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I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE 

 

1. Naročnik 

 

Naročnik je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. 

 

2. Ponudnik 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje 

sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. 
 

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcu Ponudba (priloga 5) navesti, da bo pri 

izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za 

izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. 
 

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne 

ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti 

pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. 

 

3. Pravna podlaga 

 

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih 

financ in področje, ki je predmet javnega naročila.  

 

Za oddajo tega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) izvede postopek oddaje naročila male vrednosti. 

 

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izvedel pogajanja in 

izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.  

 

4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 

 

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do 16.5.2016 do 

12.00 ure. Naročnik pa bo odgovore objavil najkasneje do 18.5.2016. Pojasnila in spremembe so 

sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe. 

 

5. Ponudbena dokumentacija 

 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v 

razpisni dokumentaciji v vrstnem redu kot so navedeni: 

 
Številka 

priloge 
Naziv priloge Navodila za izpolnjevanje obrazcev 

PRILOGA 1 Prijavni obrazec 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak 

partner v skupni ponudbi.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 2 Izjava 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak 

partner v skupni ponudbi.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 3 Izjava pravne osebe 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak 

partner v skupni ponudbi.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 4 
Izjava zakonitega 

zastopnika pravne osebe 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa za vsakega 

zakonitega zastopnika.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa za 

vsakega zakonitega zastopnika vsak partner v skupni ponudbi.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 5 Ponudba - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.  
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- Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni 

ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v več ponudbah.  

PRILOGA 6 
BON obrazec ali 

potrdila bank 

- Ponudnik priloži zahtevan BON obrazec. 

- V primeru skupne ponudbe, predloži BON obrazec vsak izmed 

partnerjev v skupni ponudbi. 
- Za izpolnitev zahtevanega pogoja ponudnik lahko predloži tudi 

potrdilo/a svoje/ih poslovne/ih bank/e za vse transakcijske račune s 

podatkom o blokadah na računu/ih (potrdilo o solventnosti ali drugo 

enakovredno potrdilo), iz katerega/ih je razviden podatek o blokadah 

na računu v šestmesečnem obdobju, ki je/so star/i največ šestdeset dni 

od dneva za odpiranje ponudb. 

- Potrdila ponudnik priloži v originalu ali kopiji. 
PRILOGA 7 Podizvajalci Ponudnik izpolni vse obrazce, ki so zahtevani. 

PRILOGA 8 Skupna ponudba 
Ponudniki v skupni ponudbi predložijo: 

- seznam ponudnikov v skupni ponudbi in 

- ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 8. 

PRILOGA 9 
Izjava o izpolnjevanju 

pogoja usposobljenosti - Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. 

 

6. Rok veljavnosti ponudbe 
 

Ponudba mora biti veljavna do vključno 120 dni od dneva odpiranja ponudb. 

 

7. Jezik, valuta 
 

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih. 

 

8. Priprava ponudbene dokumentacije 
 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v 

razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem 

redu kot so le-te zahtevane. 

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene 

napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom 

popravka. 

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma 

prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. 

 

9. Stroški 
 

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

 

10. Variantne ponudbe 
 

Variantne ponudbe niso dovoljene. 

 

11. Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb 
 

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprti ovojnici/zaprtih ovojnicah. Na ovojnici/ovojnicah 

mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN NAKUP IBM NOTES DOMINO LICENC 

IN NAROČNINA IN PODPORA ZA NAJNOVEJŠE VERZIJE IBM NOTES DOMINO 

PROGRAMSKE OPREME«. Ponudnik lahko na ovojnico/ovojnice prilepi obrazec »OZNAČBA 

PONUDBE« (priloga B). 
 

Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.  
 

Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 23. 5. 2016 do 10:00 ure na 

naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 

Ljubljana. 

 

Osebno se lahko ponudbe odda vsak delavnik od 8:00 do 14:00 ure. 
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12. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe 

 

Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na 

naslov naročnika, naveden v prejšnji točki, prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na 

ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN NAKUP IBM NOTES 

DOMINO LICENC IN NAROČNINA IN PODPORA ZA NAJNOVEJŠE VERZIJE IBM 

NOTES DOMINO PROGRAMSKE OPREME« z oznako UMIK / SPREMEMBA / 

DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe.  
 

 

13. Način, mesto in rok odpiranja ponudb 

 

Javno odpiranje ponudb bo 23. 5. 2016 ob 13:00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine 

Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.  
 

Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna 

pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za 

zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo 

zastopanje pravne osebe. 
 

Nepravočasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po končanem postopku odpiranja 

ponudb. 

 

14. Obveščanje ponudnikov 

 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o 

javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi. 

 

15. Pregled in presoja ponudb 

 

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. 

Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna 

(stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije ter 

odpravo računskih napak, vendar le v okviru dopustnih, določenih z zakonom. 

 

Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali 

stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe. 

 

Ponudbo se izloči, če naročnik ugotovi, da je skladno z ZJN-3 nedopustna. 

 

Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil 

naročnikovo specifikacijo naročila. 

 

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku 

javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo 

naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za 

uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. 

člena ZJN-3. 

 

16. Postopek s pogajanji 

 

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k 

pogajanjem. Pogajanja se bodo izvedla v dveh krogih. Predmet pogajanj bo cena.  

 

17. Pogodba 

 

Pogodbo bo z izbranim ponudnikom sklenil naročnik – Mestna občina Ljubljana. V skladu s 6. 

odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – 

uradno prečiščeno besedilo; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika le-temu, pred 
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podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 

izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere 

se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim 

ponudnikom. Če bo ponudnik predložil neresnično izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o 

navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. 

 

Naročnik bo pogodbo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to ali bo izbrani ponudnik 

predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.  

 

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 8 (osem) delovnih dni po prejemu s strani 

naročnika.  

 

17. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 

 

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega 

naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja. 

 

18. Način vložitve revizijskega zahtevka 

 

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 

60/11-ZTP-D in  63/2013, v nadaljevanju: ZPVPJN)  se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh 

stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki 

ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.  

 

 

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 3.500,00 

EUR (velja za blago in storitve) / 7.000,00 EUR (velja za gradnje) na transakcijski račun št. SI56 

0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna 

številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji 

dve številki pa pomenita oznako leta).  

 

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno 

neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora 

zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. 

člena ZPVPJN. 

    
 
 

II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 

 

Predmet naročila:   

• Letna naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Domino Collaboration Express Authorized 

User licence (510 enot) za obdobje od 1.7.2016 do 30.6.2017, 

• Nakup 76 IBM Domino Collaboration Express Authorized User licenc z naročnino na nove 

verzije s podporo za čas enega leta od 1.7.2016 do 30.6.2017. 
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III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU 

DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

 
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v členih od 75. do 

80.  in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi 

ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, 

izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih 

ponudnik v ponudbi navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod 

kazensko in materialno odgovornostjo oz. s kopijo ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane.  

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi 

dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. 

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega 

dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred 

pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima 

ponudnik sedež.   

 

Starost listin: listine morajo odražati aktualno oziroma dejansko stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina 

za določeno obdobje oz. listina določene starosti. 

 

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, kjer se le-ta zahteva, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se 

nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna 

potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih 

organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku 

naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. 

 

V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 

list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi 

zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o 

udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter 

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so 

povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež 

lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 

posledico ničnost pogodbe. 

 

1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v 

kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v 

prvem odstavku 75. člena ZJN-3  

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi 

nominirani podizvajalci). 

DOKAZILI: 

- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3 in v primeru 

podizvajalcev priloga 7/3) in 

- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod 

kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom 

(priloga 4 in v primeru podizvajalcev priloga 7/3A). 

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo 

ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 

ponudnikov z negativnimi referencami (v primeru 

skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev in vsi v ponudbi nominirani 

podizvajalci). 

DOKAZILO: 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo ((priloga 2 in v primeru podizvajalcev 

priloga 7/3). 

  

3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila 

oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v 

kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, 

neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili 

davkov v vrednosti 50 eurov ali več.  

 

 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi 

nominirani podizvajalci). 

 

DOKAZILO: 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2 (priloga 2 in v primeru 

podizvajalcev priloga 7/3). 

4. Naročnik bo iz postopka oddaje javnega DOKAZILO: 
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naročila izločil ponudnika (velja tudi za 

posamezne člane skupine ponudnikov v okviru 

skupne ponudbe), če:  

 je v postopku prisilne poravnave ali je bil 

zanj podan predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu 

še ni odločilo, 

 je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan 

predlog za začetek stečajnega postopka in 

sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

 je v postopku prisilnega prenehanja, je bil 

zanj podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem 

predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz 

drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil 

poslovno dejavnost ali je v katerem koli 

podobnem položaju; 

 je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli 

državi obsojen za prestopek v zvezi z 

njegovim poklicnim ravnanjem, 

 mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni 

podlagi dokaže veliko strokovno napako ali 

hujšo kršitev poklicnih pravil, 

 je pri dajanju informacij, zahtevanih v 

skladu z določbami 75. do 81. člena ZJN-3, v 

tem ali predhodnih postopkih namerno podal 

zavajajoče razlage ali teh informacij ni 

zagotovil. 

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi 

nominirani podizvajalci). 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2 in v primeru podizvajalcev 

priloga 7/3). 

 

5. 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 (priloga 2 in v primeru podizvajalcev 

priloga 7/3). 

6. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih 

mesecih ni imel dospelih neporavnanih 

obveznosti. 

Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti 

k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 60 dni od 

dneva določenega za odpiranje ponudb.  

V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more 

pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug 

enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko 

zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s 

pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je 

razvidno izpolnjevanje pogoja. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati 

vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. 

DOKAZILO (priloga 6): 

 

- Ponudnik sam priloži obrazec AJPESA, kateri izkazuje 

izpolnitev zahtevanega pogoja 

- Za izpolnitev zahtevanega pogoja ponudnik lahko 

predloži tudi potrdilo/a svoje/ih poslovne/ih bank/e za 

vse transakcijske račune s podatkom o blokadah na 

računu/ih (potrdilo o solventnosti ali drugo 

enakovredno potrdilo), iz katerega/ih je razviden 

podatek o blokadah na računu v šestmesečnem 

obdobju, ki je/so star/i največ šestdeset dni od dneva za 

odpiranje ponudb. 

 

Dokazilo (lahko je kopija) ne sme biti starejše od šestdeset 

dni od dneva za odpiranje ponudb. 

7. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle 

obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja (v primeru skupne 

ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev). 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter 

zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek 

stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan 

oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo 

dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 

pogoja. 

 

DOKAZILO: 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2). 

8. Ponudnik mora biti usposobljen za izvedbo DOKAZILO: 
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predmeta javnega naročila   

 

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 9) 

 

 

 

IV. MERILO 

 

Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na podlagi cene.  
 

Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje. 
 

Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno. 

 

Ponudbe veljajo do vključno 120 dni od dneva odpiranja ponudb. 
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PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Številka priloge Naziv priloge 

PRILOGA 1 Prijavni obrazec 

PRILOGA 2 Izjava 

PRILOGA 3 Izjava pravne osebe 

PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe 

PRILOGA 5 Ponudba 

PRILOGA 6 BON obrazec 

PRILOGA 7 Podizvajalci 

PRILOGA 8 Skupna ponudba 

PRILOGA 9 Izjava o izpolnjevanju pogoja usposobljenosti 
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PRILOGA 1 

 

 

PRIJAVNI OBRAZEC 

 

 

 

1. Ponudnik:  

 

 

 

se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »Nakup IBM Notes 

Domino licenc in naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino 

programske opreme«.  

 

2. Imena odgovornih oseb v podjetju:  

 

 

 

 

 

 

3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo: 

 

 

 

 

 

4. Elektronski naslov za obveščanje:________________________________________________ 

 

5. Transakcijski račun:  

 

6. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):  

 

7. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:  

 

8. Finančni urad, kjer je ponudnik vpisan v 

davčni register: 

 

 

9. Matična številka ponudnika:  

 

 

 

Datum:     Žig:     Podpis: 
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PRILOGA 2 

 

PONUDNIK:  

 

 

 

 

IZJAVA 

 

V zvezi z javnim naročilom »Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za najnovejše 

verzije IBM Notes Domino programske opreme« izjavljamo pod materialno  in kazensko odgovornostjo: 

 da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z 

vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe; 

 da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, 

navodil in plačil od naročnika; 

 da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima 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; 

 da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 

finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 

naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov 

ali več;  

 da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; 

 da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

 da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa 

Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v 

zvezi s plačilom za delo; 

 da nad nami ni začet 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, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti 

začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal 

položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

 da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na 

podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-

UPB2); 

 da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi 

katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,  

 da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o 

izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za 

potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz 

uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev; 

 da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih 

evidenc; 

 da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s 

katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije; 

 da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: 

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na 

določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe; 

 da je veljavnost naše ponudbe najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb; 

 da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo 

nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo; 
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 da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po 

pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih 

primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, 

morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička; 

 da imamo zadostne kadrovske in tehnične kapacitete ter znanje, da lahko zagotavljamo nemoteno in 

kakovostno izvajanje storitev. 

 

 

 

  Datum:     Žig:     Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira). 
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PRILOGA 3 

IZJAVA PRAVNE OSEBE 

 

V zvezi z javnim naročilom »Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za 

najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme«, ki je bilo  objavljeno na Portalu 

javnih naročil RS št. …………….. z dne …………………, izjavljamo, da izpolnjujemo vse 

zahteve iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

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 ime 

podjetja: 

 

  

Sedež podjetja:  
  

Občina sedeža podjetja:  
  

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):  
  

Matična številka podjetja:  

 

 

(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz 

kazenske evidence pravnih oseb). 

 

 

 

Datum:     Žig:     Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se 

fotokopira). 
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PRILOGA 4 

 

 

PONUDNIK:  

 

 

 

 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE 

 

V zvezi z javnim naročilom »Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za 

najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme«, ki je bilo  objavljeno na Portalu 

javnih naročil RS št. …………….. z dne …………………, izjavljam, da nisem bil pravnomočno 

obsojen za kazniva dejanja 1. odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

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:  
  

Država rojstva:  
  

Naslov stalnega/začasnega prebivališča: 

ulica in hišna številka:  
  

Številka pošte in pošta:  
  

Državljanstvo:  
  

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:     Žig:     Podpis: 

 

 

 

 

 

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej 

(izjava se fotokopira). 

 

 

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se 

fotokopira). 
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PRILOGA 5 

 

 

P O N U D B A     št. …… 

 

 

 

Ponudnik: __________________________________________________________________ , 

 

ki ga zastopa direktor/ica ____________________________________________, dajemo ponudbo 

za  »Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za najnovejše verzije 

IBM Notes Domino programske opreme« 

 

Ponudbo oddajamo (označite):   

⃞ samostojno ⃞ skupna ponudba ⃞ s podizvajalci 

 

Vrsta blaga 
 Enota 

storitve 

Vrednost na 

enoto v € 

brez DDV 

Količina 
Skupaj vrednost 

brez DDV v € 

Vrednost 

DDV v € 

Skupaj  vrednost 

z DDV v € 

IBM Domino 

Collaboration 

Express 

Authorized User 

Annual SW 

Subscription & 

Support Renewal- 

naročnina s 

podporo za 

obdobje od 

1.7.2016 do 

30.6.2017 

Kos 
 

510  

 

 

IBM Domino 

Collaboration 

Express 

Authorized User 

License in 

Software 

Subscription & 

Support 12 

Months - z 

naročnino s 

podporo za 

obdobje  od 

1.7.2016 do 

30.6.2017 

Kos  76  

 

 

SKUPAJ     

 

 

 

Cene so fiksne za čas trajanja pogodbe. 

 

Ponudba velja 120 dni, šteto od datuma določenega za odpiranje ponudb.  

 

 

Datum:     Žig:    Podpis:  
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      PRILOGA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU 

EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV 

 

 

 

 

 

ponudnik priloži BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razviden podatek o številu dni blokad na 

transakcijskem/ih računu/ih za obdobje 6-mesecev pred njegovo izdajo 

 

 

ali 

 

 

ponudnik predloži potrdilo/a svoje/ih poslovne/ih bank/e za vse transakcijske račune s podatkom o 

blokadah na računu/ih (potrdilo o solventnosti ali drugo enakovredno potrdilo), iz katerega/ih je razviden 

podatek o blokadah na računu v šestmesečnem obdobju. 

 

 

 

 

Dokazilo ne sme biti starejše od 60 dni od dneva za odpiranje ponudb. Potrdila ponudnik priloži v 

originalu ali kopiji. 
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PRILOGA 7 

 

 

PODIZVAJALCI 

 

 

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

 

 

 

- obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 7/1), 

- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 7/2), 

- izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 7/3) 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 7/3A) 
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PRILOGA 7/1 

 

 

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

 

V zvezi z javnim naročilom »Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za 

najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme«, izjavljamo, da nastopamo s 

podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh: 

 

 

Podizvajalec  (naziv) 

     

bo izvedel  (vrsta del) 

 

v količini  

  

v vrednosti  EUR brez DDV 

  

kraj izvedbe  rok izvedbe del 

podizvajalca 

 

 

 

Podizvajalec  (naziv) 

     

bo izvedel  (vrsta del) 

 

v količini  

  

v vrednosti  EUR brez DDV 

  

kraj izvedbe  rok izvedbe del 

podizvajalca 

 

 

 

Podizvajalec  (naziv) 

     

bo izvedel  (vrsta del) 

 

v količini  

  

v vrednosti  EUR brez DDV 

  

kraj izvedbe  rok izvedbe del 

podizvajalca 

 

 

 

 

Kraj in datum:   Ponudnik:  

     

   Žig in podpis:  

 

 

 

Ponudnik mora izpolniti vse rubrike. 

 

Obrazec se po potrebi fotokopira! 
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PRILOGA 7/2 

 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

PODIZVAJALEC:  
NASLOV:  
ZAKONITI ZASTOPNIK 

PODIZVAJALCA:  
TELEFON:  
FAKS:  
ELEKTRONSKI NASLOV:  
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA:  
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA 

DDV:  
PRISTOJNI URAD  FURS-a:  
TRANSAKCIJSKI RAČUN:  
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI:  

 

 

 

 

Kraj in datum:   Podizvajalec:  

     

   Žig in podpis:  

 

 

 

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
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PRILOGA 7/3 

 

PODIZVAJALEC:  

 

 

 

IZJAVA 

 

V zvezi z javnim naročilom »Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za 

najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme«; izjavljamo pod materialno in 

kazensko odgovornostjo: 

 da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima 

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; 

 da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 

zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, 

v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 

obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;  

 da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 

ponudbe; 

 da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

 da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat 

ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

 da nad nami ni začet 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, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja 

upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s 

predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi 

pravnimi posledicami; 

 da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z 

naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 

list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2); 

 da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne 

informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega 

naročanja,  

 da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno 

vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani 

naročnika:   

                                   DA                                                                     NE 

   

                        (ustrezno obkrožite)  

 

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom 

te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do 

glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe. 

 

 

Datum:                                                 Žig:                                         Podpis: 

 

 

 

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 7/3A 

 

 

PODIZVAJALEC:  

 

 

 

 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE 

 

V zvezi z javnim naročilom »Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za 

najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme«, ki je bilo objavljeno na Portalu 

javnih naročil RS št. ………….……….. z dne ………………………, izjavljam, da nisem bil 

pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-2.  

 

Izjavo dajem 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:  

  

Država rojstva:  

  

Naslov stalnega/začasnega prebivališča: 

ulica in hišna številka:  

  

številka pošte in pošta:  

  

Državljanstvo:  

  

Moj prejšnji priimek in / ali ime se 

je glasilo: 

 

 

(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik 

pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). 

 

 

Datum:     Žig:     Podpis: 

 

 

 

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega 

posebej (izjava se fotokopira). 

 

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se 

fotokopira). 
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PRILOGA 8 

 

SKUPNA PONUDBA 

 

(priložijo ponudniki v skupni ponudbi) 

 

 

- seznam ponudnikov v skupni ponudbi 

 

in 

 

- naslednja ponudbena dokumentacija: 

 

POSAMIČNO 

(vsak ponudnik) 

• Prijavni obrazec (priloga 1) 

• Izjava (priloga 2) 

• Izjava pravne osebe (priloga 3) 

• Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 4) 

• Bonitetno potrdilo (priloga 6) 

 

  

SKUPNO 

(vsi ponudniki) 

• Ponudba (priloga 5) 
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PRILOGA 9 

 

PONUDNIK:  

 

 

 

 

 

IZJAVA o izpolnjevanju pogoja usposobljenosti 

 

 

v zvezi z javnim naročilom: 

 »Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM 

Notes Domino programske opreme«   
 

izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo: 

 

 

- da imamo naslednje statuse oz. kompetence za prodajo IBM Domino programske opreme:  

o IBM Premier Business Partner, 

o IBM Authorized reseller for Social collaboration, 

o IBM Certified for Social collaboration;  

- da zagotavljamo za izvedbo predmeta javnega naročila najmanj 1 osebo  z veljavnim 

certifikatom za prodajo predmetne programske opreme; 

- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

 

 

 

 

 

Datum:     Žig:     Podpis: 
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PRILOGE 

RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

 

- Vzorec pogodbe (priloga A) 

- Označba ponudbe (priloga B) 
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PRILOGA A 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković,  

Matična številka: 5874025000, 

Identifikacijska številka za DDV: SI 67593321 

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

 

____________________________________________________, ki jo/ga zastopa 

Matična številka: ______________,  

Identifikacijska številka za DDV: __________ 

(nadaljevanju: izvajalec), 

 
skleneta  

 

 

POGODBO O NAKUPU IBM NOTES DOMINO LICENC IN NAROČNINI IN PODPORI ZA 

NAJNOVEJŠE VERZIJE IBM NOTES DOMINO PROGRAMSKE OPREME 

 

I. UVODNE UGOTOVITVE 

 

1. člen 

 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 naročnik uporablja IBM Notes Domino infrastrukturo za delovanje aplikativne rešitve SPIS za delo z 

dokumentarnim gradivom; 

 je naročnik uporabnik 510 IBM Domino Collaboration Express Authorized User licenc; 

 naročnik potrebuje dodatnih 76 IBM Domino Collaboration Express Authorized User licenc; 

 je bil izvajalec izbran z  Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _______ z dne _______, na podlagi 

izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti, skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni 

list RS, št. 91/2015); 

 so finančna sredstva za izvedbo pogodbenih del po tej pogodbi predvidena v Odloku o spremembah 

proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15) na proračunski postavki 

013306, podkontu 4207 03, NRP 7560-10-0004.   

 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je: 

 letna naročnina in podpora za najnovejše verzije IBM Notes Domino Collaboration Express 

Authorized User licenc (510 enot) za obdobje od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, 

 nakup 76 IBM Domino Collaboration Express Authorized User licenc z naročnino na nove 

verzije s podporo za čas enega leta od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017. 
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III. CENA IN NAČIN PLAČILA 

 

3. člen 

    

Pogodbena cena licenc, ki so predmet te pogodbe, je:  

 

Vrsta blaga 
 Enota 

storitve 

Vrednost 

na enoto v 

€ brez 

DDV 

Količina 
Skupaj vrednost brez 

DDV v € 

Skupaj  vrednost z 

DDV v € 

IBM Domino 

Collaboration 

Express Authorized 

User Annual SW 

Subscription & 

Support Renewal- 

naročnina s podporo 

za obdobje od 

1.7.2016 do 

30.6.2017 

 

Kos 
 

510   

IBM Domino 

Collaboration 

Express Authorized 

User License in 

Software 

Subscription & 

Support 12 Months - 

z naročnino s 

podporo za obdobje  

od 1.7.2016 do 

30.6.2017 

Kos  76   

SKUPAJ      

 

Pogodbena cena za licence, ki so predmet te pogodbe, je fiksna ves čas trajanja pogodbenega razmerja. 

Skupni vrednost plačila po tej pogodbi znaša  ______ EUR z DDV, kot je določeno v zgornji tabeli iz tega 

člena.  

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški izvajalca, ki se posredno ali neposredno nanašajo na 

obveznosti izvajalca po tej pogodbi, vključeni v pogodbeno ceno. 

 

 

4. člen 

 

Izvajalec e-račun za licence izstavi naročniku po opravljeni dobavi licenc, ki so predmet te pogodbe.  Računu 

mora biti priložena dobavnica.  

 

Račun se naročniku izstavi na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana, 

za Sekretariat mestne uprave. 

 

Naročnik izstavljen račun plača 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa, in sicer na 

transakcijski račun izvajalca št. SI56_________, odprtem pri _______.  Če zadnji dan plačilnega roka 

sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. 
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Na e-računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe C7560-16-200022, ki je hkrati številka 

referenčnega dokumenta, sicer bo račun zavrnjen kot nepopoln.  

 

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun praviloma potrdil v roku 15 dni od dneva njegovega prejema 

oziroma mu bo v enakem roku ugovarjal.  

 

Izvajalec je dolžan račune posredovati naročniku izključno kot e-račun skladno z veljavnimi predpisi. 

 

 

IV. ROK ZA DOBAVO LICENC 

 

5. člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo licence, ki so predmet te pogodbe, najkasneje v 8 dneh od začetka uporabe te 

pogodbe.   

 

Dobava iz prejšnjega odstavka tega člena se opravi z izročitvijo dobavnice naročniku.  

 

 

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA 

 

6. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 pogodbene obveznosti izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi, 

pravilniki in standardi, z zahtevami naročnika in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; 

 aktivno sodeloval in sproti obveščal pooblaščenega predstavnika naročnika o poteku ter o vseh 

okoliščinah, ki vplivajo ali bi utegnile vplivati na časovno ali vsebinsko izvedbo pogodbenih 

obveznosti; 

 naročniku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti v zvezi s pogodbenimi obveznostmi med samim 

izvajanjem obveznosti  in po njihovi izvedbi; 

 pooblaščenemu predstavniku naročnika po tej pogodbi omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih 

obveznosti; 

 na zahtevo naročnika v okviru pogodbe izvršil dopolnitve ali spremembe, če se izkaže, da je izvajalec 

pomanjkljivo opravil prevzete obveznosti. 

 

 

VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA 

 

7. člen 

 

Naročnik se obvezuje, da bo: 

 zagotovil razpoložljivost svojih kadrov v skladu s potrebami te pogodbe; 

 sodeloval z izvajalcem, tekoče spremljal in nadziral izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 

 

VII. POGODBENE KAZNI 

 

8. člen 
 
V primeru, da pride pri izvajanju pogodbenih obveznosti iz te pogodbe do zamud, ki niso posledica višje sile, 
razlogov na strani naročnika ali dogovora med strankama, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen, ki 
znaša za vsak koledarski dan zamude en promil (1 ‰) skupne vrednosti po tej pogodbi, določene v 3. členu, 
to je…… EUR z DDV, vendar največ pet odstotkov (5 %) skupne vrednosti po tej pogodbi z DDV, to je ….. 
EUR z DDV. 
 



Mestna občina Ljubljana   Razpisna dokumentacija    28/30 

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. 
 

Če naročniku nastane škoda, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico do plačila popolne odškodnine.  
 
V primeru, da bi izvajalec pri izvajanju pogodbenih obveznosti zamujal več kot 30 dni, ima naročnik poleg 
pogodbene kazni pravico do odškodnine in do odstopa od pogodbe. 
 
 

VIII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV 

 

9. člen 

 

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z vsebinami, ki jih urejajo Odredba o varnostni politiki MOL št. 386-

1/2010-1 in na njeni podlagi sprejeti interni pravilniki MOL (Internetni naslov: 

http://www.ljubljana.si/file/1137999/zbir-dokumentacije-informacijska-varnostna-politika-mol.zip) ter jih 

razume, pri čemer se izvajalec zaveže k njihovemu spoštovanju in spremljanju njihovih sprememb.  

 

Izvajalec se obvezuje vse podatke, pridobljene na podlagi te pogodbe, ki predstavljajo poslovno skrivnost v 

skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in vse podatke, ki so varovani v skladu s 

predpisi o varstvu osebnih podatkov, obravnavati in varovati kot zaupne. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da obveznost varovanja podatkov iz prejšnjega odstavka velja za vse 

osebe, ki v imenu izvajalca opravljajo storitve po tej pogodbi. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ta 

obveznost velja tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe. 

 

Izvajalec se obvezuje, da pridobljeni podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namen 

izvedbe predmeta te pogodbe. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal vse potrebne pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva podatkov, 

pridobljenih na podlagi te pogodbe in preprečeval možne zlorabe. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo podatke iz drugega odstavka tega člena  na zahtevo naročnika trajno uničil, ko ti 

ne bodo več potrebni za izvedbo storitev po tej pogodbi. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo za podatke iz drugega odstavka tega člena, ki vsebujejo osebne podatke v skladu 

z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), zagotavljal posebno varstvo. Izvajalec se obvezuje 

zagotoviti najmanj enako varstvo osebnih podatkov, kot ga v skladu z internimi akti in zakonom zagotavlja 

naročnik. 

 

 

IX. POOBLAŠČENE OSEBE  

 

10. člen 

 

Za izvajanje te pogodbe so odgovorni naslednji pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank: 

 

a) predstavnik naročnika: Nada Zabukovec (nada.zabukovec@ljubljana.si). ki je pooblaščena kontaktna oseba 

in skrbnica pogodbe; 

b) predstavnik izvajalca: __________________________________. 
 

O morebitnih spremembah pooblaščenih predstavnikov se bosta pogodbeni stranki pisno obvestili.  

 

 

X. SPREMEMBE POGODBE 

 

11. člen 

  

http://www.ljubljana.si/file/1137999/zbir-dokumentacije-informacijska-varnostna-politika-mol.zip
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Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi. 

 

 

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

12. člen 

V primeru, da je pri izboru izvajalca po tej pogodbi, pri sklenitvi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali 

na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, uslužbencu mestne 

uprave, funkcionarju, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za 

sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih 

obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, uslužbencu mestne uprave, 

funkcionarju, 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 te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi 

Republike Slovenije. 

 

 

XIII. KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve ne bi 

mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.  

 

14. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbenih strank, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2016. Sklenjena je 

za določen čas do 30. 6. 2017.  

 

 

15. člen 

 

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 2 (dva) in tudi  naročnik 2 

(dva) izvoda. 

 

 
Izvajalec: Naročnik: 

 

   

 

Številka:____________ Številka pogodbe: C7560-16-200022 

  Številka dok.DS:  430-446/2016-3 

Datum: _____________ Datum: ______________ 

 

 

 

Izvajalec: Naročnik: 

   MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
 

__________ Župan  

__________ Zoran Janković 
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            PRILOGA B 

 

 

OZNAČBA PONUDBE 

 

 

 
POŠILJATELJ (ponudnik): 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREJEM PONUDBE: 
 
OSEBNO                             PO POŠTI 
 
Datum: 
 
Ura: 
 
Številka: 430-446/2016- 
 
Zaporedna številka ponudbe: 

 

 

 
PREJEMNIK: 
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Služba za javna naročila 
Dalmatinova 1, II. nadstropje 
1000 Ljubljana 
 

 

 

OZNAKA PONUDBE: 

 

»NE ODPIRAJ PONUDBA - Nakup IBM Notes Domino licenc in naročnina in podpora za 

najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme« 

 

 

 

 

 

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

 

 

             

 
 


