobje (4947 ur)

b) ceno v EUR brez DDV za:
- eno uro dodatno naroÖenega fizičnega varovanja poslovnih prostorov in

premoŽenja z receptorsko sluŽbo izven rednega delovnega časa, ki velja
za Centralo,

- skupno predvideno ceno za 300 ur dodatnega fizičnega varovanja v
obdobju dveh (2) let;

c) ceno za sprejem alarmnih signalov (poŽar, vlom), stalno pripravljenost na
izvajanje in izvajanje intervencij.
- cena posamezne storitve/mesec brez DDV;
- skupna cena v EUR brez DDV za 2-letno obdobje

d) ceno za posredovanje v primeru okvare dvigala - reševanje oseb iz dvigal
Centrale AJPES Ljubljana, TrŽaška cesta 16, Ljubljana, in sicer'
- mesečno ceno za pripravljenost na posredovanje v primeru okvare

dvigala,
- skupno dvoletno ceno za pripravljenost na posredovanje v primeru okvare

dvigala,

V >Povzetek predračuna< (obrazec 4) ponudnik vpiše skupno ceno (brez DDV in zDDY) za
opravljanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila, za obdobje dveh let za sklop 1.

. za sklop 2 - AJPES lzpostava Ljubljana z arhivskimi prostori

a) ceno za fizično varovanje poslovnih prostorov in premoŽenja z receptorsko sluŽbo v
okviru rednega delovnega časa ter pregled poslovnih prostorov pred vklopom
alarmnih naprav, in sicer od ponedeljka do vključno cetrtka od 7.00 do 17.00 ure,
razen ob sredah od 7:00 do 17:30 ure in v petek od 7.00 do 16.00 ure in sicer:

- cena posamezne storitve/mesec brez DDV
- skupaj število ur za 2letno obdobje'' 4977 ur)

b) ceno za:
- eno uro dodatno naročenega fizicnega varovanja poslovnih prostorov in

premoŽenja z receptorsko sluŽbo izven rednega delovnega časa, ki velja
za lzpostavo Ljubljana,

- skupno ceno za predvidoma 150 ur za dve leti za dodatno naroČeno
fizično varovanje poslovnih prostorov in premoŽenja z receptorsko sluŽbo
izven rednega delovnega časa za lzpostavo Ljubljana;

c) Ceno za sprejem alarmnih signalov (poŽar, vlom), stalno pripravljenost in izvajanje
intervencij - skupna cena v EUR brez DDV za 2-letno obdobje

V >Povzetek predraöuna< (obrazec 4) ponudnik vpiŠe skupno ceno (brez DDV in z DDV) za
opravljanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila, za obdobje dveh let za sklop 2'

Cene in vrednosti morajo biti zaokrožene na dve (2) decimalki. V kolikor ponudnik cene V

posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne
izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik
vpiše ceno nič (0) EUR, se Šteje, da ponuja postavko brezplačno.
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Podatke o vklopu alarmnega sistema na posamezni lokaciji bo narocnik posredoval
ponudniku pisno ob podpisu pogodbe. Podatki o uri vklopa alarmnega sistema na posamezni
lokaciji so podatki zaupne narave.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna in povzetka predraěuna' V cenah morajo
biti upoŠtevani vsi potrebni stroŠki za izvedbo predmeta tega javnega naročila. Ponudbene
cene na EM v EUR brez DDV so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega
razmerja ter vključujejo vse stroške (delo delavca, opremo, potne stroške, itd.). Narocnik
naknadno drugih stroškov ne bo priznal niti ne placal'

lzvajalec bo naročniku izstavil e-racun do 5. v mesecu za pretekli mesec, preko enotne
vstopne tocke UJPnet' Narocnik bo e-račun placal najkasneje v 30 dneh po prejemu računa.

V primeru' da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake,
bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3' Vrednosti v obrazcu >Povzetek
predracuna<< in v obrazcu >PredraÖun( se ne smejo razlikovati.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek >Predračun< naloŽi izpolnjen obrazec
>Povzetek predračuna< v .pdf datoteki, ki bo dostopen in v celoti viden na javnem odpiranju
Ponudb, obrazec >Predraöun< pa naloŽi v razdelek >Drugi dokumenti<. V primeru razhajanj
med podatki v obrazcu >Povzetek predračuna<< - naloŽenim v razdelek >Predračun<, in
celotnim obrazcem >Predračun< - naloŽenim v razdelek >Drugi dokumenti<, kot veljavni
štejejo podatki v celotnem predračunu, naloŽenim v razdelku >Drugi dokumenti<.

í 2.7' obvladovanie koľuptivnih tveqani
Ponudnik iĄavo o lastniŠkih razmerjih (obrazec 6) izpolni in podpiše ter naloŽi v razdelek
>Drugi dokumenti<. lzjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSl posamezni clani skupine
ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe ter VSI morebitni v ponudbi navedeni
podizvajalci.

Če ponudnik predloŽi laŽno iĄavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima
to za posledico nicnost pogodbe.

Naročnik mora obrazec >>lzjava o udeleŽbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu pot-rl.ldnika<
pridobiti tudi od vsakega od pańnerjev v skupni ponudbi in od vsakega podizvajalca
navedenega v ponudbi.

í2.8. obrazec ESPD
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo
razlogĺ za izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne
informacije' kijih zahteva naročnik' obrazec ESPD vkljucuje tudi uradno iĄavo o tem, da bo
gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predloŽiti dokazila, ki dokazujejo
neobstoj razlogov za izkljucitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila' kiji predloŽi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt narocnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani
Portala javnih narocil/ESPD' http://www.enarocanie.sí/ ESPD/ in v njega neposredno Vnese
zahtevane podatke.

lzpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloŽen za Vse gospodarske subjekte, ki v
kakrŠni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
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Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloŽi svoj ESPD v razdelek )ESPD -
ponudnik<, ESPD ostalih sodelujočih pa naloŽi v razdelek )ESPD _ ostali sodelujoci<'
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloŽi elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki
ali nepodpisan ESPD v xml' obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Sp|ošnimi pogoji
uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoć dokument, ki ima
enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoce ponudnik v razdelek )ESPD _ ostali sodelujoči< priloži podpisane
ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

12.9. Vzorec poqodbe
Ponudnik mora parafiran in podpisan Vzorec pogodbe priloŽiti v ponudbo (naloŽi v razdelek
>Drugi dokumenti<), s čimer potrjuje, da se v celoti strinja zvzorcem pogodbe.

13. ODLOCITEV V POSTOPKU JAVNEGA NAROCILA
Narocnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega
naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predloŽili ponudbe. Naročnik
bo o vseh odločitvah obvestil ponudnike na način, da bo podpisano od|očitev objavil na
Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je
odločitev vročena.

odločĺtev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega
varstva.

14. SKLENITEV POGODBE:
Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v postopku oddaja javnega
naročila bo narocnik z izbranim ponudnikom sklenĺli pogodbo' lzbrani ponudnik bo moral
pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se Šteje,
da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik
predloŽil skupno ponudbo, prijavil sode|ovanje podizvajalcev in podobno.

15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA
Naročnik lahko na podlagi 90. člena ZJN-3 po pravnomocnosti odločitve o oddaji naročila do
sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri

naročniku pojavĺ utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolišöine, na katere naročnik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z
izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih,
zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročanja, pisno obvestil ponudnika.

16. ODSTOP OD POGODBE
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko narocnik ne glede na dolocbe
zakona, kĺ ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v okoliščinah iz 96. clena ZJN-3'

í7. PRAVN! PoUK
Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.43ĺ2011,60ĺ2o11-zTP-D in 63/2013; v
nadaljevanju: ZPVPJN) vloŽi vsaka oseba, ki ima alije imela interes za dodelitev naročila in
ki verjetno izkaŽe, da jije bila ali biji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja narocnika,
ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot krŠitev naročnika v postopku oddaje
javnega naročanja ter zagovornik javnega interesa.
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Vlagatelj mora ob vloŽitvi zahtevka vplacati takso na ustrezen podračun, ki je v skladu s
predpisom, ki ureja podračune ter način placevanja obveznih dajatev in drugih javnofinancnih
prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski
postopek, v skladu s prvim odstavkom 71. člena ZPVPJN v znesku 2.000,00 EUR ter
predloŽiti potrdilo o njenem plačilu.

Zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik
vloŽi zahtevoza predrevizijski postopek v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o
javnem naročilu ali prejema povabila koddaji ponudbe. Zahtevka zarevizijo vtem primeru ni

dopustno vloŽiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega
naroÖanja določil rokza prejem ponudb, kije krajŠi od desetih delovnih dni. Vtem primeru se
lahko zahtevek za revizijo vloŽi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.
Zahtevek za predrevĺzijski postopek se vloŽi v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka
za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
javno naročanje. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloŽi pisno neposredno pri

naročniku, po pošti priporočeno ali priporoceno S povratnico ali z elektronskimi sredstvi, ěe je
zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom.

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh
podatkov (P1 -P2 - P3) Prvi in drugi del reference, P1 inP2, sta vedno enaka in se locita z
vezajem:
P'l: 161 10
P2'.7111290

Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa
numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak postopek javnega naroöanja drugacen.
Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke
objave oz' oznakejavnega naročila. Primer reference za postopek oddaje narocila:
Numerična oznaka JN: 430-20312019
Sklic. 1 61 1O-7 11 1 290-00020319

Pripravila.
Karin ZakrĄšek' un iv'dipl' prav.
strokovna sodelavka ll ł /1Pf, , wlWĄe6UL

mag. Mojca KunŠek,
direktorica
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