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Povabilo za predloţitev ponudb
Prosimo vas, da nam predloţite informativno ponudbo za varovanje za potrebe MOL,
ker bomo postopek izbire izvedli skladno s pravili ZJN – 2 za storitve iz seznama storitev
1B.
1. VAROVANJE ZA POTREBE MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZAJEMA:
-

varovanje ljudi in premoţenja s sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi
napravami, servis ter vzdrţevanje obstoječih sistemov in naprav
varovanje ljudi in premoţenja z varnostniki, ki opravljajo varnostno receptorske
storitve;
varovanje javnih prireditev v mesecu decembru v letih 2011, 2012 in 2013, ki
obsegajo decembrske prireditve, decembrske sejemske prireditve in silvestrovanja;
varovanje cestnih zapor,
varovanje protokolarnih dogodkov.

Vsebina nalog je razvidna iz priloge “opis in obseg varovanja”, ki je kot priloga, sestavni
del tega povabila.
Izvajalec bo moral opravljati naloge varnostno-recepcijske sluţbe ter ostale naloge
varovanja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV; Ur. list RS, št. 126/2003,
102/2007) in Zakonom o javnih zbiranjih (ZJZ – UPB2; Ur. list RS, št. 113/2005).

2. SKUPNA PONUDBA
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem
primeru bo naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloţi pravni akt o
skupni izvedbi naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni
ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v
skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej),
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora biti datiran, ţigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v
skupni ponudbi.
Ponudniki v skupni ponudbi predloţijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v
prilogi 7.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot
partner v skupni prijavi, diskvalificira vse prijave, v katerih nastopa. Take prijave bodo
označene kot nepopolne.

3. Podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 3) navedel, da bo pri izvedbi
naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predloţiti:
- obrazec Udeleţba podizvajalcev (priloga 6/1),
- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 6/2),
- sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 6/3),
- izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 6/4) in
- pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem
(priloga 6/5).
Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati:
- 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),
- predmet sporazuma, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost
del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu
izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2B
obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem
pa so v skladu z ZJN-2B obvezna.

4. VELJAVNOST PONUDBE
Veljavnost ponudbe je 60 dni.

5. OBVEZNI POGOJI
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene
pogoje.
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev
listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem
pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku
naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik
listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine,
pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo
kot nepopolno zavrnil. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predloţene
v fotokopiji.
Starost listin: listine morajo odraţati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana
listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.
5. 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev).
Naročnik si pridrţuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje.
DOKAZILI:
Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom
(izjava 1) in
Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo s pooblastilom (izjava 2).
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5.2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77. a člena ZJN-2B (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti
vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (izjava 4).
5.3. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, v
poloţaju, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, ko je opustil
poslovno dejavnost ali v katerem koli podobnem poloţaju.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (izjava 4).
5.4. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v
primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (izjava 4).
5.5. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priloţiti k ponudbi. Obrazec BON je lahko
original ali fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje
ponudb.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni
ponudbi.
DOKAZILO:
- za pravne osebe (gospodarske druţbe) S.BON- 1/P;
- za samostojne podjetnike BON 1/SP.
5.6. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj
izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (izjava 4).

5.6. Kadrovski pogoji: (pogoj se izpolnjuje kumulativno)
Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrovskimi zmogljivostmi, ki zagotavljajo
izvedbo razpisane storitve.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, da ima 70 zaposlenih varnostnikov (izjava 4);
Izjava ponudnika, da bo sam ali v sodelovanju z drugo druţbo za zasebno varovanje,
ki ima licenco za varovanje javnih zbiranj, zagotovil 140 (število je okvirno)
strokovno usposobljenih varnostnikov za izvajanje varovanja decembrskih prireditev
(izjava 4);
Izpisek MNZ o številu zaposlenih varnostnikov (priloţi ponudnik k izjavi 4)
Izbrani ponudnik bo moral v 30 dneh po podpisu pogodbe naročniku predloţiti fotokopije
sluţbenih izkaznic varnostnikov, ki bodo dela izvajali. V primeru zamenjave
varnostnikov bo moral izvajalec predloţiti naročniku kopije sluţbenih izkaznic.
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5.7. Ponudnik mora imeti naslednje licence: (pogoj se izpolnjuje kumulativno)
- licenca za varovanje ljudi in premoţenja
- licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
- licenca za načrtovanje varnostnih sistemov,
- licenca za upravljanje z VNC
- licenca za varovanje javnih zbiranj
Ponudnik ne sme biti v postopku odvzema nobene od zgoraj navedenih licence!
DOKAZILA:
1. kopije licenc
2. izjava ponudnika, da niso v postopku odvzema licenc (izjava 4)

5.8. Reference (pogoj se izpolnjuje kumulativno)
Ponudnik mora priloţiti tri potrjene reference za posamezno vrsto varovanja od treh
različnih naročnikov, za katere je v zadnjih treh letih:
1. opravljal storitve varovanja ljudi in premoţenja v poslovnih stavbah - v letih od
2008; v vrednosti 100.000,00 € / letno;
2. opravljal varovanje javnih prireditev na javnih površinah z več kot 3000
udeleţencev– v letih od 2008 (brez športnih prireditev);
DOKAZILO:
1.
tri potrjene reference s področja varovanja ljudi in premoţenja in
2.
tri potrjene reference s področja varovanja javnih prireditev (na javnih
površinah).
5.9 Zavarovanje pred odgovornostjo
Izbrani izvajalec bo moral najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe
naročniku izročiti kopijo veljavne zavarovalno polico, s katero bo imel v skladu z
veljavnimi predpisi za čas trajanja te pogodbe in še 60 (šestdeset) mesecev po preteku
njene veljavnosti, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Obseg in višina
zavarovanja ter ostala določila, vezana na zavarovanje pred odgovornostjo, so določena v
21. členu osnutka pogodbe, ki je priloga tega povabila.
5.10. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani izvajalec bo moral najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot
pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 130.000,00 evrov, za prvo leto trajanja pogodbe. Osnutek
bančne garancije, z obveznimi sestavinami besedila, je v prilogi 8 tega povabila in ga
kandidatu v tej fazi oddaje naročila ni potrebno prilagati v svojo prijavo.
V roku 10 dni pred potekom garancije mora izvajalec predloţiti novo bančno garancijo v
skladu z določili pogodbe za naslednje leto. Če izvajalec v navedenem roku ne predloţi
nove bančne garancije za naslednje leto, se bančna garancija unovči do celotne vrednosti.
Trajanje garancije je še 30 dni po preteku roka za izvedbo storitve oziroma dokončanja
pogodbenih obveznosti. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za
izvedbo storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija
oziroma podaljšati njena veljavnost.
6. OBLIKOVANJE CENE IN NAČIN PLAČILA
Cena storitve mora biti podana v EUR, davek (DDV) mora biti naveden ločeno, v
skladu z obrazcem – ponudba.
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Ponudniki morajo v obrazcu ponudba navesti tudi skupno ponudbeno vrednost za
predvideno količino za 3 leta.
Cena storitve / enoto mora biti fiksna za prvo leto veljavnosti pogodbe.
Obračun za izvedene storitve se bo izvajal na osnovi dejansko izvedenih mesečnih
količin na osnovi ponudbene cene / enoto.
V skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih
pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS št. 1-11/2004),
pogodbene cene ostanejo nespremenjene eno leto od datuma začetka veljavnosti pogodbe.
Po preteku enega leta od datuma začetka veljavnosti pogodbe se cene na posamezne enote
lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov preseţe
4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa
cen ponovno preseţe 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.
Povišanje denarnih obveznosti lahko po posamezni enoti znaša največ 80% povišanja
indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena.
V primeru zniţanja cen na trţišču za istovrstno storitev lahko naročnik zahteva zniţanje
cen izvajalca. Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o zniţanjih cen.
V primeru, da je izvajalec upravičen do spremembe cen v skladu z določili tega člena,
mora pred uvedbo spremembe cen naročniku predloţiti zahtevo za spremembo cen z
dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.

Ponudnik naj ponudbeno ceno pripravi tako, da bo iz ponudbene cene razvidna za:
1)
Cena varovanja s sistemi za tehnično varovanje
Cena varovanja s sistemi za tehnično varovanje mora biti obračunana po sistemu »cena na
enoto mere« za naslednje storitve:
prenos alarma
intervencija
servisna ura

2)
Cena varnostno receptorskih storitev - manj zahtevni objekti
2.1. Cena varnostno receptorskih storitev za manj zahtevne objekte (brez obhodov) mora
biti obračunana po sistemu »cena na enoto mere/ura« in poleg rednega dela vključuje
tudi:
- stroške morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
- reţijski pribitek
- kilometrina
- stroški zavarovanja delavcev.
2.2. Cena varnostno receptorskih storitev za manj zahtevne objekte (z obhodi) mora biti
obračunana po sistemu »cena na enoto mere/ura« in poleg rednega dela vključuje tudi:
- stroške morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
- reţijski pribitek
- kilometrina
- stroški zavarovanja delavcev
- obhodi.
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3)
Cena varnostno receptorskih storitev – protokolarni objekti
Cena varnostno receptorskih storitev za protokolarne objekte iz te pogodbe mora biti
obračunana po sistemu “cena na enoto mere/ura” in poleg rednega dela vključuje tudi:
- stroške morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
- reţijski pribitek
- kilometrina
- stroški zavarovanja delavcev.

4)
Cena varovanja decembrskih prireditev, decembrskih sejemskih
prireditev ter silvestrovanja
Cena varovanja po programu decembrskih prireditev, decembrskih sejemskih prireditev
in silvestrovanja je obračunana kot cena/uro za varnostnika/reditelja in vključuje:
vse stroške morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega
dneva
reţijski pribitek
kilometrina
stroški zavarovanja delavcev.
Cena varovanja po programu decembrskih prireditev mora biti obračunana kot cena/uro
za varnostnika/reditelja.
Cena varovanja silvestrovanja mora biti obračunana kot cena/uro za varnostnika/reditelja.
Izvajalec je dolţan zagotoviti storitev nujne medicinske pomoči ter reševanja iz vode.
Dejanski stroški nujne medicinske pomoči ter reševanja iz vode se bodo obračunali
posebej za vsako opravljeno storitev.
Mora pa ponudnik v ponudbi podati:
cena ure posamezne ekipe reševanja iz vode
cena ure posamezne ekipe nujne medicinske pomoči.

5)
Cena varovanja cestnih zapor
Cena varovanja cestnih zapor mora biti obračunana po sistemu »cena na enoto mere/ura«.
V ceno so poleg rednega dela vključeni tudi:
- stroški morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
- reţijski pribitek
- kilometrina
- stroški zavarovanja delavcev.

6)

Cena varovanja protokolarnih dogodkov

Cena varovanja protokolarnih dogodkov mora biti obračunana po sistemu »cena
na enoto mere/ura«.
V ceno so poleg rednega dela vključeni tudi:
- stroški morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
- reţijski pribitek
- kilometrina
- stroški zavarovanja delavcev.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudbo oddajte do petka, 11. 3. 2011 do 9.00 ure, na naslov Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Sluţba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, vloţišče, II. nad..
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PRILOGA 1

OPIS IN OBSEG NALOG
1

OPIS NALOG

1.1.
VAROVANJE S SISTEMI ZA TEHNIČNO VAROVANJE IN
MEHANSKIMI NAPRAVAMI
Storitev varovanja ljudi in premoţenja bo moral izvajalec opravljati z obstoječimi sistemi
za tehnično varovanje in skrbeti za njihovo servisiranje in vzdrţevanje.
Za izvajanje storitev bo moral izvajalec, v sodelovanju z naročnikom, izdelati Načrt
varovanja premoţenja (v nadaljevanju: operativni načrt) za vsako lokacijo posebej, ki ga
podpišeta izvajalec in naročnik. Izvajalec in naročnik v načrt vneseta:
skupne ukrepe s področja varstva pri delu
tehnični opis opreme, naprav in navodila za ravnanje
navodila za izvajanje del, ki so namenjena operativnim delavcem
nadzor nad izvajanjem varnostne sluţbe in
določita delavca, ki bosta zagotavljala usklajeno izvajanje varnostnih
ukrepov.
1.2.
VAROVANJE LJUDI IN PREMOŢENJA – MANJ ZAHTEVNI
OBJEKTI IN PROTOKOLARNIH OBJEKTOV
Storitev varovanja ljudi in premoţenja bo moral izvajalec opravljati z varnostniki in
sistemi za tehnično varovanje.
Za izvajanje storitev bo moral izvajalec, v sodelovanju z naročnikom, izdelati Načrt
varovanja premoţenja (v nadaljevanju: operativni načrt) za vsako lokacijo posebej, ki ga
podpišeta izvajalec in naročnik. Izvajalec in naročnik v načrt vneseta:
časovni razpored dela varnostnikov-receptorjev, varnostnikov
skupne ukrepe s področja varstva pri delu
tehnični opis opreme, naprav in navodila za ravnanje
navodila za izvajanje del, ki so namenjena operativnim delavcem
nadzor nad izvajanjem varnostne sluţbe in
določita delavca, ki bosta zagotavljala usklajeno izvajanje varnostnih
ukrepov.

1.3.
VAROVANJE JAVNIH PRIREDITEV V MESECU DECEMBRU V
LETIH 2011, 2012 IN 2013, KI OBSEGAJO DECEMBRSKE PRIREDITVE IN
SILVESTROVANJA
V okviru varovanja javnih prireditev v mesecu decembru, bo moral izvajalec varovati:
decembrske prireditve
decembrske sejemske prireditve
silvestrovanje.
Storitev varovanja ljudi in premoţenja bo moral izvajalec opravljati z varnostniki
/reditelji.
Izvajalec je dolţan izvajati varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in
Zakonom o javnih zbiranjih, varnostno osebje pa izvajati ukrepe v skladu z 43. členom
Zakona o zasebnem varovanju
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Po prejemu izhodišč posameznih prireditev, bo moral ponudnik izdelati načrt
izvajanja varnostne sluţbe za vsako prireditev posebej. V načrtu varovanja mora
ponudnik predvideti potrebno število varnostnikov. Iz navedbe posamezne
prireditve je razvidna vrsta prireditve, kot tudi pričakovano število obiskovalcev,
zato mora ponudnik izdelati načrt izvajanja varnostne sluţbe za vsako prireditev
posebej.
Načrt izvajanja rediteljske sluţbe potrdi Upravna enota. V kolikor bodo zahteve Upravne
enote drugačne, bo moral izvajalec zagotoviti večje ali manjše število
rediteljev/varnostnikov po enaki ceni/uro reditelja/varnostnika, ne glede na načrte
varovanja.
Vsi varnostniki - reditelji morajo biti v času prireditev urejeni in v enakih prepoznavnih
delovnih oblekah, na katerih bo na vidnem mestu visela priponka ali druga oznaka, z
imenom in priimkom in ime firme podjetja, kateri pripada.

1.4.

VAROVANJE CESTNIH ZAPOR

Storitev varovanja ljudi in premoţenja bo moral izvajalec opravljati z varnostniki.
Ob spremembah prometne ureditve je poleg postavljene začasne prometne signalizacije
potrebno tudi fizično varovanje. Predvsem iz razloga delne cestne zapore, ko je potrebno
v določeno območje dovoljevati zgolj promet vozilom z dovoljenjem MOL in vsem
intervencijskim prevozom.
Obseg in način dela se opredelita v posameznem naročilu dela.

1.5.

VAROVANJE PROTOKOLARNIH DOGODKOV

Storitev varovanja protokolarnih dogodkov bo moral izvajalec opravljati z varnostniki.
Varnostniki morajo biti v času dogodkov urejeni.
Obseg in način dela se opredelita v posameznem naročilu dela.

2 OBSEG NALOG
2.1

VAROVANJE S SISTEMI ZA TEHNIČNO VAROVANJE IN
MEHANSKIMI NAPRAVAMI

Tehnično varovanje s prenosom signala na deţurni center in vzdrţevanje central;
TIPI CENTRAL:
1. Ademco
2. DSC 1565H
3.
DSC PC 4020
4.
DSC PC 585H

1.

Lokacije za prenos signala:
ADAMIČ LUNROVO NABREŢJE 2

2.

AMBROŢEV TRG 5/7

3.

CIGALETOVA 5
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4.

DALMATINOVA 1

5.

KREKOV TRG 10

6.

MESTNI TRG 1

7.

POLJANSKA 28

8.

PROLETARSKA 1

9.

RESLJEVA 18

10.

STRELIŠKA 14

11.

TRG MDB 7

12.

ZARNIKOVA 3

13.

STRITARJEVA 7 (Trubarjeva hiša literature)

14.

MERILNI KONTEJNER OMS (OKOLJSKI MERILNI SISTEM) MOL –
PLOŠČAD PRED FIGOVCEM

15.

DUNAJSKA CESTA 367

16.

BELOKRANJSKA ULICA 6

17.

AGROKOMBINATSKA CESTA 2

18.

CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

19.

POT DO ŠOLE 2A

20.

DRAVELJSKA ULICA 44

21.

PRUŠNIKOVA CESTA 99

22.

SREDNJE GAMELJNE 50

2.2.

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŢENJA
OBJEKTOV - fizično varovanje

.
.
.
.
.

MANJ

ZAHTEVNIH

TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 7
POLJANSKA 28
DALMATINOVA 1
ROG
AMBROŢEV TRG 5/7

REŢIM VAROVANJA
TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 7

PONEDELJEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

TOREK: (1 oseba)
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Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik
SREDA: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 17 00
od 17 00 do 24 00

ČETRTEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

PETEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

SOBOTA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
NEDELJA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00

.

AMBROŢEV TRG 5/7

PONEDELJEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

TOREK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik
SREDA: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

od 00 00 do 08 00
Varnostnik-receptor
od 08 00 do 17 00
Varnostnik
od 17 00 do 24 00

ČETRTEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

PETEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
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SOBOTA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
NEDELJA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00

.

ROG
Od ponedeljka do nedelje 24 urno fizično varovanje (ena oseba)

POLJANSKA 28
PONEDELJEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

TOREK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik
SREDA: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 17 00
od 17 00 do 24 00

Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

ČETRTEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

PETEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

SOBOTA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
NEDELJA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
DALMATINOVA 1
PONEDELJEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00
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TOREK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik
SREDA: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 17 00
od 17 00 do 24 00

Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

ČETRTEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

PETEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

od 00 00 do 08 00
Varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
Varnostnik
od 15 00 do 24 00

SOBOTA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
NEDELJA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00

2.3.

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŢENJA MANJ ZAHTEVNIH
OBJEKTOV - lokacije, kjer so potrebni obhodi in režim varovanja:


RESLJEVA 18
Obhod: ob delavnikih 1X na noč; med dela prostimi dnevi je potrebno obhod izvesti na
12 ur.
PONEDELJEK: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 06 00 do 15 00
od 15 00 do 19 00

TOREK: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 06 00 do 15 00
od 15 00 do 19 00

SREDA: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 06 00 do 17 00
od 17 00 do 19 00

ČETRTEK: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik
PETEK: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 06 00 do 15 00
od 15 00 do 19 00
od 06 00 do 14 00
od 14 00 do 17 00
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Po tem času je varovanje s sistemi za tehnično varovanj. Ob sobotah, nedeljah in ob dela
prostih dnevih (prazniki) je 24 urno varovanje s sistemi za tehnično varovanje od 0 00 do
24 00.

STRELIŠKA 14
Na objektu je zagotovljeno tehnično varovanje, ki ga zaposleni vklopijo ob zaključku
delovnega časa, oziroma je vključen ob dela prostih dnevih.
Obhod: ob delavnikih 1X na noč; med dela prostimi dnevi je potrebno obhod izvesti na
12 ur.

SPOMINSKI PARK NAVJE:
Odklepanje in zaklepanje parka: - letni odpiralni čas je ob 6.00, zapiralni ob 22.00
- zimski odpiralni čas je ob 7.00, zapiralni ob 20.00
Dnevni obhodi z 10 minutno prisotnostjo v parku:
- med 9.00 in 10.00 (aprila, maja, junija, septembra in oktobra)
- med 12.00 in 13.00 uro
- med 15.00 in 16.00 uro

2.4.

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŢENJA - PROTOKOLARNIH
OBJEKTOV - fizično varovanje

.

MESTNI TRG 1 (Magistrat)

PONEDELJEK: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor od 7 00 do 16 00
TOREK: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor od 7 00 do 16 00
SREDA: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor od 7 00 do 17 00
ČETRTEK: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor od 7 00 do 16 00
PETEK: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor od 7 00 do 15 00
SOBOTA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
NEDELJA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
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.
.
.
.

ADAMIČ-LUNDROVO NABREŢJE 2 (Kresija)
PROLETARSKA 1, Moste
ZARNIKOVA 3
KREKOV TRG 10

PONEDELJEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
od 00 00 do 08 00
Varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
Varnostnik
od 15 00 do 24 00
TOREK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik
Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 17 00
od 17 00 do 24 00

Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 00 00 do 08 00
od 08 00 do 15 00
od 15 00 do 24 00

SREDA: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

ČETRTEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

PETEK: (1 oseba)
Ena oseba – varnostnik

SOBOTA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
NEDELJA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno fizično varovanje od 0 00 do 24 00
Okvirno število opravljenih ur za receptorske storitve -manj zahtevni objekti: 48000 ur /
letno.
Okvirno število opravljenih ur za obhode- manj zahtevni objekti: 486/letno
Okvirno število opravljenih ur za receptorske storitve -protokolarni objekti: 47000 ur /
letno.

2.5

VAROVANJE DECEMBRSKIH PRIREDITEV IN
SILVESTROVANJA

Dela bo potrebno izvesti s 140 varnostniki (okvirno število varnostnikov).
Okvirno število opravljenih ur za decembrske prireditve (vključno s sejmom): 4990 ur /
letno.
Okvirno število opravljenih ur za silvestrovanje: 10 ur / letno.
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2.6

VAROVANJE CESTNIH ZAPOR

Okvirno število opravljenih ur: 2000 ur / letno

2.7

VAROVANJE PROTOKOLARNIH DOGODKOV

Okvirno število opravljenih ur 170 ur/letno
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VZOREC POGODBE

PRILOGA 2

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa ţupan Zoran
Janković
matična številka: 5874025
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: naročnik)
in
………………………………………,……………………………………………….…, ki
ga zastopa ...……………………………………………………………………………….
matična številka: ………………..
identifikacijska številka za DDV: ………………..
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM
O OPRAVLJANJU VAROVANJA ZA POTREBE
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Uvodne določbe
1.

člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
1. da je bil izvajalec izbran z skladno z drugim odstavkom 20. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10);
2. se bodo finančna sredstva za izvedbo pogodbenih del za leta 2011, 2012, 2013 in 2014
predvidela v proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011, 2012, 2013 in 2014 in da
se sredstva za posamezno leto lahko črpajo le do višine sredstev zagotovljenih v
proračunu tekočega leta;
3. ima izvajalec licenco/e za opravljanje naslednje/naslednjih oblike/oblik dejavnosti
zasebnega varovanja:
varovanje ljudi in premoţenja, podeljena z Odločbo Ministrstva za notranje
zadeve RS št. …… z dne …………
varovanje javnih zbiranj, podeljena z Odločbo Ministrstva za notranje
zadeve RS št. …… z dne …………
upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, podeljena z Odločbo
Ministrstva za notranje zadeve RS št. …… z dne …………
izvajanje sistemov tehničnega varovanja, podeljena z Odločbo Ministrstva za
notranje zadeve RS št. …… z dne …………

Predmet pogodbe
2.

člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema opravljanje storitev varovanja ljudi
in premoţenja ter varovanja javnih zbiranj za potrebe naročnika, in sicer z varnostniki in
sistemi za tehnično varovanje, s preverjanjem oziroma dopuščanjem vstopov in izstopov
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posameznikov in njihovih prevoznih sredstev v varovane prostore ter z reditelji na javnih
prireditvah.
Pogodbena dela, ki so predmet te pogodbe, obsegajo:
- varovanje ljudi in premoţenja s sistemi za tehnično varovanje in mehanskimi
napravami in servisiranje ter vzdrţevanje obstoječih sistemov in naprav (v
nadaljevanju: varovanje s sistemi za tehnično varovanje);
- varovanje ljudi in premoţenja z varnostniki, ki opravljajo varnostno receptorske
storitve (v nadaljevanju: varnostno receptorske storitve);
- varovanje javnih prireditev v mesecu decembru v letih 2011, 2012 in 2013, ki
obsegajo decembrske prireditve, decembrske sejemske prireditve in
silvestrovanja (v nadaljevanju: decembrske prireditve in silvestrovanje);
- varovanje cestnih zapor,
- varovanje protokolarnih prireditev
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s ponudbo št. …………. z
dne ……….. (Priloga 1), ter ponudbenim predračunom št. …………. z dne ………..
(Priloga 2), ki sta prilogi te pogodbe in njen sestavni del.

Obseg in vrsta pogodbenih del
3.

člen

Varovanje s sistemi za tehnično varovanje obsega predvsem:
- izvajanje storitev nadzora delovanja alarmno varnostnih naprav v varovanih
objektih,
- izdelava varnostnega načrta v skladu z zakonom in drugimi predpisi za vsak
varovani objekt posebej,
- prenos alarmnega signala na varnostno nadzorni center in izvajanje
intervencij,
- stalna pripravljenost varnostnika oz. mobilne ekipe za takojšnjo intervencijo
ob
- sprejemu signala alarma,
- varovanje z obhodi varnostnikov na lokacijah, dogovorjenih s to pogodbo,
- servisiranje in vzdrţevanje obstoječih alarmno varnostnih naprav.
Varnostno receptorske storitve, ki jih opravljajo varnostniki izvajalca obsegajo predvsem:
- varovanje območja, zgradbe in prostorov z opravljanjem varnostno receptorskih
nalog na vhodu/izhodu, obhodi na širšem območju, odklepanje/zaklepanje
vhodov, prevzem in razdelitev dnevnega tiska, aktiviranje dvigala, pregled
celotnega varovanega območja,
- izdelava ocene tveganja in varnostnega načrta v skladu z zakonom in drugimi
predpisi za vsako zgradbo posebej,
- sprejemanje, usmerjanje in spremljanje obiskovalcev, vodenje evidence
obiskovalcev,
- sprejemanje in usmerjanje telefonskih pozivov, ki se opravljajo preko hišne
centrale in druge naloge po sprotnem dogovoru,
- kontrola vstopa/izstopa v objekt in v prostore,
- izvajanje obhodov in opazovanje varovanega objekta v skladu z načrtom
obhodov,
- izvajanje prvih nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega
varnostnega pojava (obveščanje policije, odgovorne osebe naročnika za varnostne
storitve),
- gašenje začetih poţarov,
- opravljanje preventivnih pregledov varovanega objekta in okolice,
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-

nadzor nad delovanjem sistema tehničnega varovanja;
pravočasni odzivi na okvare,
pregledi interventnih odzivov na alarmne situacije,
organiziranje intervencije v primeru sproţitve alarmnega signala oziroma
izrednega dogodka,
sprotno obveščanje predstavnika naročnika o vseh opaţenih napakah oziroma
okvarah v varovanih objektih
reševanja iz dvigala v objektih, kjer se dvigala nahajajo.

Varovanje decembrskih prireditev, decembrskih sejemskih prireditev in silvestrovanja
obsega predvsem:
- izdelava ocene tveganja in varnostnega načrta v skladu z zakonom in drugimi
predpisi za vsako prireditev posebej, ki mora obsegati ukrepe pred, med in po
prireditvi;
- izvajanje ukrepov za red, za varnost ţivljenja in zdravja udeleţencev in drugih
oseb ter za varnost premoţenja v skladu s predpisi o javnih zbiranjih, zasebnem
varovanju, varnosti cestnega prometa in drugimi predpisi,
- zagotavljati, da prireditev ne bo ogroţala javnega prometa in predstavljala
nedopustne obremenitve okolja,
- izvedba vseh potrebnih priprav za vsako prireditev posebej (npr. postavljanje
zaščitnih ograj in varnostnih koridorjev, zaščita prireditvene opreme,
zagotavljanje nemotenega dela ostalim tehničnim sluţbam organizatorja
prireditve) in zagotavljanje varovanja prireditvenega prostora pred začetkom
prireditve,
- zagotavljanje ustreznega števila usposobljenih varnostnikov - rediteljev in
njihovo organizirano delo,
- aktivno sodelovanje s policijo, predvsem kadar reditelji ne morejo zagotoviti reda
in je pri kršitvah reda udeleţeno večje število oseb ali kadar je ogroţen javni red,
- varovanjem vseh decembrskih sejemskih prireditev;
- druge obveznosti, ki jih določajo predpisi za varovanje javnih prireditev oz.
javnih zbiranj.
Varovanje cestnih zapor obsega:
- varovanje z varnostniki premične zaporne late z omogočanjem prevoza vozil z
dovoljenjem MOL,
- varovanje z varnostniki območja prometne zapore v času prireditve, ki jo
organizira MOL,
- varovanje z varnostniki zapore v času izvajanja gradbenih oziroma obnovitvenih
del na javni površini.
Varovanje protokolarnih dogodkov obsega:
varovanje protokolarnih dogodkov z varnostniki.
Natančnejša opredelitev obsega in vrste pogodbenih del je navedena v tehnični
specifikaciji, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del (Priloga 3).
Varovanje s sistemi za tehnično varovanje
4.

člen

Izvajalec se zavezuje, da bo opravljal varovanje ljudi, ki se nahajajo na varovanem
območju po tej pogodbi, ter premičnega in nepremičnega premoţenja naročnika pred
uničenjem, tatvinami in drugimi škodljivimi vplivi, z sistemi za tehnično varovanje kot
sledi:
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Vrste sistemov za tehnično varovanje, s katerimi se zagotavlja varovanje ljudi in
premoţenja po tej pogodbi so:
Ademco
DSC 1565H
DSC PC 4020
DSC PC 585H
- lokacije za prenos signala:
a) ADAMIČ LUNROVO NABREŢJE 2
b) AMBROŢEV TRG 5/7
c) CIGALETOVA 5
d) DALMATINOVA 1
e) KREKOV TRG 10
f) MESTNI TRG 1
g) POLJANSKA 28
h) PROLETARSKA 1
i) RESLJEVA 18
j) STRELIŠKA 14
k) TRG MDB 7
l) ZARNIKOVA 3
m) STRITARJEVA 7 (Trubarjeva hiša literature)
n) MERILNI KONTEJNER OMS (OKOLJSKI MERILNI SISTEM) MOL – zelenica v
kriţišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice
o) DUNAJSKA CESTA 367
p) BELOKRANJSKA ULICA 6
r) AGROKOMBINATSKA CESTA 2
s) CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
š) POT DO ŠOLE 2A
t) DRAVELJSKA ULICA 44
u) PRUŠNIKOVA CESTA 99
v) SREDNJE GAMELJNE 50
Izvajalec je dolţan na lokacijah za prenos signala, navedenih v tem členu pogodbe
zagotavljati intervencijo 24 ur dnevno.
Izvajalec je dolţan zagotavljati redno vzdrţevanje in servisiranje sistemov za tehnično
varovanje (alarmno varnostnih naprav) na vseh navedenih lokacijah, in sicer na podlagi
pisnega, ali ustnega poziva skrbnikov pogodbe.
Varnostno receptorske storitve - manj zahtevni objekti
5.
člen
Izvajalec se zavezuje, da bo opravljal varovanje ljudi, ki se nahajajo na varovanem
območju po tej pogodbi, ter premičnega in nepremičnega premoţenja naročnika pred
uničenjem, tatvinami in drugimi škodljivimi vplivi, z varnostniki kot sledi:
1. Lokacije, kjer so potrebni obhodi in reţim varovanja:

RESLJEVA 18
Obhod: ob delavnikih 1X na noč; med dela prostimi dnevi je potrebno obhod izvesti na
12 ur.
Reţim varovanja:
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PONEDELJEK: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik
TOREK: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik
SREDA: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik
ČETRTEK: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik
PETEK: (1 oseba)
Ena oseba Varnostnik-receptor
Varnostnik

od 06 00 do 15 00
od 15 00 do 19 00
od 06 00 do 15 00
od 15 00 do 19 00
od 06 00 do 17 00
od 17 00 do 19 00
od 06 00 do 15 00
od 15 00 do 19 00
od 06 00 do 14 00
od 14 00 do 17 00

Izvajalec zagotavlja izven ur, določenih za varovanje objekta iz te točke tega člena
varovanje s sistemi za tehnično varovanje, pri čemer je dolţan ob sobotah, nedeljah in ob
dela prostih dnevih zagotoviti 24 urno varovanje s sistemi za tehnično varovanje, torej od
00 00 do 24 00.

STRELIŠKA 14
Na objektu je zagotovljeno tehnično varovanje, ki ga zaposleni vklopijo ob zaključku
delovnega časa, oziroma je vključen ob dela prostih dnevih.
Obhod: ob delavnikih 1X na noč; med dela prostimi dnevi je potrebno obhod izvesti na
12 ur.

SPOMINSKI PARK NAVJE:
Odklepanje in zaklepanje parka:
- letni odpiralni čas je ob 6.00, zapiralni ob 22.00
- zimski odpiralni čas je ob 7.00, zapiralni ob 20.00
Dnevni obhodi z 10 minutno prisotnostjo v parku:
- med 9.00 in 10.00 (aprila, maja, junija, septembra in oktobra)
- med 12.00 in 13.00 uro
- med 15.00 in 16.00 uro
2. reţim varovanja: Vič – Trg mladinskih delovnih brigad 7, Poljanska 28, Dalmatinova
1, Ambroţev trg 5/7:
PONEDELJEK: (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
varnostnik
od 15 00 do 24 00
TOREK: (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
varnostnik
od 15 00 do 24 00
SREDA: (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 17 00
varnostnik
od 17 00 do 24 00
ČETRTEK: (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
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varnostnik

od 15 00 do 24 00

PETEK: : (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
varnostnik
od 15 00 do 24 00
SOBOTA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno varovanje od 00 00 do 24 00
NEDELJA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno varovanje od 00 00 do 24 00
3. reţim varovanja: Rog:
Izvajalec zagotavlja stalno 24 urno varovanje z varnostnikom vse dni v tednu, torej od 0
00 do 24 00 ure.

Varnostno receptorske storitve - protokolarni objekti
6.
člen
Izvajalec se zavezuje, da bo opravljal varovanje ljudi, ki se nahajajo na varovanem
območju po tej pogodbi, ter premičnega in nepremičnega premoţenja naročnika pred
uničenjem, tatvinami in drugimi škodljivimi vplivi, z varnostniki kot sledi:
1. reţim varovanja: Magistrat - Mestni trg 1:
PONEDELJEK: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik: stalno 24 urno varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor: od 7 00 do 16 00
TOREK: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik: stalno 24 urno varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor:
od 7 00 do 16 00
SREDA: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik: stalno 24 urno varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor:
od 7 00 do 17 00
ČETRTEK: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik: stalno 24 urno varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor:
od 7 00 do 16 00
PETEK: (2 osebi)
Prva oseba – varnostnik: stalno 24 urno varovanje od 0 00 do 24 00
Druga oseba – receptor:
od 7 00 do 15 00
SOBOTA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno varovanje od 0 00 do 24 00
NEDELJA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno varovanje od 0 00 do 24 00
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2. reţim varovanja: Kresija - Adamič-Lundrovo nabreţje 2, Moste - PROLETARSKA 1,
Zarnikova 3, Krekov trg 10.
PONEDELJEK: (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
varnostnik
od 15 00 do 24 00
TOREK: (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
varnostnik
od 15 00 do 24 00
SREDA: (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 17 00
varnostnik
od 17 00 do 24 00
ČETRTEK: (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
varnostnik
od 15 00 do 24 00
PETEK: (1 oseba)
Ena oseba varnostnik od 00 00 do 08 00
varnostnik-receptor
od 08 00 do 15 00
varnostnik
od 15 00 do 24 00
SOBOTA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno varovanje od 0 00 do 24 00
NEDELJA: (1 oseba)
Varnostnik stalno 24 urno varovanje od 0 00 do 24 00.

Varovanje decembrskih prireditev, decembrskih sejemskih prireditev in
silvestrovanja
7.
člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti
potreb po opravljanju storitev varovanja decembrskih prireditev, decembrskih sejemskih
prireditev in silvestrovanja, in bo storitev varovanja časovno in količinsko naročal glede
na dejanske potrebe.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik v primeru, ko bo potreboval storitev
varovanja decembrskih prireditev, decembrskih sejemskih prireditev ter silvestrovanja,
naročil te storitve izvajalcu po cenah in pod pogoji, kot je določeno s to pogodbo.
Naročnik lahko naroča storitve varovanja decembrskih prireditev, decembrskih sejemskih
prireditev ter silvestrovanja sukcesivno, pri čemer se naročnik zavezuje, da bo storitev
naročil vsaj 10 dni pred posamezno prireditvijo, za katero je potrebno zagotoviti
varovanje, in sicer v obliki pisnega zahtevka, v katerem bo naročnik natančno opredelil
kraj opravljanja zahtevanih storitev varovanja (prizorišče vsake posamezne prireditve),
datum in čas trajanja varovanja posamezne prireditve, predvideno število obiskovalcev ter
druge zahteve naročnika, specificirane za vsako prireditev posebej.
Pogodbeni stranki soglašata, da okvirno število ur, potrebnih za varovanje decembrskih
prireditev, sejma in silvestrovanja, ter okvirno število varnostnikov – rediteljev, ne bo
preseglo števila 140 varnostnikov – rediteljev v posameznem letu oziroma 5000 ur
varovanja prireditev letno. V primeru preseţka okvirnega števila ur in števila
varnostnikov, potrebnih za izvedbo varovanja decembrskih prireditev, sejma ter
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silvestrovanja v posameznem letu, bosta pogodbeni stranki sklenili pisni dodatek k tej
pogodbi.
Varovanje cestnih zapor
8.

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti
potreb po opravljanju storitev varovanja cestnih zapor, in bo storitev varovanja cestnih
zapor časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik v primeru, ko bo potreboval storitev
varovanja cestnih zapor, naročil te storitve izvajalcu po cenah in pod pogoji, kot je
določeno s to pogodbo.
Naročnik lahko naroča storitve varovanja cestnih zapor sukcesivno, pri čemer se naročnik
zavezuje, da bo storitev naročil vsaj 7 dni pred predvideno postavitvijo zapore, za katero
je potrebno zagotoviti varovanje, in sicer v obliki pisnega zahtevka, v katerem bo
naročnik natančno opredelil kraj, datum in čas trajanja opravljanja zahtevanih storitev
varovanja ter druge zahteve naročnika, specificirane za vsako naročilo posebej.
Pogodbeni stranki soglašata, da okvirno število ur, potrebnih za varovanje cestnih zapor,
ne bo preseglo 2000 ur letno. V primeru preseţka okvirnega števila ur, potrebnih za
izvedbo varovanja cestnih zapor v posameznem letu, bosta pogodbeni stranki sklenili
pisni dodatek k tej pogodbi.
Varovanje protokolarnih dogodkov
9.

člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti
potreb po opravljanju storitev varovanja protokolarnih dogodkov, in bo omenjeno storitev
varovanja časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik v primeru, ko bo potreboval storitev
protokolarnih dogodkov, naročil te storitve izvajalcu po cenah in pod pogoji, kot je
določeno s to pogodbo.
Naročnik lahko naroča storitve varovanja protokolarnih dogodkov sukcesivno, pri čemer
se naročnik zavezuje, da bo storitev naročil vsaj 1 dan pred predvidenim dogodkom, za
katero je potrebno zagotoviti varovanje, in sicer v obliki pisnega zahtevka, v katerem bo
naročnik natančno opredelil kraj, datum in čas trajanja opravljanja zahtevanih storitev
varovanja ter druge zahteve naročnika, specificirane za vsako naročilo posebej.
Pogodbeni stranki soglašata, da okvirno število ur, potrebnih za varovanje protokolarnih
dogodkov, ne bo preseglo 170 ur letno. V primeru preseţka okvirnega števila ur,
potrebnih za izvedbo varovanja cestnih zapor v posameznem letu, bosta pogodbeni
stranki sklenili pisni dodatek k tej pogodbi.
Sprememba obsega pogodbenih del
10.

člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni:
- da lahko naročnik glede na dejanske potrebe zahteva zmanjšanje ali povečanje
obsega pogodbenih del oziroma izvajalcu odpove ali naroči storitve varovanja za
posamezne lokacije (objekte),
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-

da lahko naročnik glede na dejanske potrebe zahteva zmanjšanje ali povečanje
števila varnostnikov ali varnostno receptorskih storitev na posamezni lokaciji.

V primeru spremembe obsega pogodbenih del (zmanjšanje ali povečanje), morata
pogodbeni stranki to pisno ugotoviti in dogovoriti z aneksom k pogodbi ter sporazumno
določiti nov obseg pogodbenih del. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec
izvedel dodatna dela po enaki ceni na enoto kot je določeno s to pogodbo oziroma, da se
bo v primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ustrezno zmanjšala tudi pogodbena
vrednost, ki je dogovorjena s to pogodbo. Rok, v katerem mora naročnik napovedati
spremembe obsega pogodbenih del, je štirinajst dni pred izvršitvijo zahtevane
spremembe.
V primeru spremembe števila varnostnikov ali
varnostno receptorskih storitev
(povečanje ali zmanjšanje) na posamezni lokaciji, naročnik iz razloga racionalnosti
poslovanja ne bo sklenil aneksa, ampak bo plačal tako dejansko opravljene storitve
varovanja na podlagi njegove pisno napovedane spremembe števila varnostnikov na
posamezni lokaciji.
Dodatne storitve
11.

člen

V kolikor se bodo v času trajanja pogodbe pojavile dodatne storitve, ki bodo predstavljale
ponovitev podobnih storitev, kot so zajete v prvotnem naročilu, pod pogojem da jih lahko
izvaja isti izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba in storitve ustrezajo predmetu
osnovne pogodbe, bo naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne
objave v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.
Cena pogodbenih del in način plačila
12.

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da pogodbena vrednost za storitve varovanja, ki so
predmet te pogodbe, znaša:
1) Cena varovanja s sistemi za tehnično varovanje
Cena varovanja s sistemi za tehnično varovanje je obračunana po sistemu »cena na enoto
mere« za naslednje storitve:
prenos alarma: cena na enoto mere /prenos alarma _____ EUR; DDV____ EUR;
____ EUR z DDV
intervencija: cena na enoto mere /intervencija _____ EUR; DDV____ EUR; ____
EUR z DDV
servisna ura: cena na enoto mere /ura _____ EUR; DDV____ EUR; ____ EUR z
DDV

2) Cena varnostno receptorskih storitev - manj zahtevni objekti
Cena varnostno receptorskih storitev za manj zahtevne objekte iz te pogodbe je
obračunana po sistemu »cena na enoto mere/ura« in poleg rednega dela vključuje tudi:
- stroške morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
- reţijski pribitek
- kilometrina
- stroški zavarovanja delavcev
- z / brez obhodov.
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Cena varnostno receptorskih storitev – manj zahtevni objekti (brez obhodov):
cena na enoto mere / ura _______ EUR; DDV _____ EUR; Cena z DDV
_______
EUR.
Cena varnostno receptorskih storitev – manj zahtevni objekti (z obhodi):
cena na enoto mere / ura _______ EUR; DDV _____ EUR; Cena z DDV
EUR.

_______

3)
Cena varnostno receptorskih storitev – protokolarni objekti
Cena varnostno receptorskih storitev za protokolarne objekte iz te pogodbe je obračunana
po sistemu “cena na enoto mere/ura” in poleg rednega dela vključuje tudi:
- stroške morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
- reţijski pribitek
- kilometrina
- stroški zavarovanja delavcev.
cena varnostno receptorskih storitev – protokolarni objekti:
cena na enoto mere / ura ________ EUR; DDV ________ EUR; Cena z DDV ______
EUR.
4)
Cena varovanja po programu decembrskih prireditev ter silvestrovanja
Cena varovanja po programu decembrskih prireditev in silvestrovanja je obračunana kot
cena/uro za varnostnika/reditelja in vključuje:
vse stroške morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
reţijski pribitek
kilometrina
stroški zavarovanja delavcev
Cena varovanja po programu decembrskih prireditev:
cena na enoto mere / ura za varnostnika/reditelja _______ EUR; DDV______ EUR;
Cena z DDV _____ EUR.
Cena varovanja silvestrovanja:
cena na enoto mere / ura za varnostnika/reditelja ________ EUR; DDV _______ EUR;
Cena z DDV _____ EUR.
Izvajalec je dolţan zagotoviti storitev nujne medicinske pomoči ter reševanja iz vode.
Dejanski stroški nujne medicinske pomoči ter reševanja iz vode se bodo obračunali
posebej za vsako opravljeno storitev posebej.
Cena ure posamezne ekipe reševanja iz vode znaša: ________ EUR; DDV _______
EUR; Cena z DDV _____ EUR.
Cena ure posamezne ekipe nujne medicinske pomoči znaša ________ EUR; DDV
_______ EUR; Cena z DDV _____ EUR.

5)
Cena varovanja cestnih zapor
Cena varovanja cestnih zapor po tej pogodbi je obračunana po sistemu »cena na enoto
mere/ura«.
V ceno so poleg rednega dela vključeni tudi:
- stroški morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
- reţijski pribitek
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- kilometrina
- stroški zavarovanja delavcev.
Cena varovanja zapor:
cena na enoto mere / ura _______ EUR; DDV _____ EUR; Cena z DDV ________ EUR.

6)

Cena varovanja protokolarnih dogodkov

Cena varovanja protokolarnih dogodkov po tej pogodbi je obračunana po sistemu »cena
na enoto mere/ura«.
V ceno so poleg rednega dela vključeni tudi:
- stroški morebitnega nadurnega dela, dela na dan praznika ali prostega dneva
- reţijski pribitek
- kilometrina
- stroški zavarovanja delavcev.
Cena varovanja protokolarnih dogodkov:
cena na enoto mere / ura _______ EUR; DDV _______ EUR;
EUR.

Cena

z

DDV_______

13. člen
Skupna vrednost vseh pogodbenih del za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma
znaša največ do višine …………….. EUR brez DDV, oziroma ……………… EUR z
DDV (z besedo: …………………………………. evrov in ../100), oziroma
………………. EUR brez DDV, …………….. EUR z DDV za prvo leto okvirnega
sporazuma, pri čemer pogodbeni stranki soglašata, da bo naročnik izvrševal plačila le za
dejansko opravljene storitve skladno s to pogodbo.
Zneski za naslednja leta se bodo določili z letnimi pogodbami, ki bodo izhajale iz
sprejetega okvirnega sporazuma in do višine sredstev, ki bodo za ta namen predvidena v
sprejetem proračunu tekočega leta.
Vse cene, določene v prejšnjem členu, so fiksne za prvo leto trajanja pogodbe.
V skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih
pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS št. 1-11/2004),
pogodbene cene ostanejo nespremenjene eno leto od datuma začetka veljavnosti pogodbe.
Po preteku enega leta od datuma začetka veljavnosti pogodbe se cene na posamezne enote
lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov preseţe
4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa
cen ponovno preseţe 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.
Povišanje denarnih obveznosti lahko po posamezni enoti znaša največ 80% povišanja
indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena.
V primeru zniţanja cen na trţišču za istovrstno storitev lahko naročnik zahteva zniţanje
cen izvajalca, in sicer skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti,
ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS št. 111/2004).
Izvajalec mora naročnika obvestiti o zniţanju cen v roku 15 dni od dneva zniţanja cen.
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V primeru, da je izvajalec upravičen do spremembe cen v skladu z določili tega člena,
mora pred uvedbo spremembe cen naročniku predloţiti zahtevo za spremembo cen z
dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.
Izvajalec bo račune izstavljal mesečno, in sicer do petega dne v tekočem mesecu za
pretekli mesec. Iz računa mora biti razvidna specifikacija opravljenih storitev, h kateremu
je priloţeno poročilo o opravljenih delih in lokacija, kjer je bila storitev opravljena.
Račun za pogodbene storitve, opravljene v preteklem mesecu, izvajalec izstavi naročniku
ločeno glede na vrsto varovanja za vsako lokacijo posebej, na naslov:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA UPRAVA
MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
Naročnik bo prejete račune plačal 30. dan po prejemu posameznega računa na izvajalčev
transakcijski račun številka………………………, odprt pri ……………………
Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje
naslednji delavnik.
Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune potrdil ali jim ugovarjal v roku petnajst dni od
dneva njihovega prejema.
Obveznosti pogodbenih strank
14. člen
Storitve, ki so predmet pogodbe, opravlja izvajalec v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, normativi in standardi ter pravili stroke ter v skladu z navodili naročnika in s
specifikacijami, ki so priloga pogodbe.
Izvajalec je dolţan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko oteţile ali
onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev.
15. člen
Izvajalec je dolţan za storitve varovanja ljudi in premoţenja s sistemi za tehnično
varovanje ter z varnostniki, ki opravljajo varnostno receptorske storitve, ki so predmet te
pogodbe, pred pričetkom izvajanja pogodbenih del izdelati v sodelovanju z naročnikom
Načrt varovanja za vsako lokacijo posebej. Načrt varovanja morajo pred pričetkom
izvajanja pogodbenih del potrditi in podpisati pooblaščeni predstavniki pogodbenih
strank.
Načrt varovanja mora obsegati:
podatke o naročniku in izvajalcu,
opredelitev območja, lokacij in objektov varovanja
predmet varovanja,
podatki o varnostni tehnični opremi oziroma tehnični opis sistemov za tehnično
varovanje (opreme in naprav) z navodili za ravnanje,
naloge in pristojnosti izvajalca,
delovna mesta ter časovni razpored dela varnostnikov-receptorjev oz. varnostnega
osebja,
način izvajanja postopkov in ukrepov,
razlogi za zamenjavo varnostnega osebja,
sistem zvez in komuniciranja,
odzivanje na alarmna sporočila in klice v sili,
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-

reševanje izrednih varnostnih dogodkov,
odgovornosti izvajalca,
poročanje o delu,
skupne ukrepe s področja varstva pri delu,
način sodelovanja s policijo, gasilsko sluţbo in z enotami in sluţbami Civilne
zaščite,
nadzor nad izvajanjem varnostne sluţbe,
navedba predstavnikov pogodbenih strank oziroma drugih oseb, ki bodo zagotavljali
usklajeno izvajanje varnostnih ukrepov,
ter druge sestavine in priloge, ki jih določajo predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanje, varstvo pred poţari, varnost in
zdravje pri delu, varstvo osebnih podatkov in druga področja varnosti oziroma, ki so
pomembni za ustrezno izvajanje storitev, ki so predmet te pogodbe.
16. člen

Za varovanje decembrskih prireditev ter silvestrovanja je dolţan izvajalec po prejemu
pisnega zahtevka z izhodišči za varovanje posamezne prireditve, izdelati v sodelovanju z
organizatorjem posamezne prireditve načrt izvajanja rediteljske sluţbe oziroma načrt
varovanja za vsako prireditev posebej. V načrtu varovanja mora poleg opredelitve načina,
obsega in nalog varovanja prireditve predvideti vse potrebne pogoje in ukrepe za
zagotovitev poţarne varnosti, reševalne sluţbe in varne evakuacije ter pogoje in načine za
hitro komunikacijo s policijo in njenim takojšnjim ukrepanjem v primeru potrebe.
Izvajalec mora v načrtu varovanja predvideti potrebno število rediteljev oziroma
rediteljev-varnostnikov. Načrt varovanja mora potrditi pristojni organ, določen z
zakonom, ki lahko zahteva dodatne ukrepe za večjo varnost ljudi in premoţenja ter za
vzdrţevanje reda na prireditvi.
17. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa pogodbena dela opravljal strokovno, kvalitetno in
odgovorno v skladu Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV; Ur. list RS, št. 126/2003,
16/2007, 102/2007, 96/2008 in 41/2009) in Zakonom o javnih zbiranjih (ZJZ – UPB2;
Ur. list RS, št. 113/2005, 85/2009 in 59/2010) in varnostnimi načrti, ki jih je dolţan
pripraviti kot je dogovorjeno s to pogodbo in jih predloţiti pooblaščenemu predstavniku
naročnika v roku 30 dni po sklenitvi te pogodbe.
Izvajalec je dolţan:
- pri opravljanju nalog varovanja izvajati ukrepe v skladu z zakonom,
- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno zahtevati soglasje
naročnika,
- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,
- ščititi interese naročnika v skladu z zakonskimi določili,
- varovati vse interne in zaupne podatke naročnika v skladu z zakonskimi določili,
- na zahtevo naročnika izvršiti zamenjavo varnostnika oziroma drugega
varnostnega osebja,
- intervencijo opraviti v najkrajšem moţnem času,
- v primeru nepravilnosti v objektu (vlom, poţar, druge oblike škode) takoj
obvestiti ustrezne sluţbe in pooblaščenega predstavnika naročnika,
- na zahtevo naročnika opravljati vsa popravila in vzdrţevanja na napravah in
sistemih za tehnično varovanje ter poskrbeti za njihovo brezhibno delovanje.

Obveznosti izvajalca pri izvajanju storitev varovanja prireditev po tej pogodbi, so poleg
drugih obveznosti, ki so določene s to pogodbo še sledeče:
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v času prireditev mora zagotoviti, da se prireditev izvaja v skladu z dovoljenjem
pristojnega organa. V kolikor se prireditev ne izvaja v skladu z dovoljenjem, je
dolţan o tem opozoriti organizatorja prireditve. V primeru, da organizator
prireditve ne omogoča zagotavljanja reda izvajalcu v skladu z dovoljenjem tudi
po opozorilu izvajalca, je izvajalec o tem dolţan obvestiti policijo in s pisno
zabeleţko naročnika,
preprečiti dostop osebi, ki bi ţelela na prireditev prinesti oroţje, eksplozivne
snovi, pirotehnične izdelke in druge nevarne predmete;
preprečiti dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola/drog in je pričakovati,
da bo v takšnem stanju kršila javni red,
usmerjati udeleţence prireditve, jih obveščati, opozarjati, izrekati prepovedi ter
druge naloge, ki jih za zagotavljanje varovanja in javnega reda na javnih zbiranjih
določajo predpisi.
18. člen

Izvajalec je dolţan naročniku v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe dostaviti poimenski
seznam varnostnega osebja, ki bodo za izvajalca izvajale storitve varovanja po tej
pogodbi, s priloţenimi fotokopijami sluţbenih izkaznic, ki morajo biti veljavne ves čas
trajanja te pogodbe.
V primeru zamenjave oseb, je izvajalec dolţan o zamenjavi predhodno obvestiti
naročnika (za te osebe naročniku dostaviti vsa potrebna dokazila, ki so zahtevana za
varnostno osebje v skladu s predpisi in ki jih za varnostno osebje zahteva naročnik na
podlagi te pogodbe) in pridobiti soglasje naročnika za zamenjavo.
V primeru nadomeščanja oseb (izredni nenačrtovani dogodki) je izvajalec dolţan
naročniku, v potrditev, dostaviti seznam oseb, ki so usposobljene za zamenjave v izrednih
nenačrtovanih dogodkov. O nadomeščanju nemudoma obvestiti pooblaščenega
predstavnika naročnika in upravnika zgradbe, kjer se opravlja nadomeščanje. Za te osebe
je dolţan izvajalec naročniku dostaviti vsa potrebna dokazila, ki so zahtevana za
varnostno osebje v skladu s predpisi in ki jih za varnostno osebje zahteva naročnik na
podlagi te pogodbe.
Izvajalec se zavezuje, da bo varnostno osebje, ki opravlja dejavnosti varovanja in
rediteljske sluţbe, določene s to pogodbo, izpolnjevalo ves čas trajanja te pogodbe vse z
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje dejavnosti varovanja
oziroma rediteljske sluţbe.
19. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
- pred začetkom izvajanja storitev varovanja po tej pogodbi izvajalcu predloţil vse
potrebne podatke za izdelavo načrtov varovanja,
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in
mu v dogovorjenih rokih dal na razpolago vso obvezno dokumentacijo in
informacije, ki jih potrebuje za izvedbo storitev po tej pogodbi,
- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del in po potrebi potrjeval predlagane
spremembe,
- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,
- zagotovil razpoloţljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov,
- tekoče potrjeval predloţene dokumente in plačeval naročene storitve v
dogovorjenih rokih,
- izvajalcu zagotovil ustrezne delovne pogoje,
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izvajalca obveščal o morebitnih spremembah v zvezi z pooblaščenimi
predstavniki pogodbenih strank,
izvajalcu sporočil vsako spremembo v prostorih s sistemi tehničnega varovanja,
ki bi lahko vplivala na posamezen načrt varovanja.

Protikorupcijska klavzula
20. člen
V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri
izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naročnika, usluţbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu
politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega
posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku ali posredniku naročnika, usluţbencu mestne uprave, funkcionarju,
predstavniku ali članu politične stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz
prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti
pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

Zavarovanje pred odgovornostjo
21. člen
Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki jo povzročijo odgovorne osebe izvajalca in
varnostniki oziroma drugo varnostno osebje, ki neposredno ali posredno opravljajo
storitve, ki so predmet te pogodbe, in sicer za:
- namerno povzročeno škodo,
- škodo, ki nastane zaradi malomarnosti varnostnega osebja,
- škodo, ki nastane zaradi neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti.
Izvajalec se zavezuje skleniti, v skladu s svojimi standardi, skleniti zavarovanje svojega
premoţenja in premoţenjskih interesov, najmanj za običajna tveganja, skladno z
vsakokratno veljavno zakonodajo na področju zasebnega varovanja, ki vključuje
zavarovanje splošne odgovornosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo do zaposlenih)
in poklicne odgovornosti (strokovne napake); z razširitvijo zavarovalnega kritja za
zahtevke zaradi škode na stvareh, ki jih ima izvajalec kakorkoli na skrbi (zakup, hramba,
obdelava, predelava ipd.); zaradi škode na stvareh, če je vzrok škode bodisi v delu na njih
bodisi v delu z njimi (predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja ipd.), po
vsakokratnem posameznem škodnem dogodku, brez letnega agregata, in sicer:
- za poškodovanje, obolenje in smrt oseb z zavarovalno vsoto najmanj do 200.000
EUR;
- za škodo na tujih stvareh z zavarovalno vsoto najmanj do 50.000,00 EUR;
- za čisto premoţenjsko škodo z zavarovalno vsoto najmanj do 50.000,00 EUR.
Izvajalec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi ves čas trajanja te pogodbe in še
najmanj šestdeset (60) mesecev po izteku te pogodbe, zavarovano svojo odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove
dejavnosti, kar izvajalec dokaţe s kopijo zavarovalne police, ki je kot priloga sestavni del
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te pogodbe (Priloga 4). Če izvajalec te obveznosti ne izpolni, naročnik unovči finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
O nastanku škode je izvajalec dolţan naročnika nemudoma obvestiti. Povzročena škoda
se ugotovi ob skupnem ogledu pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank, o
čemer se sestavi zapisnik. Izvajalec je dolţan naročniku povrniti vso škodo v roku 30 dni
od dneva, ko je škoda zapisniško ugotovljena.
Finančno zavarovanje
22. člen
Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh po sklenitvi te pogodbe, za prvo leto pogodbe,
naročniku izročiti nepreklicno brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo
na prvi poziv, in sicer v višini 130.000,00 EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da
obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec
prenehal izvajati ter v primerih, ki so posebej dogovorjeni s to pogodbo.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za začetek
veljavnosti pogodbe in mora veljati vsaj še 30 dni po preteku časa, za katerega je pogodba
sklenjena. Če se spremeni rok trajanja pogodbe se mora temu ustrezno spremeniti tudi
finančno zavarovanje oziroma podaljšati njegova veljavnost.
V roku 10 dni pred potekom garancije mora izvajalec predloţiti novo bančno garancijo v
skladu z določili pogodbe za naslednje leto. Če izvajalec v navedenem roku ne predloţi
nove bančne garancije za naslednje leto, se bančna garancija unovči do celotne vrednosti.
23. člen
Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje pogodbenih obveznosti
izvajalca ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo ali
zahtevati sorazmerno zniţanje plačila za tekoči mesec.
Izvajalec ima v primeru odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za
dotlej kvalitetno opravljene storitve, naročniku pa je dolţan povrniti vso škodo, ki jo je
zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje storitev
določil nov izvajalec, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
Povzročena škoda se najprej poplača iz finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do
polne odškodnine izvajalec dolţan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema
pisnega zahtevka naročnika.
Odstop od pogodbe
24. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik kadarkoli s pisnim obvestilom
odstopi od pogodbe, če:
- izvajalec ne izpolnjuje več pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom
o javnem naročanju,
- izvajalec ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje dejavnosti varovanja, ki je
predmet te pogodbe na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo področje
varovanja,
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je proti izvajalcu začet postopek za odvzem licence za dejavnost varovanja, ki je
predmet te pogodbe,
izvajalec preneha s poslovanjem,
izvajalec prevzetih del po tej pogodbi ne izvršuje kakovostno in pravočasno oz.
kako drugače krši pogodbene obveznosti,
izvajalec samovoljno poveča ceno storitve varovanja, ki je predmet te pogodbe,
če ugotovi, da izvajalec opravlja delo z varnostniki, ki nimajo ustrezne licence.

Naročnik v primeru odstopa od pogodbe zadrţi vsa nadaljnja izplačila in uveljavi
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili iz te
pogodbe. Ţe izvršena dela s strani izvajalca, ki so izvedena v skladu z določili te
pogodbe, se ob prenehanju pogodbe obračunajo v sorazmerju s pogodbeno ceno.
Nadzor nad izvajanjem pogodbe
25. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodbe vršijo skrbniki pogodbe iz 27. člena in gospodarji
zgradb, ki skrbijo za lokacije navedene v 2. in 3. točki 5. člena in lokacije navedene v 6.
členu te pogodbe.
Ob ugotovitvi kršitev je potrebno pripraviti pisno poročilo.
Na podlagi navedenega se naročnik lahko odloči za sledeče ukrepe:
- nespoštovanje določil 17. člena predmetne pogodbe
10%
- neprihod varnostnika na objekt oz. zapustitev objekta (brez menjave) 30%
- nespoštovanje določil 51. člena Zakona o zasebnem varovanju
10%
- nespoštovanje določil 3. člena predmetne pogodbe
10%
Pogodbena kazen se obračuna v navedenem procentu od mesečnega računa.
V primeru ugotovljene hujše kršitve (npr. izvajalec opravlja delo z varnostnikom brez
licence oziroma nepravilne licence, vinjenosti varnostnika na delovnem mestu) te
pogodbe, ima naročnik pravico takoj prekiniti to pogodbo in unovčiti bančno garancijo.
Trajanje pogodbe
26. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v delo.
Šteje se, da je izvajalec uveden v delo, ko mu naročnik preda vse podatke in
dokumentacijo, potrebno za izdelavo varnostnih načrtov v skladu s to pogodbo, kar
pogodbeni stranki zapisniško ugotovita.
Ta pogodba je sklenjena za obdobje treh let.
Pooblaščeni predstavniki
27. člen
Za izvajanje te pogodbe so odgovorni pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank.
Pooblaščeni predstavnik naročnika za storitve iz:
- 4. odstavka 4. člena: lokacije od pozicije A do pozicije L, 1. točke 5. člena :
objekta iz prve in druge alineje, objekti iz 2. in 3. točke 5. člena in objekti iz 1.
In 2. točke 6. Člena Miran Vratanar,4. odstavka 4. člena: lokacija pod pozicijo N
Helena Regina,
- točke 5. člena: Katja Osolin
- odstavka 1. točke 5. člena in 4. odstavka 4. člena: Miljana Butina-Smrdel,
- odstavka 4. člena: lokacije od pozicije O do V: Srečko Janţekovič
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za varovanje javnih prireditev v mesecu decembru: Janez Steiner
za varovanje cestnih zapor: Franc Moţina
za varovanje protokolarnih dogodkov: Janez Steiner.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je: ……………………………….
Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblaščene predstavnike s pisnim
obvestilom drugi pogodbeni stranki.
Naročnik lahko za opravljanje nadzora nad izvajanjem storitev varovanja, ki so predmet
te pogodbe, pooblasti tudi zunanjega izvajalca (v nadaljevanju – nadzornik). V tem
primeru je naročnik dolţan obvestiti izvajalca o nadzorniku. Nadzornik se je dolţan
izkazati s pooblastilom naročnika.
Spremembe pogodbe
28. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.
Reševanje sporov
29. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne
bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.
Končne določbe
30. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem
predloţitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod
pogojem, da je predloţeno v skladu z določili iz te pogodbe.
31. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena
stranka prejme dva (2) izvoda.
Priloge te pogodbe so:
(1) ponudba izvajalca
(2) ponudbeni predračun izvajalca
(3) tehnična specifikacija
(4) zavarovalna polica
Številka:
Datum:
IZVAJALEC

Številka:
Datum:
NAROČNIK
Mestna občina Ljubljana
ţupan
Zoran Janković
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PRILOGA 3

Ponudnik
……………………………………………………………………………………………,
ki ga zastopa direktor
……………………………………………………………………..…
dajemo naslednjo

PONUDBO ŠT.
……………….

Način predloţitve ponudbe (ustrezno obkroţite):
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov

Oseba, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo: …………………………………………
Telefon

………..……………………….……..

Faks

………………………..………………

Elektronski naslov

…………………………..……………

Skupna cena v EUR brez DDV

………..……………………….……..

(za predvideno triletno količino)

DDV

………..……………………….……..

Skupna cena v EUR z DDV

………..……………………….……..

(za predvideno triletno količino)

Ponudnik v nadaljevanju izpolni tabelo s cenami!

Datum:

Ţig:

Podpis:
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Razpisana dela smo pripravljeni izvesti za:

POSTAVKE

ENOTA MERE
1

CENA/enoto brez
DDV

2

CENA/enoto z
DDV

3

CENA brez
OCENJENA
DDV za tri letno
LETNA/TRILETNA predvideno
KOLIČINA
količino

4

5

DDV za
predvideno
triletno
količino

6=3*5

7

CENA VAROVANJA S SISTEMI ZA TEHNIČNO VAROVANJE
letni prenos alarma
za 21 objektov

prenos alarma

prenos alarma za objekt

intervencija

intervencija

150/450

servisna ura

ura

100/300

CENA VARNOSTNO RECEPTORSKIH STORITEV-MANJ ZAHTEVNI OBJEKTI
varnostno-receptorska sluţba

ura varnostnika-receptorja

obhod

obhod

48000/144000
486/1458

CENA VARNOSTNO RECEPTORSKIH STORITEV-PROTOKOLARNI OBJEKTI
varnostno-receptorska sluţba

ura varnostnika-receptorja

47000/141000

CENA VAROVANJA DECEMBRSKIH PRIREDITEV IN SILVESTROVANJA
varovanje decembrskih
prireditev
ura varnostnika

4990/13470

varovanje silvestrovanja

ura varnostnika

10/30

reševanje iz vode

ura

*

nujna medicinska pomoč

ura

*

CENA VAROVANJA CESTNIH ZAPOR
varovanje cestnih zapor

ura varnostnika

2000/6000

CENA VAROVANJA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
varovanje protokolarnih
dogodkov
ura varnostnika

170/510

SKUPNA CENA v EUR
* Količina ni predvidena in ne bo upoštevana pri ocenjevanju najugodnejšega ponudnika, vendar pa jo bo izbrani ponudnik naročniku ob realizaciji
zaračunal le glede na dejansko prejeti račun!

Datum:

Ţig:

Podpis:

CENA za triletno
predvideno
količino z DDV
8=4*5

PRILOGA 4

DOKAZILA ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV
1. Izjava pravne osebe
2. Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe
3. Dokazila o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev
4. Izjava
5. Licence
6. Reference

1. IZJAVA PRAVNE OSEBE

V zvezi s povabilom za predloţitev ponudbe za varovanje za potrebe MOL, št.
11/210001, izjavljamo, da izpolnjujemo vse zahteve iz 1. odstavka 42. člena Zakona o
javnih naročilih – 2.

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru
utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem
organu.

Polno
podjetja:

ime

Sedeţ podjetja:
Občina sedeţa podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št.
vloţka):
Matična
podjetja:

številka

(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi
potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum:

Ţig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priloţiti za vsakega ponudnika posebej
(izjava se fotokopira).
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PONUDNIK:
…………………..
…………………..
2. IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE
V zvezi s povabilom za predloţitev ponudbe za varovanje za potrebe MOL, št.
11/210001, izjavljam, da izpolnjujem vse zahteve iz 1. odstavka 42. člena Zakona o
javnih naročilih – 2.
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru
utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem
organu.
Ime in priimek:
EMŠO (obvezen podatek):
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Drţava rojstva:
Naslov stalnega/začasnega prebivališča:
ulica in hišna številka:
številka pošte in pošta:
Drţavljanstvo:
Moj prejšnji priimek se je glasil:
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi
potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum:

Ţig:

Podpis:

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priloţiti za vsakega
posebej (izjava se fotokopira).
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priloţiti za vsakega ponudnika posebej
(izjava se fotokopira).
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4. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU
EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV

BON 1/P za pravne osebe (gospodarske druţbe)
ali
BON 1/SP za samostojne podjetnike
PRILOŢI PONUDNIK
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4. I Z J A V A
V zvezi s povabilom za predloţitev ponudbe za varovanje za potrebe MOL, št.
11/210001, izjavljam, da :
- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka
sprejemamo;
- nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli
podobnem poloţaju;
- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena
ZJN-2B;
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
- da imamo 70 zaposlenih varnostnikov;
- da bomo zagotovil 140 (število je okvirno) strokovno usposobljenih varnostnikov za
izvajanje varovanja decembrskih prireditev;
- da nismo v postopku odvzema licence;
- da za ta posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot
partner v skupnem poslu – zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi,
ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v
katerih nastopa – take ponudbe bodo označene kot nepravilne;
- bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik po tem razpisu, naročniku
v roku 15 (petnajst) dni po podpisu pogodbe, po vzorcu iz razpisne dokumentacije,
izročili bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 130.000,00 EUR, z veljavnostjo od datuma podpisa pogodbe in z
veljavnostjo eno leto, nato pa še vsako naslednje leto veljavnosti pogodbe, pri čemer bo
zadnja veljala še 30 dni po poteku časa, za katerega bo pogodba sklenjena;
- bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik po tem razpisu, naročniku
v roku 15 (petnajst) dni po podpisu pogodbe izročili kopijo veljavne zavarovalne police
pred odgovornostjo, ki je opredeljena v 21. členu osnutka pogodbe, ki je priloga
povabila;
- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne
dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s
prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
PRILOGA: Izpisek MNZ o številu zaposlenih varnostnikov
Datum:

Ţig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priloţiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira).
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5. LICENCE

- licenca za varovanje ljudi in premoţenja
- licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja
- licenca za načrtovanje varnostnih sistemov
- licenca za upravljanje z VNC
- licenca za varovanje javnih zbiranj

kopije licenc - PRILOŢI PONUDNIK
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6. REFERENCE
Ponudnik mora priloţiti tri potrjene reference za posamezno vrsto del od treh različnih
naročnikov, za katere je v zadnjih treh letih:
1. opravljal storitve varovanja ljudi in premoţenja v poslovnih stavbah - v letih od
2008; v vrednosti 100.000,00 € / letno;
2. opravljal varovanje javnih prireditev na javnih površinah z več kot 3000
udeleţencev– v letih od 2008 (brez športnih prireditev);

DOKAZILO:
1.
tri potrjene reference s področja varovanja ljudi in premoţenja in
2.
tri potrjene reference s področja varovanja javnih prireditev (na javnih
površinah)
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PRILOGA 5
OZNAČBA PONUDBE

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:
OSEBNO

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Številka Lot.N: 430-1656/2010Zaporedna številka:

PREJEMNIK:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Dalmatinova 1
1000 Ljubljana

OZNAKA PONUDBE:
»NE ODPIRAJ –
JN 11/210001 – varovanje za potrebe MOL«

Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« izpolnite in nalepite na kuverto!
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PRILOGA 6

PODIZVAJALCI
Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.

-

obrazec Udeleţba podizvajalcev (priloga 6/1),
obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 6/2),
sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 6/3),
izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 6/4) in
pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo
podizvajalcem (priloga 6/5)
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PRILOGA 6/1

UDELEŢBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »…………………………………«, izjavljamo, da nastopamo
s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeleţbe le-teh:

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v količini
v vrednosti
kraj izvedbe

EUR brez DDV
rok
izvedbe
podizvajalca

del

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v količini
v vrednosti
kraj izvedbe

EUR brez DDV
rok
izvedbe
podizvajalca

del

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v količini
v vrednosti
kraj izvedbe

Kraj in datum:

EUR brez DDV
rok
izvedbe
podizvajalca

del

Ponudnik:
Ţig in podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.
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PRILOGA 6/2

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC
NASLOV
ZAKONITI ZASTOPNIK
PODIZVAJALCA
TELEFON
FAKS
ELEKTRONSKI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA
DDV
TRANSAKCIJSKI RAČUN
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI

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 računov, ki jih bo
predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum:

Podizvajalec:
Ţig in podpis:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
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PRILOGA 6/3

SPORAZUM
O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU
(med ponudnikom in podizvajalci – priloţi ponudnik)
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PRILOGA 6/4
PODIZVAJALEC:

IZJAVA
V zvezi z javnim naročilom »…………………………………«, izjavljamo pod
materialno in kazensko odgovornostjo:
- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka
sprejemamo;
- nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli
podobnem poloţaju;
- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena
ZJN-2B;
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
- da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;
- da za ta posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot
partner v skupnem poslu – zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi,
ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v
katerih nastopa – take ponudbe bodo označene kot nepravilne;
- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne
dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s
prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:
Ţig:
Podpis:

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.
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PRILOGA 6/5

Ponudnik: ______________________________
Naročnik: ______________________________

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje
podizvajalcem , ki jih je ponudnik navedel (priloga 6/1) in zanje priloţil podatke (priloga
6/2).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
______________________________________________________________________ ,

z dne ____________ .

Datum:____________

Ţig

Podpis ponudnika:

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.
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PRILOGA 7

SKUPNA PONUDBA
(priloţijo ponudniki v skupni ponudbi)

-

seznam ponudnikov v skupni ponudbi
sporazum o medsebojnem sodelovanju

in
-

naslednja ponudbena dokumentacija:
POSAMIČNO
(vsak ponudnik)

•
•
•
•

Izjava (izjava 4)
Izjava pravne osebe (izjava 1)
Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (izjava 2)
Bonitetno potrdilo

SKUPNO
(vsi ponudniki)

•
•
•

Ponudba (priloga 3)
Licence
Reference
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PRILOGA 8
BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila):
Garancija št.
V skladu s pogodbo
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem
in izvajalcem
za posel
v višini 10 % pogodbene vrednosti
EUR, je izvajalec obvezan
opraviti:
1.
v skupni vrednosti
EUR (z besedo ), v roku
(datum, dni, mesecev) v količini in
kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v
15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca)
plačali
EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti ni
izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni
pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec
tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe,
ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št.
/ .
Ta garancija se zniţuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša
obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu
(prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje
garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po
slovenskem pravu.
Banka
(ţig in podpis)
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