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I. SPLOŠNI DEL
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/14), je naročnik objavil
obvestilo o javnem naročilu za izbiro izvajalca za oddajo javnega naročila male vrednosti:
ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN ODGOVORNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI IN JAVNIH
ZAVODOV OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št.______________
_____________.2014.

2014 z dne

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika http://www.zagorje.si.
Pri pripravi dokumentacije javnega naročila je na podlagi pooblastila sodelovala zavarovalno
posredniška druţba AVB, zavarovalno posredovanje, d.o.o.
Zavarovalni posrednik deluje v skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) po pooblastilu
naročnika, medtem ko je plačilo njegovih storitev zajeto v okviru dela administrativne premije in to v
višini kot so standardi za dotična zavarovalna jamstva pri vsakem ponudniku.
1.1. Rok in način oddaje ponudbe:
Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ali zaprtem ovitku, tako
da je na odpiranju moţno preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan. Ovojnica mora biti naslovljena
in opremljena skladno s predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije.
Naročniku (vloţišče) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (datum in ura) določenega
v objavi o javnem naročilu, sicer šteje za nepravočasno. Vloţišče naročnika na ovojnici označi datum
in točen čas prevzema ponudbe. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo predloţene v roku,
navedenem v objavi o javnem naročilu, in bodo pravilno označene. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudbe morajo biti predloţene (ne glede na vrsto prenosa) v vloţišče Občine Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, do dne 23.06.2014, najkasneje do 10.00 ure.
Ponudnik lahko do izteka roka oddaje ponudbe ponudbo spremeni ali umakne. Po poteku roka
za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe.
Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji.
Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico v spodnjo vrstico napiše
»UMIK PONUDBE« in ime javnega naročila) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico v spodnjo
vrstico napiše »SPREMEMBA PONUDBE« in ime javnega naročila). V spremenjeni ponudbi mora biti
jasno navedeno kateri del ponudbe se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen.

1.2. Odpiranje ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 23.06.2014 ob 11.00 uri v sejni sobi upravne stavbe Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudbe se odpira po vrstnem redu
prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv in
ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov
ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščeni predstavniki
ponudnikov in člani strokovne komisije.

Kopija zapisnika o javnem odpiranju ponudb se pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po
odpiranju.
Kontaktna oseba s strani naročnika Občine Zagorje ob Savi je:
Ga. Blanka Šmit tel. 03 56 55 730, blanka.smit@zagorje.si .
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Vašo
ponudbo pričakujemo v roku določenem v objavi razpisa in tem povabilu.
S spoštovanjem!

Zagorje ob Savi, 09.06.2014

Ţupan
Matjaţ ŠVAGAN

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1. Predmet naročila:
Naročnik: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ID za DDV: SI
25643444, matična št.: 5883890000
Vrsta postopka javnega naročila in predmet: postopek oddaje naročila male vrednosti za javno
naročilo:
ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN ODGOVORNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI IN JAVNIH
ZAVODOV OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila je razviden iz dokumentacije, ki jo o javnem
naročilu vodi naročnik.
Navedeno javno naročilo se oddaja kot celota in ne po sklopih. Ponudbe, ki bi ponujale le delno
izvedbo naročila bodo izločene.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval ter variantne
ponudbe izločil.
Podlaga za pripravo ponudbo je razpisna dokumentacija, ki je prosto dostopna na spletni strani
naročnika http://www.zagorje.si.
Tehnične specifikacije: minimalne zahteve
Predmet javnega naročila: Zavarovanje premoţenja in odgovornosti Občine Zagorje ob Savi in javnih
zavodov Občine Zagorje ob Savi – kot navedeno v nadaljevanju, v obdobju od 01.07.2014 od 00:00
do 30.06.2016 do 24:00 ure – štiriindvajset mesecev.
Naročnik je pripravil minimalno zavarovalno tehnično dokumentacijo, ki jo ponudniki morajo upoštevati
pri pripravi ponudbe. Splošni in dopolnilni pogoji ter klavzule zavarovalnic lahko veljajo le, če niso v
nasprotju s predmetno zavarovalno tehnično dokumentacijo oziroma celotno razpisno dokumentacijo.
V ponudbi mora biti razvidna zavarovalna vrednost, premijska stopnja, premija brez popusta, količina
popusta na zavarovalno premijo, končna premija brez davka od prometa zavarovalnih poslov in
premija z vključenim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Na zavarovalnih policah je kot sklenitelj zavarovanja lahko navedena Občina Zagorje ob Savi, vendar
mora biti zavarovalna premija razdeljena na vsak posamezni javni zavod (po zavarovalnih vrstah), kot
je navedeno v nadaljevanju. Kot plačniki premije in upravičenci do zavarovalnine morajo biti navedeni
posamezni javni zavodi (lahko v aneksu k polici, oziroma na obračunskih listih).
Izbrani – najugodnejši ponudnik pa bo moral pripraviti obračunske liste in fakture ločeno za vsak
posamezni javni zavod, kot navedeno v prejšnjem odstavku.

ZAHTEVANE ZAVAROVALNE VRSTE:
1.
2.
3.
4.
5.

Poţarno zavarovanje
Strojelomno zavarovanje
Zavarovanje vloma
Zavarovanje stekla
Zavarovanje odgovornosti

OBRAZLOŢITEV ZAHTEVANIH ZAROVALNIH JAMSTEV

POŢARNO ZAVAROVANJE:
Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje stvari in objektov zaradi nevarnosti poţara, strele,
eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila, padca letala ter manifestacij in
demonstracij; zavarovanje dodatnih nevarnosti – poplave, izliv vode, meteorne vode, potres in
vandalizem.
- poţar in strela: Poţar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti in je
sposoben, da se širi s svojo močjo. Pokrite so tudi škode, ki jih na zavarovanih stvareh naredi
direktna in indirektna strela s toplotno in rušilno močjo ali ki nastane zaradi udarca predmetov, ki
jih je strela podrla ali vrgla na zavarovano stvar.
- eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi teţnje pare ali plinov po raztezanju. Pri
posodah (kotli, cevi..) se šteje za eksplozijo, če stena posode popusti v tolikšni meri, da se pritisk
v trenutku izenači z zunanjim pritiskom.
- vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m/s ali 62 km/h. Šteje se da je bil vihar, če je veter v kraju,
kjer je poškodoval stvar, lomil veje in debla ali poškodoval dobro vzdrţevane stavbe.
- toča; krita je škoda, ki nastane, kadar toča z udarcem poškoduje zavarovano stvar tako, da jo
razbije, prebije, preoblikuje, odkruši ali pa zavarovana stvar zaradi udarca poči. Krita je tudi
škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je napravila toča.
- udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja; zavarovanje krije
škodo, ki jo na zavarovanih stvareh povzroči udarec motornega vozila ali premičnega delovnega
stroja.
- padec letala; zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar letalo katerekoli vrste (motorno,
jadralno, helikopter, raketa, balon, padalo in podobno) pade na zavarovano stvar ali udari vanjo.
Prav tako je pokrita tudi škoda, če je zavarovano stvar uničilo ali poškodovalo letalo (zračno
plovilo), njegovi deli ali predmeti iz njega.
- manifestacija in demonstracija; je organizirano ali spontano javno izraţanje razpoloţenja
skupine ljudi, ne glede na to ali se je delovanje te skupine ljudi predhodno najavilo pristojnim
drţavnim organom. Krite so škode, ki jih demonstranti oz. manifestanti naredijo na zavarovanih
stvareh (razbijanje, rušenje, demoliranje).
- poplava, hudournik, visoka voda; poplava je, če stalne vode (reke, jezera, morje) po naključju
poplavijo zemljišče, na katerem je zavarovana stvar, ker so prestopile bregove, predrle nasipe,
porušile jezove ali se razlile zaradi izrednega pritoka vode. Za poplavo se šteje tudi poplavljanje
voda zaradi utrganja oblaka, kakor tudi naključno poplavljanje voda, ki zaradi močnih padavin
derejo po pobočjih, cestah in poteh (hudournik). Prav tako s zaradi poplave voda lahko izlije iz
kanalizacijskega omreţja in cevi za odvod deţevnice. Za poplavo se šteje tudi talna voda, ki je
nastala zaradi poplavljanja zemljišča v neposredni bliţini zavarovanih stvari. Na vodogradbenih
objektih krije zavarovanje tudi škodo, ki jo povzroči visoka voda.
- izliv vode; je izliv tekočine ali pare iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih) cevi ali iz naprav
za toplovodno in parno gretje ali drugih naprav, priključenih na cevovodno omreţje.
- potresno zavarovanje; potres je naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v
notranjosti zemlje; pokrite so tudi škode, ki nastanejo neposredno zaradi potresa ali so v vzročni
zvezi z njim. Velja za zavarovanje gradbenih objektov in premičnin, ki so zavarovani proti
uničenju ali poškodovanju zaradi nevarnosti potresa. Zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje
zavarovanih stvari, ki nastane neposredno zaradi potresa ali v vzročni zvezi z njim zaradi
delovanja zavarovanih nevarnosti, ki so sicer v obsegu kritja po ustreznem osnovnem
zavarovanju.
- vandalizem; je vsako namerno dejanje, ki povzroči skrunjenje in/ali uničenje zavarovanega
predmeta

STROJELOMNO ZAVAROVANJE:
Strojelomno zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari, razen zaradi:
poţara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letal vseh vrst, poplave, hudournika, visoke in talne
vode, izliva vode iz vodovodnih in odvodnih cevi, zemeljskega plazu, snega, ledu, ţleda, mraza, in
izliva ţareče mase, manifestacije in demonstracije. Definiranje v prejšnjem stavku navedenih
nevarnosti je podano v poglavju »poţarno zavarovanje«. Prav tako ne krije tudi pomanjkljivosti ali
napake, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja, neposredne posledice trajnega vplivanja
kemičnih, toplotnih ali mehaničnih pogojev namestitve ali delovanja.
VLOMSKO ZAVAROVANJE:

-

-

zavarovanje krije škodo do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali
poškodovane pri vlomu (vlomski tatvini) ali ropu oz. pri poskusu teh dejanj in sicer iz zaprtih
prostorov in prostorov na prostem, vendar zaščitenih z ograjo. Zavarovanje krije tudi škodo, ki pri
vlomu ali ropu, oziroma pri poskusu teh dejanj, nastane na zgradbi ali na njenih delih (stenah,
stropih, vratih, ključavnicah, vgrajeni opremi, instalaciji itd.), in sicer v višini stroškov popravila.
predmet zavarovanja: oprema, stroji, aparati in zaloge.

Vlomska tatvina je, če storilec:
- vlomi v zaklenjene prostore (razbitje ali vlomi vrata, okno, zid, strop ali pod),
- odpre zaklenjene prostore s ponarejenim ključem ali drugim sredstvom, ki ni namenjeno za redno
odklepanje,
- pride v prostor, se v njem skrije in opravi tatvino v času, ko so prostori zaklenjeni,
- vdre v zaklenjen prostor skozi odprtino, ki ni namenjena za vhod in mora pri tem premagati ovire,
ki onemogočajo vstop brez napora,
- vlomi v zaklenjeno hranišče v prostorih, kamor je prišel na način, ki se po določilih tega člena šteje
za vlomsko tatvino,
- odklene prostor ali hranišče, kjer so zavarovane stvari, z originalnim ključem ali njegovim
dvojnikom, če do takega ključa pride tako, kot je določeno v zgornjih točkah ali z ropom,
- vdre v prostor, ki ni v pritličju ali kleti, skozi odprto okno, pri čemer se ne šteje, da je vlomska
tatvina, če storilec vdre skozi odprto okno, katerega spodnji rob je manj kot 1,60 m od tal,
- ukrade stvari z balkona, ki ni v pritličju.
Za rop se šteje odvzem zavarovanih stvari z uporabo sile ali groţnje za ţivljenje in zdravje
zavarovanca ali njegovih pripadnikov.
Šteje se, da je uporabljena sila tudi v primeru, kadar so uporabljena sredstva za onemogočanje
odprta.
ZAVAROVANJE STEKLA:
Zavarovanje krije škodo, nastalo zaradi počenja, loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari.
Predmet zavarovanja so:
- steklo, svetlobni napisi in reklame, slike, napisi in okraski, izdelani na zavarovanem steklu, plošče
iz naravnega in umetnega kamna na mizah, pultih, policah ipd., prometna ogledala in prometni
znaki, razni panoji in kulturni, zgodovinski ter nagrobni spomeniki. Poleg svetlobnih napisov in
reklam so zavarovani tudi nestekleni deli in okvirji, ki so njihov sestavni del.
- svetlobne cevi in svetlobni panoji s pripadajočo opremo ali brez nje
ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI:
Zavarovanje odgovornosti krije škodo nastalo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih
tretje osebe uveljavljajo proti naročniku zaradi dogodka, ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega
razmerja in ima za posledico telesne poškodbe, obolenje ali smrt oseb (poškodovanje oseb) in/ali
uničenje, poškodovanje ali izginotje stvari (poškodovanje stvari).
- zavarovanje odgovornosti vključuje tudi kritje odškodninskih zahtevkov lastnih zaposlenih.
- kriti so tudi dodatni nevarnostni viri.
- kriti so tudi zahtevki, ki izvirajo iz okuţbe z MRSA, legionelo in salmonelo - v kolikor se slednja
razvije iz naslova hrane, dane v obtok.
KRITJA OBČINE ZAGORJE OB SAVI IN KRITJA PO POSAMEZNIH ZAVODIH
2.1.1

OBČINSKA UPRAVA

Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: gradbeni objekti in oprema (po priloţeni tabeli Zagorje podatki), oprema
otroških igrišč in parkov ter premičnih radarjev za nadzor prometa (skupno 5 radarjev; skupna NV
je 13.916,00 EUR)
- Zavarovanje nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija, izliv vode, vdor meteorne
vode, poplava, objestna dejanja
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost

-

-

Podlimiti kritja:
 izlitje vode iz vodovodnih in odvodnih cevi za škodo na opremi v apartmaju na lokaciji
»Gozd Martuljek« na 1. riziko na dejansko vrednost do 4.200,00 EUR
 objestna dejanja na avtobusnih postajah (18 avtobusnih postaj in 10 avtobusnih postaj
iz pleksistekla) na 1. riziko na novo vrednost do 1.000,00 EUR
 vandalizem na opremi – 5 premičnih radarjev na različnih lokacijah na novo vrednost z
zavarovalno vsoto 10.000,00 EUR
 izliv vode za opremo na lokaciji cesta 20. Julija 23 (toplarna) na prvi riziko na dejansko
vrednost do 4.200,00 EUR
 poplava za opremo na lokaciji cesta 20. Julija 23 (toplarna) na prvi riziko na dejansko
vrednost do 20.000,00 EUR
Odbitne franšize:
 Pri objestnih dejanjih za 18 avtobusnih postaj in 10 avtobusnih postaj iz pleksi stekla 10
% odbitna franšiza, vendar ne manj kot 100,00 EUR in ne več kot 3.500,00 EUR;

Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: vsa oprema s stroji in aparati, inventar ter gotovina v blagajni med
prenosom in prevozom
- Podlimiti kritja:



vsa oprema, stroji in aparati ter inventar na lokaciji Cesta 9. Avgusta 5 na 1. riziko do
15.000,00 EUR

 gotovina v kovinski blagajni na lokaciji Cesta 9. Avgusta 5 z zavarovalno vsoto 100,00
EUR



gotovina med prenosom in prevozom na lokaciji Cesta 9. Avgusta 5 – NLB na 1. riziko
do 200,00 EUR



-

Apartma Gozd Martuljek: vsa oprema in inventar v apartmaju na 1. riziko do 4.200,00
EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zahtevanih zavarovalnih jamstev
- Število prebivalcev občine znaša 17.100, št. vseh zaposlenih na občinski upravi pa 28
- Zavarovalne vsote: 58.000,00 EUR za smrt ali poškodbo oseb in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.2

OSNOVNA ŠOLA IVANA ŠKVARČE

Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: objekti ter vsa oprema s stroji in aparati na lokacijah OŠ Ivan Skvarča,
Podruţnica Podkum, Podruţnica Čemšenik
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija, izliv vode, zlonamerna in
objestna dejanja
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost
- Podlimiti kritja:

 Izliv vode za objekt na lokaciji OŠ Ivan Skvarča na 1. riziko na dejansko vrednost do
5.000,00 EUR, za objekt na lokaciji Enota Čemšenik in Enota Podkum na 1. riziko do
2.100,00 EUR ter za opremo s stroji in aparati na vseh treh lokacijah na 1. riziko do na
dejansko vrednost 9.200,00 EUR



-

Zlonamerna in objestna dejanja za objekt na lokaciji OŠ Ivan Skvarča na 1. riziko na
dejansko vrednost do 2.500,00 EUR, za objekt na lokaciji Enota Čemšenik in Enota
Podkum na 1. riziko na dejansko vrednost do 1.250,00 EUR ter za opremo s stroji in
aparati na vseh treh lokacijah z zavarovalno vsoto na dejansko vrednost do 5.000,00
EUR
Odbitna franšiza: za objestna dejanja 10% udeleţba pri škodi vendar ne manj kot 100,00 EUR in
ne več kot 3.500 EUR.

Strojelomno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: stroji, strojne naprave in aparati ter instalacije
- Način zavarovanja: na zavarovalno vsoto v vrednosti do 6.451,51 EUR
- Odbitna franšiza: odbitna franšiza zanaša 10%, vendar ne manj kot 60,00 EUR in več kot
3.500,00 EUR.
Zavarovanje stekla:
- Predmet zavarovanja: vsa stekla v oknih in vratih ter keramika (školjke in umivalniki) na vseh treh
lokacijah
- Način zavarovanja: na 1. riziko do 1.800,00 EUR
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize
Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: vsa oprema s stroji in aparati, gotovina v ţelezni omari ter prenos in prevoz
gotovine
- Podlimiti kritja:



-

na lokaciji OŠ Ivan Skvarča na 1. riziko do 5.000,00 EUR, na lokaciji Enota Podkum in
Enota Čemšenik na 1. riziko do 2.500,00 EUR, gotovina v ţelezni omari na lokaciji OŠ
Ivan Skvarča (matična šola) z zavarovalno vsoto do 500,00 EUR ter prenos in prevoz
gotovine na relaciji OŠ Ivan Skvarča (matična šola)– NLB na 1. riziko do 800,00 EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 73
- Zavarovalne vsote: 66.700,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 20.286,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize
2.1.3

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA

Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: zavarujejo se objekti, oprema ter inventar s stroji in aparati na lokaciji OŠ
Tone Okrogar, Podruţnica Kisovec in Podruţnica Šentlambert.
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija ter izliv vode
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost
- Podlimiti kritja:



-

Izlitje vode na vseh treh lokacijah za objekt, opremo ter inventar s stroji in aparati na 1.
riziko na dejansko vrednost do 2.500,00 EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje stekla:
- Predmet zavarovanja: vsa stekla v oknih in vratih ter keramika (školjke, umivalniki) na vseh treh
lokacijah
- Način zavarovanja: na 1. riziko do 1.800,00 EUR
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize
Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: vsa oprema in inventar s stroji in aparati
- Podlimiti kritja:



-

Vsa oprema in inventar na lokaciji OŠ Tone Okrogar na 1. riziko do 5.000,00 EUR ter
vsa oprema in inventar s stroji in aparati na lokaciji Podruţnica Kisovec ter Podruţnica
Šentlambert na 1. riziko do 2.500,00 EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 65
- Zavarovalne vsote: 58.000,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.4

OSNOVNA ŠOLA IVANA KAVČIČA

Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: objekt ter oprema s stroji in aparati na lokaciji Izlake in Mlinše
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija, izliv vode, vdor meteorne
vode, poplave, zlonamerna in objestna dejanja
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost
- Podlimiti kritja:



Izliv vode na obeh lokacijah za objekt na 1. riziko na dejansko vrednost do 5.000,00
EUR in za opremo na obeh lokacijah za opremo na 1. riziko na dejansko vrednost do
10.000,00 EUR



Poplava na lokaciji Izlake za zgradbo in opremo na 1. riziko na dejansko vrednost do
10.000,00 EUR in na lokaciji Mlinše za opremo na 1. riziko na dejansko vrednost do
10.000,00 EUR



Meteorna voda na lokaciji Izlake in Mlinše za zgradbo na 1. riziko na dejansko vrednost
do 5.000,00 EUR in opremo na lokaciji Izlake in Mlinše na 1. riziko 10.000,00



Zlonamerna in objestna dejanja na lokaciji Izlake za objekt na 1. riziko na dejansko
vrednost do 3.000,00 EUR, za objekt na lokaciji Mlinše na 1. riziko na dejansko
vrednost do 1.000,00 EUR ter za opremo s stroji in aparati na lokaciji Izlake in Mlinše na
1. riziko na dejansko vrednost do 3.500,00 EUR
- Odbitna franšiza: odbitna franšiza za objestna dejanja 10 %, vendar ne manj kot 100,00 EUR
in ne več kot 3.500,00 EUR
Zavarovanje stekla:
- Predmet zavarovanja: vsa stekla v oknih in vratih ter keramika (školjke in umivalniki) na obeh
lokacijah
- Način zavarovanja: na 1. riziko do 1.800,00 EUR za obe lokaciji
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: vsa oprema in inventar s stroji in aparati
- Podlimiti kritja:

 Vsa oprema in inventar s stroji in aparati na lokaciji Izlake na 1. riziko do 10.000,00

-

EUR ter na lokaciji Mlinše na 1. riziko do 2.500,00 EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 52
- Zavarovalne vsote: 58.000,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.5

OSNOVNA ŠOLA SLAVKA GRUMA

Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: objekt ter vsa oprema s stroji in aparati
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija ter potres
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost
- Odbitna franšiza: odbitna franšiza za potres znaša 2 % od zavarovalne vsote poškodovanih
predmetov
Zavarovanje stekla:
- Predmet zavarovanja: vsa stekla v oknih in vratih ter keramika (školjke, umivalniki)
- Način zavarovanja: na 1. riziko do 2.000,00 EUR
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize
Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: oprema s stroji in aparati, učila in ostali inventar
- Podlimiti kritja:

-

 Vsa oprema in inventar s stroji in aparati na 1. riziko do 10.000,00 EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 40
- Zavarovalne vsote: 58.000,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.6

GLASBENA ŠOLA ZAGORJE OB SAVI

Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: objekti ter oprema in inventar na lokaciji Cankarjev trg 4 ter Kosovelova 12
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija, izliv vode
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost

-

Podlimiti kritja:

-

vrednost do 7.000,00 EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

 Izliv vode za objekt ter opremo in inventar na obeh lokacijah na 1. riziko na dejansko

Strojelomno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: video nadzorni sistem in fotokopirni stroj
- Način zavarovanja: video nadzorni sistem na zavarovalno vsoto 2.361,00 EUR in fotokopirni stroj
na zavarovalno vsoto 4.113,00 EUR
- Odbitna franšiza: odbitna franšiza znaša 10%, vendar ne manj kot 60,00 EUR in ne več kot
3.500,00 EUR
Zavarovanje stekla:
- Predmet zavarovanja: vsa stekla v oknih in vratih ter keramika (školjke, umivalniki)
- Način zavarovanja: na 1. riziko do 1.800,00 EUR
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize
Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: oprema s stroji in aparati
- Podlimiti kritja:

 na lokaciji Cankarjev trg 4 vsa oprema s stroji in aparati na 1. riziko do 6.000,00 EUR

-

ter vsa oprema s stroji in aparati na lokaciji Kosovelova 12 na 1. riziko do 2.500,00
EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 20
- Zavarovalne vsote: 58.000,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.7

VRTEC ZAGORJE OB SAVI

Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: objekti ter oprema in inventar s stroji in aparati na lokacijah Vrtca Zagorje
ob Savi: Enota Maja, Enota Center, Jurček (po novem bo to enota Smrkci na lokaciji Cesta 9.
Avgusta 11,1410 Zagorje ob Savi), Enota Ciciban in Enota Kekec.
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija, izliv vode, poplava, potres (le
enota Smrkci) in vandalizem (le enota Smrkci)
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost, enota Smrkci na novo vrednost
- Podlimiti kritja:

 Izliv vode za objekt ter opremo in inventar s stroji in aparati za vse lokacije razen
Smrkci na 1. riziko na dejansko vrednost do 3.400,00 EUR

 Poplava le na lokaciji Enota Ciciban za objekt ter opremo in drobni inventar s stroji in
aparati na 1. riziko na dejansko vrednost do 16.750,00 EUR

 izliv vode za vrtec Smrkci na 1. riziko na novo vrednost do 10.000,00 EUR
 poplava za vrtec Smrkci na 1. riziko na novo vrednost do 10.000,00 EUR

 vdor meteorne vode s strehe za vrtec Smrkci na 1. riziko na novo vrednost do
10.000,00 EUR

 objestna dejanja na gradbenih objektih za vrtec Smrkci na 1. riziko na novo vrednost do
5.000,00 EUR

-

Odbitna franšiza: brez odbitne franšize (razen za potres pri vrtcu Smrkci znaša 2 % od
zavarovalne vsote poškodovanih predmetov ter za objestna dejanja pri vrtcu Smrkci 10 % odbitna
franšiza, vendar ne manj kot 100,00 EUR in ne več kot 3.500,00 EUR).

Zavarovanje stekla:
- Predmet zavarovanja: vsa stekla v oknih in vratih ter keramika (školjke, umivalniki)
- Kraj zavarovanja: vse lokacije/enote Vrtca Zagorje ob Savi
- Način zavarovanja: na 1. riziko do 1.800,00 EUR
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize
Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: vsa oprema s stroji in aparati
- Kraj zavarovanja: vse lokacije Vrtca Zagorje ob Savi
- Podlimiti kritja:

 Vsa oprema s stroji in aparati na vseh lokacijah na 1. riziko do 1.250,00 EUR

-

Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 99
- Zavarovalne vsote: 58.000,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.8

KNJIŢNICA ZAGORJE OB SAVI

Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: objekti, oprema (vključuje tudi knjiţnično gradivo) in inventar na lokaciji
Knjiţnica Zagorje, Knjiţnica Kisovec in Knjiţnica Izlake.
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija, izliv vode ter vdor meteorne
vode
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost
- Podlimiti kritja:



-

Knjiţnica Zagorje: izliv vode za objekt, opremo in inventar na 1. riziko na dejansko
vrednost do 2.000,00 EUR,
 Knjiţnica Izlake: vdor meteorne vode za objekt, opremo in inventar na 1. riziko na
dejansko vrednost do 1.000,00 EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: oprema (vključuje knjiţnično gradivo), inventar, ter gotovina v zaklenjeni
blagajniški kaseti in med prenosom oz. prevozom na lokaciji Knjiţnica Zagorje - NLB.
- Podlimiti kritja:



Gotovina in druge vrednostne stvari med prenosom in prevozom na relaciji Knjiţnica
Zagorje – NLB na 1. riziko do 500,00 EUR ter na lokaciji Zagorje gotovina v blagajniški

-

kaseti do 500 EUR, ter vsa oprema (tudi knjiţnično gradivo) s stroji in aparati in inventar
na 1. riziko do 3.000,00 EUR na lokacijah Zagorje, Kisovec in Izlake.
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 7
- Zavarovalne vsote: 58.000,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.9

KULTURNI CENTER – DELAVSKI DOM ZAGORJE

Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: zavarujejo gradbeni objekti in oprema na lokaciji Kulturni center Delavski
dom Zagorje, oprema na lokaciji Galerija Medija, montaţni prireditveni prostor (oder) s streho in
objekt Rudarski muzej Kisovec
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija, izliv vode
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost
- Podlimiti kritja:



-

Izliv vode za zgradbo in opremo za Kulturni center Delavski dom na 1. riziko na
dejansko vrednost do 7.000,00 EUR, za montaţni prireditveni prostor (oder) s streho na
1. riziko na dejansko vrednost do 6.000,00 EUR ter za opremo v Galeriji Medija na 1.
riziko na dejansko vrednost do 7.000,00 EUR
Odbitne franšize: brez odbitne franšize.

Zavarovanje stekla:
- Predmet zavarovanja: stekla vsa stekla v oknih in vratih ter keramika (školjke in umivalniki) na
lokaciji Delavski dom Zagorje in Galerija Medija
- Način zavarovanja: na 1. riziko do 2.000,00 EUR
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize
Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: oprema, stroji, aparati ter galerijski eksponati na lokaciji Kulturni center
Galerija Medija ter gotovina med prenosom in prevozom ter v blagajni
- Podlimiti kritja:

 Vsa oprema s stroji in aparati na 1. riziko do 7.000,00 EUR ter predmeti zgodovinske in
umetniške vrednosti na 1. riziko do 7.000,00 EUR na lokaciji Galerija Medija

 Za tatvino in poškodbe na galerijskih eksponatih na lokaciji Galerija Medija na 1. riziko
do 2.000,00 EUR

 Gotovina in drugi vrednostni papirji med prenosom oziroma prevozom na relaciji
-

KULTURNI DOM-NLB na 1. riziko do 500,00 EUR ter gotovina v zaklenjeni blagajniški
kaseti do 500,00 EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 9
- Št. sedeţev: 468

-

Zavarovalne vsote: 58.000,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.10 ZAVOD ZA ŠPORT
Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: gradbeni objekt in oprema (športna dvorana, športni stadion s športnim
igriščem, zgradba »Partizan«)
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec letala, udarec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija, izliv vode, vdor meteorne
vode ter potres (športni štadion s športnim igriščem)
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost
- Podlimiti kritja:

 Izliv vode na lokaciji Športna dvorana za objekt in opremo na 1. riziko na dejansko
vrednost do 4.000,00 EUR

 Izlitje vode na lokaciji »Partizan« za objekt na 1. riziko na dejansko vrednost do
6.000,00 EUR

 Meteorne vode na lokaciji »Partizan« na 1. riziko na dejansko vrednost do 6.000,00
-

EUR
Odbitne franšize: za potres znaša 2 % od zavarovalne vsote poškodovanih predmetov

Zavarovanje stekla:
- Predmet zavarovanja: vsa stekla v oknih in vratih ter keramika (školjke in umivalniki) na lokaciji
Športna dvorana ter 6 kom košarkarskih tabel
- Način zavarovanja: na 1. riziko do 1.800,00 EUR; 6 kom košarkarskih tabel -NV 1 table znaša
346,36 EUR na zavarovalno vsoto 2.078,16 EUR
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize
Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: oprema, stroji in aparati na lokaciji Športna dvorana in Športni stadion
- Podlimiti kritja: vsa oprema s stroji in aparati na 1. riziko do 1.500,00 EUR
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 5
- Št. sedeţev v športni dvorani: 800
- Št. sedeţev na športnem stadionu: 2.000
- Zavarovalne vsote: 58.000,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.11 MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI
Poţarno zavarovanje:
- Predmet zavarovanja: oprema, stroji, aparati
- Zavarovalne nevarnosti: poţar, strela, eksplozija, vihar, toča, padec
zavarovančevega motornega vozila, manifestacija in demonstracija, izliv vode
- Način zavarovanja: na dejansko vrednost

letala,

udarec

-

Podlimiti kritja:

-

do 2.500,00 EUR
Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

 Izliv vode za opremo na lokaciji Cesta 9. Avgusta 48 na 1. riziko na dejansko vrednost

Zavarovanje vloma:
- Predmet zavarovanja: oprema in inventar
- Podlimiti kritja:
 vsa oprema s stroji in aparati na 1. riziko do 3.000,00 EUR
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize
Zavarovanje odgovornosti:
- Jamstvo je definirano ţe v točki obrazloţitev zavarovalnih jamstev
- Št. zaposlenih: 1
- Zavarovalne vsote: 58.800,00 EUR za smrt ali poškodbo osebe in 17.640,00 EUR za poškodbo
stvari
- Odbitna franšiza: brez odbitne franšize

2.1.12 DOSEDANJE ŠKODNO DOGAJANJE

-Glej prilogo Občina Zagorje ob Savi – škodno dogajanje
2.2. Jezik in valuta:
Ponudba in ostali dokumenti vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku.
Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).
2.3. Kraj izvedbe:
Občina Zagorje ob Savi, cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2.4. Veljavnost ponudbe:
Ponudba mora veljati še najmanj 60 dni po odpiranju ponudb, v primeru krajšega roka veljavnosti
ponudbe, se ponudba izloči.
2.5. Rok izvedbe in rok plačila:
Javno naročilo se oddaja za zavarovalno obdobje 24 (štiriindvajset) mesecev, to je od 01.07.2014 od
00:00 do 30.06.2016 do 24:00 ure. Rok za predloţitev ponudb je 23.06.2014 do 10.00 ure ne glede na
vrsto prenosa.
2.6. Merilo za izbiro ponudnika:
Naročnik bo kot merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika uporabil najniţjo ponudbeno ceno z
DPZP za celotno obdobje zavarovanja za vse zavarovalne vrste skupaj.
Odločitev o oddaji naročila bo izdal ţupan Občine Zagorje ob Savi.
Naročnik bo odločitev o oddaji naročila vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.
2.7. Dodatna pojasnila:
Ponudniki lahko v pisni obliki preko Portala pravočasno zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo
ponudbe. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 16.06.2014 do 10.00 ure. Naročnik
bo na ali preko portala v najkrajšem času, najkasneje pa 17.06.2014 do 10.00 ure, posredoval
odgovore in dodatna pojasnila v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo, pod pogojem, da je
zahteva posredovana pravočasno. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

2.8. Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v
nadaljevanju: partnerjev).
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloţi skupno ponudbo, mora ta skupina predloţiti
poleg zahtevanih dokumentov iz razpisne dokumentacije še pravni akt – partnersko pogodbo o skupni
izvedbi javnega naročila, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše,
skladno z merili te razpisne dokumentacije.
Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji
ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi
partnerji neomejeno solidarno in vsak posebej v celoti.
Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Glavni partner je
hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni partner prevzame napram naročniku
poroštvo za delo ostalih partnerjev. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper
glavnega partnerja.
V primeru skupne ponudbe, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz teh navodil glede osnovne, poklicne
in ekonomsko finančne sposobnosti ugotavljal za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v skupni
ponudbi, posebej. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri
posameznemu pogoju določeno drugače oziroma kaj drugega, ugotavlja kumulativno, za vse
gospodarske subjekte, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj.
Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi
individualno, kot ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo
posamezni ponudnik nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako
ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.
Če ponudnik oziroma z njim povezane druţbe predloţijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega
ponudnika oz. povezanih druţb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz
postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane druţbe
nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali
če ponudnik oziroma z njim povezane druţbe nastopajo v več skupnih ponudbah.
Če ponudnik oz. z njim povezane druţbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim
povezane druţbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane druţbe ne sme
nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik
opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.
Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega
kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni
drugi ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni
ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni
od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene
vrednosti (z DPZP) in če ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje
referenčnega pogoja.
V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko
izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Za povezane druţbe se štejejo pravno samostojne druţbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
- ima ena druţba v drugi večinski deleţ (druţba v večinski lasti in druţba z večinskim deleţem);
- je ena druţba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča druţba);
- so koncernske druţbe;
- sta dve druţbi vzajemno kapitalsko udeleţeni ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.
Povezane druţbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št.
65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013, 82/2013).
2.9. Ponudba s podizvajalci:
Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba
in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega
naročila ne glede na število podizvajalcev.
2.9.1. Ponudnik bo naročilo izvedel brez podizvajalcev
Ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci poda izjavo, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev.
Dokazilo: pisna izjava, da ne nastopa s podizvajalcem (OBR-9).
2.9.2. Ponudnik bo naročilo izvedel s podizvajalci
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora
imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s
podizvajalci.
Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora ponudbi priloţiti:
- izpolnjen obrazec (OBR-10) s podatki o podizvajalcu in vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec in
POOBLASTILO naročniku (7. odst. 71. člena ZJN) za plačilo opravljenih oziroma prevzetih del
oziroma dobav neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa oziroma situacije (pooblastilo
za neposredno plačilo podizvajalcu);
- SOGLASJE podizvajalca (7. odst. 71. člena ZJN), na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (soglasje k neposrednemu plačilu);
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz teh navodil glede osnovne, poklicne in ekonomsko finančne
sposobnosti za vsakega podizvajalca;
- podatke o referenčnih delih (OBR-8) z referenčnimi izjavami naročnikov (OBR-8/1), če reference v
celoti zagotavlja en podizvajalec;
- pogodbe oziroma sporazume o izvedbi s podizvajalci.
V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka
in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema
ponudnik, kot glavni izvajalec, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta
del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih
prevzemajo podizvajalci.
V primeru ponudbe s podizvajalci, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz teh navodil glede osnovne,
poklicne in ekonomsko finančne sposobnosti ugotavljal za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v
ponudbi, posebej. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri
posameznemu pogoju določeno drugače oziroma kaj drugega, ugotavlja kumulativno, za vse
gospodarske subjekte skupaj.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora:
 podizvajalec posredovati naročniku kopijo pogodbe oziroma sporazum, ki jo je sklenil s svojim
naročnikom (ponudnikom) v 5 dneh po sklenitvi te pogodbe,



ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom pa v 5-ih dneh od prejema naročnikovega poziva
predloţiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta
zamenjan;
- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu;
- SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu;
Če ponudnik ali podizvajalec tega ne storita, mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati, da
uvede postopek o prekršku.
2.10. Sestavni deli ponudbe (pogoji za udeleţbo):
Za formalno popolnost ponudbe je potrebno predloţiti izpolnjeno dokumentacijo, zloţeno po
naslednjem vrstnem redu:
o PONUDBA (OBR-1) IN PODATKI O PONUDNIKU (OBR-1/1)
o PREDRAČUN Z NAVODILI ZA IZPOLNITEV (OBR-2)
o IZJAVA ZA PRAVNO OSEBO (OBR-3 )
o IZJAVA ZA FIZIČNO OSEBO (OBR-4 )
o IZJAVA o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (OBR-5)
o IZJAVA o posredovanju podatkov (OBR-6 )
o IZJAVA o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-7)
o PODATKI O REFERENČNEM DELU (OBR-8) IN REFERENČNA IZJAVA (OBR8/1)
o IZJAVA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM (OBR-9) ali IZJAVA O
NASTOPANJU S PODIZVAJALCI (OBR-10)
o MENIČNA IZJAVA (OBR-11)
o IZJAVA BANKE O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI (OBR-12)
o VZOREC POGODBE (OBR-13) s prilogo-izjavo
o POSEBNA PRILOGA PONUDBE (OBR-14)
o ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE
o v primeru skupne ponudbe tudi dokumentacijo iz točke 2.8. teh navodil in v
primeru sklicevanja na kapacitete drugih gospodarskih subjektov tudi
dokumentacijo iz točke 2.13. teh navodil.
V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo
dopustil dopolnitev take ponudbe s tem, da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik
v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo izločil.
Ponudnik ponudbe ne sme spreminjati v delih, določenih v ZJN. Ob tem bo naročnik upošteval
ustaljeno prakso Drţavne revizijske komisije.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik,
ne glede na razvrstitev ponudbe, predloţil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2.
odstavkom 77. člena ZJN dolţan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku pri Drţavni revizijski
komisiji.
2.11. Pogoji za priznanje sposobnosti
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede
na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati vse osnovne, poklicne in ekonomsko finančne
pogoje, ostale pogoje pa, kot je pri posameznih pogojih določeno.
Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti.
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja vseh
naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. gospodarski subjekt ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN.

Dokazilo: dokazilo iz uradne evidence ali izjava gospodarskega subjekta s pooblastilom, s katerim
naročnika pooblašča za pridobitev dokazila (OBR-3),
2. zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz
prvega odstavka 42. člena ZJN.
Dokazilo: dokazilo iz uradne evidence ali izjava zakonitega zastopnika s pooblastilom, s katerim
naročnika pooblašča za pridobitev dokazila (OBR-4),
Naročnik bo za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, za preverjanje
izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2 točke za sodelovanje zaprosil pristojne organe v drţavi, v kateri ima
ponudnik svoj sedeţ. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne
oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad
kandidatom ali ponudnikom.
3. gospodarski subjekt:
-

ni v stečajnem postopku;

-

na dan ko je bila oddana ponudba, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri ima sedeţ,
ali določbami drţave naročnika;

-

na dan ko je bila oddana ponudba nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili
davkov v vrednosti 50 EUR ali več v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri ima
sedeţ, ali določbami drţave naročnika;

-

proti gospodarskemu subjektu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za
začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku
prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil
poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem poloţaju. Gospodarski subjekt ni bil s
pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem. Gospodarskemu subjektu ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana
velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij,
zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih
postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;

-

gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje
naročnika za izvedbo javnega naročila;

-

gospodarski subjekt, se strinja, da naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na
zgoraj navedeno ali na druge izjave v ponudbi, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo drţavni organi,
organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ne glede na to pa jih bo na zahtevo
naročnika v postavljenem roku tudi sam izročil;

-

gospodarski subjekt se strinja, da bo na zahtevo naročnika, v postavljenem roku naročniku
izročil tudi vsa ustrezna potrdila in dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno ali na druge
izjave v ponudbi in se ne vodijo v uradnih evidencah drţavnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil;

-

gospodarski subjekt je pravočasno in korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih;

-

gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi
ministrstvo, pristojno za finance.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (OBR-5)

4. Gospodarski subjekt se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v
času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval
podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje,
da so z njim povezane druţbe.
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-6).
B. Poklicna sposobnost:
1. gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi drţave članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali
trgovski register.
2. gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v drţavi, v
kateri imajo svoj sedeţ, opravljali dejavnosti.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-7).
(Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, morajo predloţiti dokazila pristojnih
institucij. Če drţava, v kateri ima ponudnik svoj sedeţ, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da
zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.)
C. Ekonomska in finančna sposobnost: Gospodarski subjekt v zadnjih treh mesecih pred objavo
javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora
predloţiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo je lahko v kopiji.
D. Tehnična in kadrovska sposobnost:
1. Ponudnik je v zadnjih treh letih ţe izvajal zavarovalne storitve, ki so po obsegu in vsebini primerljiva
s predmetom javnega naročila, in sicer najmanj tri primerljive zavarovalne storitve v vrednosti vsaj
40.000 EUR letne zavarovalne premije po posameznem naročniku
Dokazilo: podatki o referenčnih storitvah (OBR-8) z referenčnimi izjavami naročnikov (OBR-8/1) –
izjave naročnikov so lahko fotokopije.
Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel v celoti izvedel sam ali
skupaj z glavnim izvajalcem-vodilnim partnerjem (seštevanje referenc).
Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je glavni izvajalec tak posel v celoti izvedel sam ali ga
je v celoti izvedel katerikoli izmed podizvajalcev (ni seštevanja referenc).
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z
naročnikom,, obračun, potrdilo o izplačilu...) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma
navedbe preveri neposredno pri naročniku. Naročnik si tudi pridržuje pravico, da pred oddajo tega
naročila zahteva original potrdila o referenčnem delu, če je bila v ponudbi predložena kopija.
2. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je pred objavo tega naročila pravočasno in solidno
izpolnjeval vse pogodbene obveznosti do naročnika.
Zoper gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi s strani naročnika v zadnjem letu dni pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
V ponudbah za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bilo dokumentov, izjav ali
drugih navedb gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, za katere se je dokazano izkazalo, da
so neresnične ali zavajajoče.
Pri izvedbah istovrstnih naročil za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila
gospodarskemu subjektu, ki nastopa v ponudbi ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (na primer: nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene, …).

Dokazila/Opomba: Izpolnjevanje pogojev iz te točke preverja naročnik v lastnih evidencah oziroma
dokumentih o dosedanjih izvedbah javnih naročil, razen iz 1. odstavka te točke, kjer zahtevan pogoj
naročnik preveri na spletni strani Ministrstva za finance.
Pogojem iz te točke mora zadostiti vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.
2.12. Zavarovanja
Ponudnik mora predloţiti:
A) Ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) mora kot garancijo za resnost ponudbe
predloţiti podpisano in ţigosano MENICO Z MENIČNO IZJAVO s pooblastilom za izpolnitev in
unovčenje (OBR-11) v višini 3.000,00 EUR. Menica z menično izjavo za resnost ponudbe mora
veljati 60 dni od roka za oddajo ponudb in mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi
poziv.
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe:
1. če bo ponudnik umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami razpisne dokumentacije,
- ne predloţimo ali zavrnemo predloţitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu z določbami razpisne dokumentacije.
Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Priloţeni (OBR-11) ponudnik v celoti izpolni, datira, ţigosa in podpiše. Če izdela svoj obrazec menične
izjave, mora le-ta vsebinsko v celoti ustrezati prilogi-obrazcu iz te razpisne dokumentacije.
Menice z menično izjavo bodo po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila neizbranim
ponudnikom vrnjene.
V primeru, če ponudba zahtevane menice in menične izjave ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z
zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik takšno
ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.
B) Izjavo banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12).
Ponudnik mora predloţiti izjavo banke (OBR-12), da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, predloţil naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma sklenitve pogodbe bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% končne obračunske vrednosti (z DPZP). Izdana
garancija banke mora vsebovati vse bistvene elemente iz vzorca, ki je priloga izjave OBR-12 in bo
veljala še 60 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.
Izjava mora biti nepreklicna in brezpogojna ter vsebovati bistvene elemente iz priloţenega vzorca
OBR-12, lahko pa (in tudi zaţeleno je), da banka priloţeno izjavo OBR-12 samo izpolni in potrdi. Kot
neustrezna se bo štela izjava, ki ne bo vsebovala vseh elementov iz OBR-12 in ki ne bo povsem
brezpogojna-torej bo vsebovala termine oz. besedne zveze kot so npr. »v skladu s poslovno
politiko banke«, »v skladu s pravili banke«, »po predloţitvi ustreznih dokumentov« in podobno.
Naročnik bo ponudnika, ki bo predloţil takšno izjavo, izločil.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči:
- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika v celoti ali delno ne izpolnjuje skladno s pogodbo,
zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo v dogovorjeni
kvaliteti, obsegu in roku oziroma ne izpolnjuje vseh drugih obveznosti iz navedenih dokumentov;
- če izvajalec odstopi od pogodbe;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitve na strani izvajalca,
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi zamude.

2.13. Če se gospodarski subjekt sklicuje na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, mora to biti
razvidno ţe iz ponudbe, naročniku pa morajo biti v ponudbi predloţena dokazila, da bo imel na voljo
sredstva za izvedbo naročila npr. pisni dogovor ali v fazi preverjanja ponudb na zahtevo naročnika
predloţena druga relevantna dokazila. Če zahtevanih dokazil gospodarski subjekt ne predloţi, bo
naročnik ponudbo izločil.
2.14. OSTALE DOLOČBE
Predračun
Ponudnik mora predloţiti predračun (OBR-2).
Pogodba
Ponudnik mora priloţiti ponudbeni dokumentaciji izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe (OBR-13) iz
razpisne dokumentacije S PRILOGO- izjavo oziroma podatki o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v
lastništvu izvajalca.
Pogodbo o sklenitvi posla mora izbrani ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti
obvestila o izbiri. Če se ponudnik ne odzove v tem roku se šteje, da je odstopil od ponudbe in podpisa
pogodbe.
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke .
Plačilni pogoji.
Naročnik bo premijo za celotno zavarovalno obdobje izvajalcu plačal v dveh zneskih, na osnovi
pravilno izstavljenih računov in sicer prvi znesek v višini letne premije za obdobje od 1.7.2014 do
30.6.2015 in drugi znesek v višini letne premije za obdobje 1.7.2015 do 30.6.2016. Plačilni rok je 30.
dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenih računov.
Poslovna skrivnost
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost ali kot tajne (zaupni podatki),
bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki
bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v
nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje
zaupnosti tako dobljenih podatkov.
Pri določitvi zaupnih podatkov mora ponudnik upoštevati določbo 2. odstavka 22. člena ZJN. Kot
zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v
nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali
internimi akti ponudnika označeni kot zaupni ali podatke, ki so z zakonom določeni kot tajni.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v
desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »TAJNI PODATKI«
s parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z
rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »tajni podatki« ali »poslovna skrivnost« s parafo
osebe, ki je podpisnik ponudbe.
V primeru, da bodo kot tajni podatki ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo
pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov
zastopnik nad oznako napiše klavzulo »preklic«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v
postavljenem roku ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči.
Izdelava ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
Ponudba se sestavi tako, da se vpiše zahtevane podatke v obrazce-priloge, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
Ponudba mora vsebovati vse zahtevane dokumente, da se bo štela za formalno popolno. Izjave
se predloţijo na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali pa ponudniki sami izdelajo obrazce, ki
vsebinsko in pomensko povsem ustrezajo obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Pripisi in dodatni pogoji se ne upoštevajo. Prav tako se ne upošteva izjava, ki vsebinsko in pomensko
ne ustreza obrazcem izjav iz te razpisne dokumentacije.

Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane s strani odgovorne osebe in ţigosane.
Dokazila oziroma vsi dokumenti naj bi bili (oziroma zaţeleno je) vloţeni v ločenih ovitkih in zloţeni po
vrstnem redu, kot so zahtevani v nadaljevanju tega navodila. Na vsakem ovitku naj bi bil (zaţeleno je)
naveden naziv dokumenta oz. ime zahtevanega dokazila.
Vsa dokazila oziroma dokumenti naj bi bili oziroma je zaţeljeno, zvezani z vrvico in zapečateni tako,
da posameznih listov oziroma prilog ni moţno naknadno vloţiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne
poškodbe listov.
Ovitki naj bi bili takšni, da omogočajo pregled dokumentacije, tudi če dokument sestoji iz več listov
(omogočanje listanja).
Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik.
Ponudbe ponudnikov s sedeţem izven RS
V primeru, če drţava, v kateri ima ponudnik svoj sedeţ, ne izdaja kakšnega izmed dokumentov,
zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudnik predloţi zapriseţeno lastno izjavo, s katero
potrdi izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava ponudnika mora biti podana pred pravosodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi, v
kateri ima ponudnik svoj sedeţ.
Podpis ponudbe
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali
osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru
mora biti ponudbi priloţeno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik
sam). V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno.
V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.
A. V primeru samostojnega ponudnika:
v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priloţiti
pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.
B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov:
v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine
ponudnikov, mora ponudnik priloţiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo
podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priloţiti tako za podpisnike glavnega
ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.
C. Podizvajalci:
v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila
potrebno priloţiti tudi za podizvajalce.
V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika oziroma glavnega ponudnika
oziroma drugega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikovoziroma podizvajalca, obrazca in
pooblastila oziroma pooblastil ni potrebno priloţiti.
Dopustne dopolnitve
V kolikor naročnik v fazi ocenjevanja ponudb sam ali na podlagi informacije s strani gospodarskega
subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se temu gospodarskemu subjektu omogoči
dopolnitev take ponudbe ali sprememba ponudbe v delu, v katerem ni popolna. Vendar pa ponudnik
ne sme dopolnjevati ali spreminjati:
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu
zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe
glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Dopolnitev oziroma sprememba mora biti naročniku vročena v zahtevani obliki in roku, pri čemer bo
navedeno specificirano v zahtevi za dopolnitev oziroma spremembo ponudbe. Neustrezna ali
nepravočasna dopolnitev ali sprememba pomeni izločitev ponudbe iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik si pridrţuje pravico, da ne glede na razvrstitev glede na merilo pregleda vse ponudbe in na
dopolnitev oziroma spremembo pozove vse ponudnike, ki so predloţili formalno nepopolne ponudbe.
Odprava računskih in drugih očitnih napak
V primeru, če bo naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil računske ali druge očitne napake, bo
ponudnika pozval na odpravo le-teh.
Ob tem ponudnik ne sme spreminjati:
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu
zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe
glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na
enoto ne smeta spreminjati.
Neobičajno nizke cene
Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve
ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o moţnosti izpolnitve naročila, mora naročnik
preveriti, ali je neobičajno nizka. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je
vrednost ponudbe za več kot 50 % niţja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20
% niţja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar
naročnik v postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, preveri, ali je ponudba
neobičajno nizka glede na popolne ponudbe. Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora
od ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni,
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Pozvani ponudnik je
dolţan v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, posredovati zahtevana pojasnila.
Navedena pojasnila se lahko zahtevajo glede:
- ekonomičnosti načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve;
- izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvedbi del, dobavi
blaga ali opravljanju storitev;
- izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik;
- skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe gradenj,
storitev ali dobav blaga;
- moţnost, da ponudnik pridobi drţavno pomoč.
Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predloţena dokazila.
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil drţavno pomoč, bo
zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v primernem roku, ki ga določi
naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito.
Postopek izbire izvajalca
Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb skladno z
določbami 41. člena ZJN-2. Naročnik si pridrţuje pravico do preverbe vseh prispelih ponudb ne glede
na njihovo razvrstitev glede na merilo in oblikovanje pozivov na dopolnitev morebitnih formalnih
nepopolnosti v ponudbah ali k dodatnim pojasnilom ponudb. Na naveden poziv so se vsi ponudniki ne
glede na razvrstitev glede na merilo dolţni odzvati. Ob tem se v celoti upošteva določbe 78. člena
ZJN-2.
Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, vendar najkasneje v 45 dneh po
pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.
Naročnik si pridrţuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa od izvedbe
javnega naročila skladno z 80. členom ZJN-2.
Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega
predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, mora naročnik obvestiti svoj nadzorni
organ, če tega nima, pa vlado, razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega

odstavka 29. člena ZJN-2, zaradi regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije
denarnih obveznosti v večletnih pogodbah javnega sektorja ali če vrednost sprememb predstavlja
manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora pridobiti soglasje, če bi skupna vrednost
te in predhodnih sprememb znašala 10.000 EUR brez DPZP oziroma 5 % vrednosti prvotnega
naročila. Naročnik pa mora obvestiti svoj nadzorni organ oziroma vlado, če skupna vrednost te in
predhodnih sprememb znaša 10.000 evrov brez DPZP in 5 % vrednosti prvotnega naročila ali več.
Naročnik mora v obvestilu navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.
Ponudniki se udeleţujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za
škodo, ki bi kateremu koli ponudnika nastala zaradi ustavitve postopka pred odpiranjem ponudb ali
zaradi zavrnitve vseh ponudb po odpiranju ali zaradi odstopa od izvedbe javnega naročila.
Protikorupcijska določba
Naročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja ali ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da
je prijavitelj/ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli
(premoţenjsko ali nepremoţenjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali
odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo
določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011).
Sklenjena pogodba je nična, če je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
-pridobitev posla,
-za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
-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 naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.
Pravno varstvo:
Pravno varstvo se zagotavlja na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013).

Zagorje ob Savi, 09.06.2014

Ţupan
Matjaţ ŠVAGAN

OBR-1
PONUDBA št. …………
Predmet naročila: ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN ODGOVORNSOTI OBČINE ZAGORJE OB
SAVI IN JAVNIH ZAVODOV OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Naročnik: OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Ponudnik: ……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.
Ponudba velja za celotno naročilo.
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo ter hkrati jamčimo za
resničnost oziroma verodostojnost podatkov v ponudbi.
Ponudba velja ……………. (najmanj 60) dni po roku za oddajo ponudb.

Kraj:
Datum:

Podpis odgovorne osebe
Ţig

OBR-1/1

PODATKI O PONUDNIKU

ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN
ODGOVORNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI
IN JAVNIH ZAVODOV OBČINE
ZAGORJE OB SAVI

Predmet javnega naročila:

Firma oz. ime ponudnika:
Naslov:
Zakoniti zastopnik ponudnika:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Številka računa:
Telefon:
Mobilni telefon:
Fax:
E – naslov:
Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kraj:
Datum:

Podpis odgovorne osebe
Ţig

OBR-2
PREDRAČUN Z NAVODILI ZA IZPOLNITEV št. ________

PONUDNIK: ________________________________________________

Predmet javnega naročila:
ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN ODGOVORNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI IN JAVNIH
ZAVODOV OBČINE ZAGORJE OB SAVI

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA IN PRIPRAVO PREDRAČUNA
 Ponudnik odda ponudbo za celoto, to je vse zahtevane zavarovalne vrste.
 Ponudnik je dolţan obrazcu predloţiti specificiran predračun, iz katerega je razvidna neto
letna premija, bruto (z DPZP) letna premija, neto premija za celotno obdobje in bruto (z
DPZP) premija za celotno obdobje pri posameznih predmetih znotraj posamezne zavarovalne
vrste.
 Posamezna premija mora vsebovati vse elemente, iz katerih je sestavljena in vsa morebitna
doplačila in popusti.
 Ponudnik mora predračun izpolniti ter vsako stran predračuna podpisati in ţigosati.

1.

Zavarovanje premoţenja občinske uprave

Specifikacija:
1.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
1.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
1.3. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________

2. Osnovna šola Ivan Škvarča
Specifikacija:
2.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
2.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
2.3. Strojelomno zavarovanje___________________________________________________
2.4. Zavarovanje stekla______________________________________________________
2.5. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________
Popusti________________________

Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________

3. Osnovna šola Tone Okrogar
Specifikacija:
3.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
3.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
3.3. Zavarovanje stekla______________________________________________________
3.4. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________
4. Osnovna šola Ivan Kavčič
Specifikacija:
4.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
4.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
4.3. Zavarovanje stekla______________________________________________________
4.4. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________

5. Osnova šola Slavko Grum
Specifikacija:
5.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
5.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
5.3. Zavarovanje stekla______________________________________________________
5.4. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________

6. Glasbena šola Zagorje ob Savi
Specifikacija:
6.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
6.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
6.3. Strojelomno zavarovanje___________________________________________________
6.4. Zavarovanje stekla______________________________________________________
6.5. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________

7. Vrtec Zagorje ob Savi
Specifikacija:
7.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
7.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
7.3. Zavarovanje stekla______________________________________________________
7.4. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________
8. Knjiţnica Zagorje ob Savi
Specifikacija:
8.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
8.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
8.3. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________

9. Kulturni center – Delavski dom Zagorje
Specifikacija:
9.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
9.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
9.3. Zavarovanje stekla______________________________________________________
9.4. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________

10. Zavod za šport Zagorje ob Savi
Specifikacija:
10.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________

10.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________

10.3. Zavarovanje stekla______________________________________________________

10.4. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________

11. Mladinski center Zagorje ob Savi
Specifikacija:

11.1. Poţarno zavarovanje ___________________________________________________
11.2. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine__________________________________________
11.3. Zavarovanje odgovornosti _______________________________________________

Popusti________________________
Cena neto (brez DPZP) ___________________________
Končna cena z DPZP _____________________________________

REKAPITULACIJA ________________________________________________
VSE POSTAVKE SKUPAJ (od 1 do 11) ____________________________________
POPUST __________________________________________________________
NETO PREMIJA ___________________________________________________
KONČNA SKUPNA PREMIJA Z DPZP________________________________

Kraj:
Datum:

Podpis odgovorne osebe
Ţig

OBR-3
IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA V ZVEZI S KAZNIVIMI
DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN TER POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ
KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNO OSEBO
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša druţba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi kaznivih dejanj, naštetih v 1. odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
12/2013-UPB5, 19/14),
in
POOBLASTILO
Pooblaščam Občino Zagorje ob Savi, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku
javnega naročila od pristojnega ministrstva oz._________________________________________
(navesti organ, kjer se evidenca nahaja) pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:
Sedeţ podjetja:
Občina sedeţa podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vloţka):
Matična številka podjetja:
NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav v primeru skupne ponudbe ali
ponudbe s podizvajalci.

Kraj in datum:_____________
gospodarski subjekt

ţig

(ime in priimek pooblaščene osebe)

(podpis)

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz te izjave za
sodelovanje zaprosil pristojne organe v drţavi, v kateri ima ponudnik svoj sedeţ. Informacije, ki jih morajo pridobiti
naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje,
odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

OBR-4

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA V ZVEZI S KAZNIVIMI
DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN TER POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi
kaznivih dejanj, naštetih v 1. odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
12/2013-UPB5, 19/14),
in
POOBLASTILO
Spodaj podpisani _________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino
Zagorje ob Savi, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od
pristojnega ministrstva oz. ___________________(navesti organ, kjer se evidenca nahaja) pridobi
potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Drţava rojstva:
Naslov stalnega/začasnega bivališča:
Drţavljanstvo:
Moj prejšnji priimek se glasi:

Kraj in datum

(podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja)

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta, zato se le ta
ustrezno fotokopira.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz te izjave za
sodelovanje zaprosil pristojne organe v drţavi, v kateri ima ponudnik svoj sedeţ. Informacije, ki jih morajo pridobiti
naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje,
odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

OBR-5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
1. da nismo v stečajnem postopku;
2. na dan ko je bila oddana ponudba nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri ima sedeţ, ali
določbami drţave naročnika;
3. na dan ko je bila oddana ponudba nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov
v vrednosti 50 EUR ali več v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri ima sedeţ, ali določbami
drţave naročnika;
4. da proti nam ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne
poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z našimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem
koli podobnem poloţaju. Izjavljamo, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojeni za
prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem; da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi
dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter, da pri dajanju informacij,
zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih
postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
5. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
6. da se strinjamo, da naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno ali na
druge izjave v ponudbi, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo drţavni organi, organi lokalne skupnosti ali
nosilci javnih pooblastil, ne glede na to pa jih bomo na zahtevo naročnika v postavljenem roku tudi
sami izročili;
7. da bomo na zahtevo naročnika, v postavljenem roku naročniku izročili tudi vsa ustrezna potrdila in
dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno ali na druge izjave v ponudbi in se ne vodijo v uradnih
evidencah drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil;
8. da smo pravočasno in korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih;
9. da nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena
pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v drţavi kjer ima ponudnik svoj
sedeţ).

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav v primeru skupne ponudbe ali
ponudbe s podizvajalci.

Kraj in datum: _____________
gospodarski
subjekt/ponudnik/podizvajalec

ţig

(ime in priimek pooblaščene osebe)

(podpis)

OBR-6

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik
ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu
posredovali podatke o:
-

naših ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb;

-

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje,
da so z nami povezane druţbe.

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav v primeru skupne ponudbe ali
ponudbe s podizvajalci.

Kraj in datum: ______________________
gospodarski
subjekt/ponudnik/podizvajalec
ţig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

OBR-7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
Ustrezno izpolnite in obkroţite:
A.

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vloţno številko
_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________,
številka ____________________.

B.

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona
__________________________________________________________________

pridobili

ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________
____________________________________________, dne ________________.

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________(vpisati le v
primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacijezbornice, zdruţenja itd.).

C.

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo ţe na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri
Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite
točko C.)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav v primeru skupne ponudbe ali
ponudbe s podizvajalci.

Kraj in datum:_____________________
gospodarski
subjekt/ponudnik/podizvajalec
ţig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
Za tem listom gospodarski subjekt vloţi zahtevane listine:
- potrdilo pristojne poslovne banke, ki vodi poslovni račun gospodarskega subjekta, da le-ta najmanj v
zadnjih treh mesecih pred objavo tega javnega naročila ni bil blokiran.
Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predloţiti toliko potrdil, kot ima računov.
Potrdilo je lahko v kopiji.

OBR-8
PODATKI O REFERENČNIH STORITVAH
Gospodarski subjekt:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem
delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predloţili vsa zahtevana dokazila
o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela.
Naslov
referenčnega
dela:
Naročnik:
Izvajalci:
Datum izvedbe:
Kraj izvedbe:
EUR
Vrednost:

(vrednost celotnega posla)

EUR
(delež gospodarskega subjekta, ki
nastopa v ponudbi)

Opis posla, ki ga
je pri tem
referenčnem delu
opravil in
obračunal
gospodarski
subjekt, ki
nastopa v
ponudbi:

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število referenčnih del, skladno z razpisno
dokumentacijo.

gospodarski subjekt
ţig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

OBR-8/1
REFERENČNA IZJAVA

Podatki o naročniku/potrjevalcu reference:

(naziv)
(sedeţ)
(poštna številka in kraj)

Potrjujemo, da nam je gospodarski subjekt _________________________________________ v času
od ________________ do ________________, za naše potrebe izvedel naslednja dela-kratek opis
naročila: ___________________________________________________________.

Vrednost po pogodbi je znašala _______________________ € (z DPZP).

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je gospodarski subjekt dela izvedel strokovno, pravočasno in
kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik ţelel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba
_______________________________, tel. št. ______________ fax št. ________________.

Kraj in datum

(ţig in podpis odgovorne osebe naročnika)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav skladno z razpisno dokumentacijo.
Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani
naročnika, za katerega je gospodarski subjekt opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi ter
izpolnjevale pogoje naročnika iz Navodil ponudnikom.

OBR-9

IZJAVA
ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci
(* izjavo priloţi le ponudnik, ki pri izvedbi ne nastopa s podizvajalci)

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila ne bomo nastopali s podizvajalci in bomo celotno
naročilo izvedli sami.

V primeru, da se bo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila izkazala potreba po angaţiranju
podizvajalca izjavljamo, da bomo z njim sklenili pogodbo. Podizvajalec mora posredovati naročniku
kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem v 5 dneh po sklenitvi takšne pogodbe.
Izjavljamo, da bomo naročniku v 5 dneh od prejema naročnikovega poziva predloţili:
- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcu;
- SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu;

Smiselno enako velja, če se podizvajalec zamenja s tem, da bomo poleg zgoraj navedenega
naročniku predloţi še svojo IZJAVO, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu
podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan.
Seznanjeni smo, da mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati uvedbo postopka o prekršku,
če tega ne bomo storili.
Izjavljamo tudi, da bomo poleg svojega računa oziroma situacije naročniku obvezno priloţiti potrjene
račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

Kraj in datum: _____________

Ponudnik

(ime in priimek pooblaščene osebe)
ţig
(podpis)

OBR-10
IZJAVA
o nastopanju s podizvajalcem
(* izjavo priloţijo ponudniki, ki bodo pri izvedbi naročila nastopali s podizvajalci, pri čemer je potrebno
to izjavo priloţiti za vsakega podizvajalca posebej, zato se ta obrazec po potrebi kopira)
Razpisana dela bomo izvedli z naslednjim podizvajalcem:
PODATKI O PODIZVAJALCU
Podjetje oz. ime podizvajalca
Zakoniti zastopnik podizvajalca
Matična številka
Identifikacijska štev. za DDV
Naslov podizvajalca
Kontaktna oseba
Telefon
Telefax
E-pošta kontaktne osebe
Številka transakcijskega računa
Odgovorna oseba podizvajalca

Vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
predmet, količina, kraj in rok izvedbe teh
del

Vednost del, ki jih prevzema
podizvajalec brez in z DPZP

Deleţ del, ki jih prevzema podizvajalec
glede na vrednost ponudbe v odstotku

S to izjavo naročnika tudi POOBLAŠČAMO, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
neposredno plačuje zgoraj navedenemu podizvajalcu.
Obvezne priloge te izjave za zgoraj navedene podizvajalce, so:
- SOGLASJE podizvajalca št. ______________ z dne ___________, s katerim podizvajalec
soglaša, da naročnik njegove terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bo sodeloval kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno
na podizvajalčev transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo
predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec;
-

dokazila o izpolnjevanju pogojev iz Navodil ponudnikom glede osnovne, poklicne in
ekonomsko finančne sposobnosti za vsakega podizvajalca (OBR-3, OBR-4, OBR-5, OBR-6,
OBR-7) ter potrdilo poslovne banke za vsakega podizvajalca o neblokiranem računu v
zadnjih treh mesecih);

-

podatki o referenčnih delih (OBR-8) z referenčnimi izjavami naročnikov (OBR-8/1), če
reference v celoti zagotavlja en podizvajalec.

-

sklenjeno pogodbo oziroma sporazum o izvedbi s podizvajalcem.

Če se bo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenjal podizvajalec oziroma bomo
sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, mora podizvajalec posredovati naročniku kopijo pogodbe, ki
jo je sklenil z nami v 5 dneh po sklenitvi te pogodbe.
Kot ponudnik (glavni izvajalec) pa bomo naročniku v 5-ih dneh od prejema naročnikovega poziva
predloţiti:
- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu;
- SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta
zamenjan;
Seznanjeni smo, da mora naročnik Drţavni revizijski komisiji predlagati uvedbo postopka o prekršku,
če zahtevanih dokazil ne bomo predloţili.
Izjavljamo, da bomo poleg svojega računa oziroma situacije naročniku obvezno priloţili potrjene
račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

Kraj in datum: _____________
ponudnik
ţig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

OBR-11
MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice
Naročniku, Občini Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kot zavarovanje za
resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila
ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN ODGOVORNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI IN JAVNH
ZAVODOV OBČINE ZAGORJE OB SAVI
izročamo eno (1) podpisano lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in
unovčenje menice ter se odrekamo vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici ter se zavezujemo
menico plačati v spodaj navedenih primerih.
Naročnika Občino Zagorje ob Savi, ki jo zastopa ţupan g. Matjaţ Švagan, nepreklicno in brezpogojno
pooblaščamo, da izpolni priloţeno bianko menico z zneskom v višini 3.000,00 EUR in z vsemi ostalimi
potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če kot:
1. ponudnik umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
2. ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolnimo ali zavrnemo sklenitev pogodbe v skladu z določbami razpisne dokumentacije,
- ne predloţimo ali zavrnemo predloţitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu z določbami razpisne dokumentacije.
Tako dajemo nalog za plačilo oz. Občino Zagorje ob Savi pooblaščamo, da menico domicilira pri
katerikoli od spodaj navedenih ustanov, ki vodi naš transakcijski račun :
/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/
št. računa: _____________________________pri banki:_____________________,
št. računa:_____________________________ pri banki:_____________________,
št. računa:_____________________________ pri banki:_____________________.
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in
pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.
Menico se lahko unovči najkasneje 60 dni po roku za oddajo ponudb, to je od ________________ do
vključno ___________________ .

Kraj:
Datum:

Izdajatelj menice:
(ponudnik)
(ime in priimek zakonitega zastopnika)
(funkcija)
(podpis)

Priloga:
- bianko menica
- ftc. menice in menične izjave

OBR-12

IZJAVA BANKE O IZDAJI GARANCIJE
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

NAZIV BANKE: ______________________
SEDEŢ BANKE: _____________________
KRAJ IN DATUM: ____________________

Ponudnik:
……………………………

Na podlagi vloge ponudnika ……………………., s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na
javni razpis Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. Avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ki je bil objavljen na
portalu javnih naročil št. ………………………… z dne …………………….., in sicer javni razpis
»Zavarovanje premoţenja in odgovornosti Občine Zagorje ob Savi in javnih zavodov Občine Zagorje
ob Savi, za zavarovalno obdobje od leta 2014 do leta 2016«,

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši banki brez zadrţkov dobil brezpogojno in nepreklicno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DPZP in z veljavnostjo še
60 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti, ter bo garancijo v navedeni višini
predloţil naročniku najkasneje v roku 10 dni po datumu sklenitve pogodbe. Izdana garancija bo
vsebovala vse elemente iz vzorca, ki je priloga te izjave.

Banka
Ţig in podpis

Vzorec k OBR-12
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke: …………………………………..
Kraj in datum: ………………………………...
Upravičenec: …………………………………..
Garancija številka: …………………………….
V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno med
upravičencem (t.j. naročnikom javnega naročila) Občino Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi in _________________________________________ (naziv izvajalca) za javno
naročilo: »ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN ODGOVORNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI IN
JAVNIH ZAVODOV OBČINE ZAGORJE OB SAVI« v pogodbeni vrednosti: _________________
EUR z DPZP, je pogodbeni izvajalec dolţan za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
preskrbeti naročniku nepreklicno in brezpogojno garancijo v višini 10 % pogodbene vrednosti z DPZP,
kar znaša __________________ EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika/upravičenca iz te garancije v celoti ali delno ne izpolnjuje
skladno s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo v
dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku oziroma ne izpolnjuje vseh drugih obveznosti iz navedenih
dokumentov;
- če izvajalec odstopi od pogodbe;
- če bo naročnik/upravičenec iz te garancije pogodbo razdrl zaradi kršitve na strani izvajalca;
- če bo naročnik/upravičenec iz te garancije pogodbo razdrl zaradi zamude.
Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka
plačali upravičencu zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem
zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali več zgoraj navedenih
primerov in navede za kateri primer oziroma primere gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati:
-originalno pismo naročnika/upravičenca iz te garancije za unovčenje garancije v skladu z zgoraj
navedenim.
Ta garancija se zniţuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek.
Ta garancija velja še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti, to je do dne
____________________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatsko
ugasne, ne glede na to ali je bila garancija vrnjena, lahko pa se rok veljavnosti garancije podaljša v
primerih, ki jih določa pogodba.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče po
sedeţu naročnika.
Banka/zavarovalnica (garant)
(ţig in podpis)

POJASNILO: Ponudnik je dolţan ponudbi priloţiti izjavo banke OBR-12, v kateri bo razvidno, da bo
banka nepreklicno izdala ponudniku v kolikor bo izbran, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Samo garancijo mora izbrani ponudnik, s katerim bo podpisana pogodba,
predloţiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma sklenitve pogodbe.
Predloţena garancija bo morala vsebovati vse bistvene elemente iz tega obrazca-vzorca, sicer jo bo
naročnik štel kot neustrezno. Tega obrazca ponudnik oziroma banka torej še ne izpolnjuje.

OBR-13
VZOREC POGODBE
(parafirati in ţigosati)
1. OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ki jo zastopa ţupan
Matjaţ ŠVAGAN
(v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)
matična številka:5883890000
davčna številka:25643444
transakcijski račun:01342-0100018358 pri UJP Ljubljana
in
2. …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. (v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)
matična številka:
davčna številka:
transakcijski račun:

dogovorita in skleneta naslednjo
POGODBO O ZAVAROVANJU PREMOŢENJA IN ODGOVORNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI
TER JAVNIH ZAVODOV OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Splošne določbe
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih
naročil RS št.______ z dne __________ izvajalcu oddal javno naročilo za ZAVAROVANJE
PREMOŢENJA IN ODGOVORNOSTI OBČINE ZAGORJE OB SAVI TER JAVNIH ZAVODOV
OBČINE ZAGORJE OB SAVI za zavarovalno obdobje od 01.07.2014 od 00:00 do 30.06.2016 do
24:00 ure.
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku izvedel razpisane storitve po predračunu oziroma
ponudbi, št.__________. Razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca in zavarovalne police so
sestavni del pogodbe.

2. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo storitve izvajal v zavarovalnem obdobju 24 (štiriindvajset) mesecev od
podpisa pogodbe. Zavarovalno obdobje traja od 01.07.2014 od 00:00 do 30.06.2016 do 24:00 ure.
Izvajalec prične z izvajanjem storitve, ko prejme od naročnika obojestransko podpisano pogodbo in ko
so podpisane zavarovalne police.
3. člen
Zavarovalnica s podpisom te pogodbe prevzema v zavarovanje premoţenja in odgovornosti Občine
Zagorje ob Savi in javnih zavodov Občine Zagorje ob Savi zaradi naročnikovega namena izničiti
tveganje za naslednje vrste zavarovanj:

1.
2.
3.
4.
5.

Poţarno zavarovanje
Strojelomno zavarovanje
Zavarovanje vloma
Zavarovanje stekla
Zavarovanje splošne odgovornosti

4. člen
Za zavarovanje se uporabljajo naslednji zavarovalni pogoji zavarovalnice:
ZAVAROVALNE VRSTE

Oznaka zavarovalnih pogojev

1. Poţarno zavarovanje
2. Strojelomno zavarovanje
3. Zavarovanje vloma
4. Zavarovanje stekla
5. Zavarovanje splošne odgovornosti
Splošni in dopolnilni pogoji ter klavzule zavarovalnic lahko veljajo le, če nismo v nasprotju s predmetno
zavarovalno tehnično dokumentacijo oziroma celotno razpisno dokumentacijo.

Pogodbena vrednost in plačilni pogoji
5. člen
Pogodbena vrednost – premija za obdobje 1.7.2014 do 30.6.2016 – znaša
_____________________________evrov (z
besedo:___________________________________________).
Cena vključuje 6,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.

Letna premija:
Zap.
št.

Zavarovalna vrsta

1

Poţarno zavarovanje

2

Strojelomno zavarovanje

3

Vlomsko zavarovanje

4

Zavarovanje stekla

5

Zavarovanje odgovornosti

% popusta

Letna neto
premija

DPZP

Končna letna
premija

SKUPAJ

6. člen
Ponujene cene – zavarovalne premije in ostale vrednosti za posamezne storitve morajo biti navedene
v evrih in morajo vsebovati vse stroške, ki pri tem nastanejo, prav tako tudi morebitne popuste.
Morebitne dodatne popuste mora ponudnik ţe upoštevati v skupnem ponudbenem predračunu. Cena
zavarovanja – premije - premijske stopnje in vsi ponujeni popusti morajo biti fiksni in nespremenljivi za
celotno pogodbeno obdobje.

Cena – zavarovalna premija mora biti navedena brez in z davkom od prometa zavarovalnih poslov (v
skladu s ponudbo in predračunom (OBR-2).
V celotnem zavarovalnem obdobju ni dovoljen vpliv bonusa – malusa na višino premije.
Zavarovalna premija za prvo leto je enaka premiji na ponudbi zavarovalnice. Za drugo leto bo
zavarovalnica pripravila obračun premije na podlagi podatkov o obsegu premoţenja, ki jih bo naročnik
posredoval zavarovalnici najkasneje do konca meseca maja v tekočem letu za predhodno leto s
stanjem premoţenja na dan 31.12.

7. člen
Zavarovatelj bo v celotnem zavarovalnem obdobju izvajal storitve zavarovalnega kritja po tej pogodbi v
skladu z zavarovalnimi pogoji, ki so veljavni ob sklenitvi pogodbe.
Zavarovalnica sprejme v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi vse nove investicije in nabave na znanih
ali novih lokacijah, katerih skupna vrednost ne presega 10% vrednosti vseh zavarovanih stvari, tudi če
naročnik tega ne sporoči zavarovalnici.

8. člen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi storitev ne opravi pravočasno, se zaveţe plačati pogodbeno
kazen v višini 2 promila do celotne obračunske pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne
več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

Obveznosti izvajalca/zavarovalnice
9. člen
Kakovost izvedenih storitev mora ustrezati veljavnim standardom na področju zavarovalništva.
Zavarovalnica se zaveţe prevzete zavarovalne storitve izvajati v skladu z načelom dobrega
strokovnjaka, vestno in pravilno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in
pozitivno zakonodajo in v korist naročnika.
Zavarovalnica se zaveţe podatke, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe, varovati po predpisih o varstvu
osebnih podatkov in poslovni skrivnosti.

10. člen
Izvajalec bo posameznemu javnemu zavodu dostavil račun za zavarovalno premijo. Račun predhodno
potrdi nadzorni organ naročnika.
Izvajalec bo za posamezni javni zavod izdal zavarovalno polico, obračunski list in fakturo.
Naročnik oz. javni zavod bo poravnal potrjeni račun 30-ti dan po prejemu pravilno izstavljenega računa
oz. po dogovoru v mesečnih obrokih. Kot dan prejema računa se šteje dan, ko naročnik prejme račun
v svoje vloţišče (tajništvo). Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se
izstavlja.
Če se letna zavarovalna premija plača v enkratnem znesku, bo zavarovalnica naročniku priznala
dodaten popust v višini 5% neto premije.

11. člen

Zavarovalnica se s to pogodbo zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10
(deset) dni od sklenitve pogodbe, naročniku predloţila bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne
garancije mora biti še vsaj 60 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti. Dokončna
izvedba posla pomeni 30.06.2016.
Če zavarovalnica v danem roku naročniku ne izroči bančne garancije, ta pogodba preneha veljati,
naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči:
- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika v celoti ali delno ne izpolnjuje skladno s pogodbo,
zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo v dogovorjeni
kvaliteti, obsegu in roku oziroma ne izpolnjuje vseh drugih obveznosti iz navedenih dokumentov;
- če izvajalec odstopi od pogodbe;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitve na strani izvajalca,
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi zamude.
12. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je treba za izvršitev te pogodbe.

13. člen
Če naročnik ugotovi, da zavarovalnica storitev ne izvaja strokovno in kakovostno oziroma na katerikoli
drug način krši določila te pogodbe, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo.
Zavarovalnica mora naročniku povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi kršitve pogodbe, odpovedi
pogodbe in razliko do morebitne višine cene (premije), ki bi jo v tem primeru ponudil drug ponudnik
storitev, ki so predmet te pogodbe.
Če naročnik odpove pogodbo zaradi kršitev zavarovalnice navedene v tem členu, zavarovalnica
nasproti naročniku ni upravičena uveljavljati kakršnekoli zahtevke, ne glede na njihovo pravno naravo,
rezen naročnikovega plačila za zapadle zavarovalne premije.

Obveznosti naročnika
14. člen
Naročnik se zaveţe, da bo svoje pogodbene obveznosti pravilno in vestno izpolnjeval v skladu z
veljavno zakonodajo, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi.

Likvidacijski postopek
15. člen
Predhodne prijave škod za posamični ali več istočasnih dogodkov izvede naročnik na elektronski
naslov, ki ga navede zavarovalnica:____________________________________.
V primeru predhodne prijave škode po prvem odstavku tega člena mora zavarovalnica opraviti ogled
poškodovane stvari in pripraviti zapisnik takoj, oziroma v roku največ 3 (treh) dni. V kolikor
zavarovalnica ne opravi ogleda po predhodni prijavi škode, to ne zadrţi sanacije škode, odškodninske
odgovornosti, likvidacije in plačila zavarovalnine/odškodnine s strani zavarovalnice. Zavarovalnica
mora v takem primeru povrniti stroške za zavarovanje dokazov o nastanku škodnega dogodka in
dokazov posledic le-tega (s strani sodno zapriseţenega cenilca ali lokalnega fotografa).

V primeru, da je dostavljena škodna dokumentacija po mnenju zavarovalnice nepopolna, mora
zavarovalnica o tem obvestiti naročnika v roku 5 (petih) delovnih dni po prejemu dokumentacije, sicer
se šteje, da je dostavljena dokumentacija popolna.
Rok za izplačilo zavarovalnine/odškodnine je 14 (štirinajst) dni in teče od dneva, ko je zavarovalnici
dostavljena potrebna dokumentacija za likvidacijo zavarovalnega primera.
V primeru večjih škod, ob podanem temelju za izplačilo zavarovalnine, zavarovalnica izplača
naročniku akontacijo v višini 50% od prvotno ocenjene škode s strani pristojne osebne zavarovalnice v
roku 14 (štirinajst). V nasprotnem primeru ima naročnik poleg zamudnih obresti pravico do povračila
stroškov (kreditov) za sanacijo škode. Za velike škode se štejejo škode ocenjene nad 25.000,00 EUR.
Zavarovalnica mora naročniku sproti posredovati zaključni sporazum za vse zavarovalnine in kopijo
poravnave za vse likvidirane odškodninske zahtevke (tudi dopise odklonitve) iz naslova zavarovanja
odgovornosti.
Zavarovalnica se zaveţe do 15. (petnajstega) v mesecu za pretekli mesec seznanjati druţbo
AVB, d.o.o. o škodnem dogajanju. Podatki o škodnem dogajanju morajo vsebovati naslednje
podatke:
 Identifikacijo lokacije nastanka škode
 Naslov naročnika
 Številko osnovne zavarovalne police










Oznako škode zavarovalnice
Datum nastanka škode
Datum prijave škode
Vzrok nastanka škode
Znesek prijave
Znesek izplačane zavarovalnine/odškodnine
Datum izplačane zavarovalnine
Datum obvestila odklonitve

Skrbnik pogodbe
16. člen
Pogodbeni stranki določata kontaktni osebi, ki sta odgovorni za nadzor nad izvajanjem te pogodbe.
Skrbnik pogodbe oziroma kontaktna oseba na strani naročnika je: _______________________,
telefon:_______________________, elektronska pošta:____________________________________.

Skrbnik pogodbe oziroma kontaktna oseba na strani izvajalca/zavarovalnice je:
________________________________________________________________________.
Varstvo podatkov
17. člen
Zavarovalnica se zaveţe, da bo v primeru, da bo stopila v stik z osebnimi podatki ravnala skladno z
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP1).

Zavarovalnica mora imeti vzpostavljen postopek in ukrepe za varovanje in obdelovanje osebnih
podatkov, kot jih predpisuje 24. člen v povezavi s prvim odstavkom 25. člena ZVOP-1.

Protikorupcijska klavzula
18. člen
Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun,
predstavniku ali posredniku naročnika ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve, je ţe sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni
veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev posla ali
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda li je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organu,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni strani ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

Izjava o lastniški strukturi
19. člen
Izpolnjena, podpisana in ţigosana izjava o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki
je podana skladno s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 45/2010, 26/2011, 43/2011) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve
korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov, je sestavni del pogodbe.
Predhodne in končne določbe
20. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno
pristojno sodišče v Trbovljah.
Za pogodbena razmerja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega
zakonika.

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva (2) izvoda. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki,
uporabljati pa se začne za čas od 01.07.2014 od 00:00 do 30.06.2016 do 24:00 ure.

Številka:
Datum:

IZVAJALEC:

Številka:
Datum:

NAROČNIK:
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Ţupan
Matjaţ ŠVAGAN

Priloga pogodbe
IZJAVA PONUDNIKA
(izpolnjeno ob podpisu pogodbe za popolnost ponudbe izjavo parafirati in ţigosati)
Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
štev. 45/2010, 26/2011, 43/2011), in na zahtevo naročnika Občina Zagorje ob Savi v zadevi sklenitve
pogodbe za izvedbo javnega naročila ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN ODGOVORNOSTI
OBČINE ZAGORJE OB SAVI IN JAVNIH ZAVODOV OBČINE ZAGORJE OB SAVI
podajamo naslednjo
IZJAVO
oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeleţbo
tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe povezane s ponudnikom:
Naziv:

___________________________________________

Sedeţ:

___________________________________________

Matična številka:

___________________________________________

Davčna številka:

___________________________________________

1. Lastniška struktura druţbe ____________________________________ je sledeča:
(navedejo se pravne in fizične osebe ter deleţ lastništva – pri fizičnih osebah se navede ime, priimek,
naslov prebivališča in deleţ lastništva)
2. Tihi druţbeniki in njihova udeleţba:
3. Gospodarski subjekti-povezane druţbe:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so gornji podatki resnični in točni.
Seznanjeni smo, da ima laţna izjava oziroma dajanje neresničnih podatkov o gornjih dejstvih za
posledico ničnost pogodbe.

V ________________, dne __________

Ponudnik/izvajalec:
________________________

OBR-14
POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _____________________________________________________

Predmet javnega naročila:
ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN ODGOVORNOSTI
OBČINE ZAGORJE OB SAVI IN JAVNIH ZAVODOV OBČINE ZAGORJE OB SAVI

Prilagamo

za vsako zavarovalno vrsto posebej:

splošne pogoje,

dopolnilne pogoje,

posebne pogoje in klavzule ter

svoje obrazce za prijavljanje škod.

Kraj:
Datum:

Podpis odgovorne osebe
Ţig

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

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

Pošiljatelj:

Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) :

Naziv:

Datum:
Ura:

Naslov:

Zap. št.:
Podpis:

ţig

Javno naročilo:
ZAVAROVANJE PREMOŢENJA IN
ODGOVORNSTI OBČINE ZAGORJE OB
SAVI IN JAVNIH ZAVODOV OBČINE
ZAGORJE OB SAVI

Prejemnik :
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
(vloţišče)

ŠTEVILKA: 430 - ___________

NE ODPIRAJ pred potekom roka za oddajo ponudb - PONUDBA !

Opomba:
Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se v etiketi v
spodnjo vrstico napiše:
»NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE !«

