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1.     NARO€NIK

Naziv naro€nika:
UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

Naslov: Kidri€eva cesta 55a, 4000 Kranj

DavEna §tevilka S171674705

Mati€na 5tevilka 5089638018

Zakoniti zastopnik naro€nika red. prof. dr. Iztok Podbregar, dekan

2.     PREDMETJAVNEGA NARO€ILA

Predmet I.avnega  naro€ila:
»lzvajanje varnostne  sluzbe  na  Univerzi  v  Mariboru,  Fakulteti  za  organizacij.ske  vede,  Kidri€eva  cesta

55a,  4000   Kranj   (CPV:   79711000  -  storitve   nadzorovanja   alarmnih   naprav;   79713cOO  -  storitve
varovanj.a  z varnostniki)«

Opis predmeta  naro€ila:

STORITVE VAROVANJA Z VARNOSTNIl(I :
-       varnostna sluzba in obhodnovarovanje ob delavnikih od ponedeljka do petka od 6:30do 21:00

(v povpre€ju 21 delovnih dni  na  mesec)  in
-       varnostna  sluzba  in  obhodno varovanje vse  delovne  sobote  predvidoma  od  6:30 do  14:00  (v

povpre€ju dve delovni soboti v mesecu);
-       izrednovarovanje-po potrebioz. max. 5 delovnih dni

sTORlrvE NADzoRovANJA ALARMNiH NAPRAv:
-       varnostne  storitve  iz  naslova  tehni€nega  varovanja,  in  sicer:  vsakodnevna  neprekinjena  24-

urna   povezava   sistemov   za   javljanje   pozara   in   sistema   za   javlj.anje   gibanj.a   z   varnostno
nadzornim   centrom   (VNC),   stalno   pripravlj.enost  in  takoj§nje   posredovanje   intervencij.skih

skupin  ob  sprozitvi  alarma,  neprekinj.eno  24  ur  dnevno  ra€unalnisko  spremljanje  stanj.a  na
varovanem  obj.ektu,   izdelavo   in   posredovanje   mese5nih  varnostnih   poro€il   in   ugotovitev,
nepretrgano skrb za varnost objekta  in  ugodno varnostno situacij.o  na  obj.ektu  in  usposobitev
oseb, ki bodo upravljale z alarmnim sistemom.

Storitve I.avnega  naro€ila se bodo opravlj.ale  na  naslednj.i  lokaciji:
-      Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede-Kidri€eva cesta 55a, 4000 Kranj..

Javno  naro€ilo  se  oddaja  za  obdobje  enega  (1)  leta,  in  sicer za  obdobje  od  4.  5.  2018 do  3.  5.  2019.
Naro€nik bo z izbranim  izvajalcem sklenil  pogodbo.

Naro€nik   bo   I.avno   naro€ilo   oddal   tistemu   ponudniku,   ki   bo   ob   izpolnjevanju   vseh   pogojev   iz

dokumentacij.e v zvezi z oddajo javnega naro€ila, prej.el najve€je 5tevilo to6k pri ocenjevanju po merilih.

Podrobnej.Si opis storitev javnega  naro€ila je  razviden  iz  Priloge  1 -Opis javnega  naro€ila  (dokument:

Opisjavnega_narocila.doc).

NaroEnik bo zainteresiranemu  ponudniku omogoEil ogled stavbe dne 5. 4. 2018 ob 11.  uri,  kj.er se  bo
izvajal  predmet  naro€ila  -varnostna  sluzba.  Zainteresirani  ponudnik  vlogo  za  ogled  posreduje  na
elektronski naslov dekanat@fov.uni-mb.si.
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3.     POVABILOZA IZDELAVO PONUDBE

Naro€nik  vabi  ponudnike,  da  oddajo  svojo  ponudbo  v  skladu  z  objavljenim  I.avnim  naro€ilom  ter  to

dokumentacijo  v  zvezi  z  oddajo  javnega  naro€ila.  Ponudnik  j.e  lahko  vsak  gospodarski  subjekt  (t.  j.

pravna  ali  fizi€na  oseba  ali  skupina  teh  oseb  vklju€no  z  za€asnimi  zdruzenji  podjetij,  ki  v  postopku

I.avnega  naro€anja  ponuj.a  izvedbo storitev),  registriran za dejavnost,  ki je predmet javnega  naro€ila  in
ima  za  opravljanj.e  te  dejavnosti  vsa  predpisana  dovolj.enj.a  ter j.e  strokovno  usposobljen  za  njihovo

izvajanje.

Ponudnik  mora  oddati  ponudbo  za  celotno  javno  naro€ilo  -  v  kolikor  ponudnik  predlozi  delno

ponudbo, bo naro€nik tak§no ponudbo izklju€il iz postopka oddaje javnega naro€ila!

4.     VRSTA POSTOPI(A

Na  podlagi 47. €lena Zakona o I.avnem  naro€anju (Ur.I.  RS, St. 91/2015; v nadaljevanju  besedila: ZJN-3)

naro€nik oddaj.a javno  naro€ilo  po  postopku  oddaje  naro€ila  male vrednosti.

Naro€nik si  pridruzuje  pravico  za  morebitno spremembo  pogodbe  zaradi dodatnega  obsega  storitev,
ki   bodo   predstavljale   ponovitev  nakupa   podobnih   storitev,   kot  jih   bo   naro€nik  oddal   izbranemu
izvajalcu po tern I.avnem naro€ilu, skladno z dolo6bami 95. €lena ZJN-3.  Prav tako si naro€nik pridruzuje

pravico do zmanj.Sanega obsega storitev -v tern primeru bo izvajalca obvestil v roku petnajstih (15) dni

pred uvedbo spremembe.

5.     CENA

Ponudbene  cene  za  opravljanj.e  razpisanih  storitev  moral.o  biti  izrazene  v  evrih  in  morajo  vklj.u€evati

vse  elemente,   iz  katerih  so  sestavlj.ene.   Narocnik  ponudniku   ne   bo   priznaval   nikakrsnih  dodatnih

stro5kov.

Rok plaEila je trideset (30) dni od  prejema  pravilno izstavljenega  eRa€una.

6.     ROKZAODDAJO PONUDBE

Ponudniki oddajo  ponudbe s priporo€eno  posiljko  po  posti ali osebno (v vlozi§€e naro€nika)  na  naslov:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidri€eva cesta 55a, 4000 Kranj.

Ponudba  se  Stej.e  za  pravo€asno,  €e je  prispela  ali  bila vro€ena  na  naslov  naro6nika  do  13.  4.  2018 do

9. ure,

Vabimo Vas, da oddate svoj.o ponudbo.

Kranj, 29. 3.  2018

I.:!`..",I.-..
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1.     JEZIKPONUDBE

Ponudba  mora  biti izdelana v slovenskem jeziku,  morebitna dokazila  oziroma  priloge so  lahko

tudi  v  uradnem  j.eziku  EU,  pri  €emer  si  naro€nik  pridrzuje  pravico  do  da  od  ponudnika  po

potrebi   zahteva   predlozitev   prevoda   v   slovenski   jezik   na   stro5ke   ponudnika.   Vrednost
ponudbenih  postavk mora  biti  izrazena v FUR.

2.     ODDAJAPONUDBE

Ponudniki  morajo  vse  dokumente  skrbno  pregledati  in  v  dokumentacij.i  izpolniti  vsa  prazna
mesta, z neizbrislj.ivo pisavo  bodisi s tusem ali 6rnilom, z jasnimi tiskanimi €rkami.

Ponudba  mora  bitl  podana  na  obrazclh,  kj  so sestavni  del  dokumentaclJe v zvezi z oddalo

Ja.vnega  narofila  naro€nlka  v  skladu  s  teml  navodlli.  Podizvajalci  in  ponudniki  v  skupnem
nastopu (razen  poslovode6ega) lahko vpi§ej.o zahtevane podatke  na fotokopij.ah obrazcev. Vsi
dokumenti moral.o biti na mestih, kjerj.e to ozna€eno, podpisani s strani zakonitega zastopnika
ali z  njegove strani  poobla5€ene osebe ter Zigosani z Zigom  ponudnika.

Morebitni  popravki   naj  bodo  opremljeni  z  Zigom   in  podpisom  zakonitega  zastopnika  ali  z

njegove strani pooblas€ene osebe (ob popravku).

Vse stroske s pripravo in  predlozitvijo ponudbe nosi ponudnik.

3.     ZAKONSKE  PODLAGE

Postopek  oddaje  javnega   naro€ila   poteka   v  skladu   z  veljavno   slovensko   zakonodajo   ter
zakonodajo   EU,   vezano   na   oddajo  j.avnih   naroEil.   Ponudniki  v  svoj.ih   ponudbah   obvezno

upo§tevajo spodaj navedene zakone in predpise, razen 6e ni v dolo€ilih teh navodil oz. pogojih
zahtevano druga€e:

-      Zakon o javnem  naro€anj.u  (Ur.I.  RS,  §t. 91/2015; v nadaljevanj.u  besedila ZJN-3);

-      Zakon  o  integriteti  in  prepre€evanju  korupcij.e  (Ur.I.  RS,  St.  69/2011;  v  nadalj.evanju

besedila:  ZlntpK-UP82);
-      Uredba  komisij.e (ES) §t.1564/05,  z dne 7.9.2005, o dolo€itvi standardnih obrazcev za

objavo obvestil v okviru postopkovjavnih naro6il v skladu z direktivama 2004/17/ES in
2004/18/ES Evropskega  parlamenta in Sveta;

-      Zakon  o  pravnem  varstvu  v  postopkih  javnega  naro€anja  (Ur.  I.  RS,  St.  43/2011,  s

sprem.  in dopol. do 60/17; v nadaljevanju  besedila: ZPVPJN);
-      Zakon  o  izvrsevanju  prora€unov  Republike Slovenije  za  leti  2017  in  2018  (Ur.I.  RS,  St.

80/2016; v nadalj.evanju  besedila: ZIPRS1718);
-      Pravilnik   o   postopkih   za   izvr3evanje   prora€una   Republike   Slovenij.e   (Ur.   I.   RS,   St.

50/2007, s sprem.  in dopol. do 81/2016);
-      Zakon   o  j.avnih   financah   (Ur.   I.   RS,   11/2011,   s   sprem.   in   dopol.   do   13/2018;   v

nadalj.evanju  besedila: ZJF-UP84);
-Obligacij.ski zakonik (Ur.  I.  RS, 5t.  97/2007; v nadaljevanju  besedila: OZ-UPB1);

-      Zakon o zasebnem varovanju (Ur.  I.  RS, St.17/2011; v nadaljevanju  besedila: Zzasv-1);

-      Pravilnik o pozarnem varovanju  (Ur.  I.  RS, St.107/2007 in 92/2010),
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ter drugih zakonskih  ali  podzakonskih  aktov,  ki  urej.ajo  podro€j.e,  na  katerega  se  nanasa I.avno

naro€ilo oziroma  predmetjavnega  naro€ila.

4.     OBVEZNAVSEBINA PONUDBE

Ponudnik  mora  izpolnjevati  vse  pogoj.e,  ki  so  navedeni  v  predmetni  dokumentaciji  v  zvezi  z

oddaj.o javnega  naro6ila. Vrsta  dokazila,  s  katerim  ponudnik  izkaze  izpolnj.evanje zahtevanega

pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naro€nik   skladno   z   dolo6ilom   3.   odstavka   47.   €lena   ZJN-3   dopu§€a,   da   ponudnik   izkaze

izpolnjevanj.e vseh zahtev naro€nika s podpisom izjav, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo

I.avnega  naro€ila,  razen  v  primerih,  kjer  naro€nik  izrecno  navaja  vrsto  dokazila,  ki  ga  mora

ponudnik  predloziti  v  ponudbi.  Naro€nik  bo  preverjal  vsebino  ponudb,  v  kolikor  bo  dvomil  v
resni€nost ponudnikovih  izjav oziroma  predlozenih dokazil.

Podatke,  ki  se  vodij.o  v  uradnih  evidencah  in  ponudnik  za  nj.ih  ne  bo  predlozil  dokazila  sam,

lahko   naro€nik  namesto  v  uradni  evidenci  preveri  v  enotnem   informacij.skein  sistemu,  €e

ponudnik v tern sistemu  naro6nika  izkazlj.ivo  potrdi.

Da  bo  ponudba  popolna,  morajo  ponudniki  v  ponudbi  priloziti \rse  dokumente  in  priloge,
navedene v tej to€ki  navodil.  Zazeleno je,  da  so  dokazila  I.rilozena  \r \rrstnem  redu,  kot je
podan:

A.

Podatki o ponudniku (Obrazec §t.1a ali lb in lc).
V  kolikor  daje  skupina  ponudnikov  skupno  ponudbo,  se  navedejo  poslovode€i  in  usi  ponudniki  v
skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse podizvajalce skladno s prilozenimi obrazci.

V primeru predlozitve ponudbe s podizvajalci j.e obvezno v obrazcu  lc navesti slede6e  podatke za ng

podizvaj.alce:
-      naziv,  polni  naslov,  mati€na  stevilka, dav€na stevilka, transakcijski ra€un, zakonite zastopnike,

-      vrsto storitev, kijih bo izvedel posamezni podizvaj.alec,

-      predmet,  koli6ina, vrednost,  kraj in rok izvedbe storitev,

~      zahtevo podizvajalca za  neposredno pla6ilo, €e podizvajalec/ci to zahteva/jo.

Vsak podizvaialec mora izpolniti Obrazec St.1d, v primeru zahteve po neposrednem pla€ilu pa tucli
Obrazec §t. 1e.

V primeru sklenitve  pogodbe,  bodo isti podizvajalci oz.  ponudniki v skupnem poslu  imenovani tudi v

pogodbi z naro6nikom  in jih  ponudnik brez pisnega soglasj.a  naro€nika  ne sine zamenj.ati!

Pooblastilo  ponudnika  za  neposredno  pla€evanje  podizvajalcem  v  primeru  podane  zahteve  po
neposrednem pla€ilu s strani podizvajalcev (Obrazec 5t. 1f).

V  kolikor  ponudnik  ne  nastopa  s  podizvajalcem,  mora  podati  izjavo,  da  ne  nastopa  s  podizvajalcem

(Obrazec St.1g).
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Krovna izjava  ponudnika  (Obrazec St. 2).

C.

Ponudba (Obrazec St. 3).

Ponudbene  cene  za  opravlj.anj.e  razpisanih  storitev  moral.o  biti  izrazene  v  evrih  in  moral.o  vklj.u€evati

vse  elemente,   iz  katerih  so  sestavljene.   Naro€nik  ponudniku   ne  bo   priznaval   nikakrsnih  dodatnih
stroskov. Veljavnost ponudbe mora  biti najmanj devetdeset (90) dni od  roka za oddajo ponudb in se
na  izrazeno pisno zahtevo naro€nika podalj.Sa  brez dodatnih zahtev.

Ponudnik  k  ponudbi  prilozi  izpolnjen,  podpisan  in  Zigosan  Obrazec  St.  3/1  -Ponudbeni  predraEun

(datoteka:  Ponudbeni_predracun.xlsx).

D.

Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (75. in 76. Glen ZJN-3)

1.     Dokazila  (Obrazec  St.  4)  iz  to€ke  D  prilozijo  vsi  udelezeni  v  ponudbi  (t.  j.  ponudnik,  morebitni

ponudniki v skupnem  nastopu  in  podizvajalci).

d.1.)

Podatki o sposobnosti  opravljanja poklicne dejavnosti (76. €len ZJN-3)

Ponudnik  mora  biti  vpisan v enega  od  poklicnih  ali  poslovnih  registrov,  ki  se  vodijo v drzavi  €lanici,  v

kateri ima  ponudnik sedez.

Dokazilo:  lzpolnj.en,  podpisan  in Zigosan Obrazec St. 4.

d.2.)

Dokazilo,  da  ponudniku  ali  osebi,  ki je  6lanica  upravnega,  vodstvenega  ali  nadzornega  organa  tega

gospodarskega subjekta ali ki ima  pooblastila za  njegovo zastopanje ali odlo6anj.e ali  nadzor v njem,   ni
bila  izre€ena  pravnomo€na  sodba,  ki  ima  elemente  naslednjih  kaznivih  dejanj.,  ki  so  opredeljena  v

Kazenskem  zakoniku  (Ur.  I.  RS,  St.  50/2012  -uradno  pre€i§€eno  besedilo  in  54/2015;  v  nadalj.njem

besedilu:  KZ-1):
-      terorizem  (108.Glen  KZ-1),

-      financiranje terorizma  (109. Glen  KZ-1),

-      S€uvanj.e  in javno  poveli€evanj.e teroristi€nih dej.anj. (110. Glen  KZ-1),

-      nova€enje in  usposabljanje za terorizem  (111. Glen  KZ-1),

-      spravljanje v suzenj.sko  razmerje (112. Glen  KZ-1),

-trgovinazlj.udmi  (113.  Glen  KZ-1),

-      sprej.emanj.e  podkupnine  pri volitvah  (157. Glen  KZ-1),

-      kr§itevtemeljnih  pravic delavcev (196. Glen  KZ-1),

-      golj.ufija  (211.  €len  KZ-1),

-      protipravno omej.evanj.e konkurence  (225. Glen  KZ-1),

-      povzro€itev ste€aja z goljufijo ali nevestnim  poslovanjem  (226. Glen  KZ-1),

-      o§kodovanje  upnikov (227. Glen  KZ-1),

-      poslovna goljufija  (228. Glen  KZ-1),

-      goljufija  na §kodo  Evropske  unij.e  (229. Glen  KZ-1),

-      preslepitev pri  pridobitvi in  uporabi  posojila ali  ugodnosti (230. Glen  KZ-1),

-      preslepitev pri poslovanju zvrednostnimi  papirj.i  (231. Glen  KZ-1),
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preslepitev kupcev (232. Glen  KZ-1),
neupravi€ena  uporaba tuj.e oznake ali modela  (233.  Glen  KZ-1),

neupravi€ena  uporaba tujega  izuma  ali topografij.e (234. Glen  KZ-1),

ponareditev ali  uni€enj.e  poslovnih  listin  (235.  €len  KZ-1),
izdaj.a  in  neupravi€ena  pridobitev poslovne skrivnosti (236. €Ien  KZ-1),

zloraba  informacij.skega sistema  (237. glen KZ-1),

zloraba  notranje  informacije (238. Elen  KZ-1),

zloraba trga finan€nih  instrumentov (239. €len  KZ-1),

zloraba  polozaj.a ali zaupanj.a  pri gospodarski dejavnosti  (240. €len  KZ-1),

nedovoljeno sprejemanje daril  (241. €len  KZ-1),

nedovoljeno daj.anje daril  (242. €Ien  KZ-1),

ponarej.anje denarja  (243.  Glen  KZ-1),

ponarejanj.e in  uporaba  ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih  papirjev (244. Glen  KZ-1),

pranje denarja  (245. Glen  KZ-1),
zloraba  negotovinskega  pla€ilnega sredstva  (246. €len  KZ-1),

uporaba  ponarej.enega  negotovinskega  pla€ilnega sredstva  (247. Glen  KZ-1),

izdelava,  pridobitev in odtujitev pripomo€kov za  ponarejanj.e (248. Glen  KZ-1),

dav€na  zatajitev (249. Glen  KZ-1),

tihotapstvo (250.  Glen  KZ-1),

zloraba  uradnega  polozaja ali  uradnih  pravic (257. Glen  KZ-1),

oskodovanj.e javnih sredstev (257.a  Glen  KZ-1),

izdaj.a tajnih  podatkov (260.  Glen  KZ-1),

jemanje  podkupnine  (261. Glen  KZ-1),
dajanj.e  podkupnine  (262.  Glen  KZ-1),

sprejemanj.e  koristi za  nezakonito  posredovanje (263. Glen  KZ-1),

dajanje daril za  nezakonito  posredovanje  (264. Glen  KZ-1),

hudodelsko zdruzevanje (294. Glen  KZ-1).

Dokazilo:  lzpolnjen,  podpisan  in Zigosan Obrazec St. 4.

d.3.)

Dokazilo,  da  ponudnik  izpolnj.uj.e  obvezne  daj.atve  in  druge  denarne  nedav€ne  obveznosti v skladu  z
zakonom,  ki  urej.a  finan€no  upravo,  ki jih  pobira  dav€ni  organ  v skladu  s  predpisi  drzave,  v  kateri  ima

sedez,  ali  predpisi  drzave  naro€nika,  €e  vrednost  teh  nepla€anih  zapadlih  obveznosti  na  dan  oddaj.e

ponudbe ali prijave ne znasa petdeset eurov (50 EUR) ali ve€. Stej.e se, da gospodarski subjekt izpolnj.uje
obveznosti iz prejsnjega stavka tudi, €e ima na dan oddaj.e ponudbe ali prijave predlozene vse obra€une
dav€nih  odtegljajev  za  dohodke  iz  delovnega  razmerja  za  obdobje  zadnj.ih  petih  let  do  dne  oddaje

ponudbe ali prijave.

Dokazilo:  Izpolnjen,  podpisan  in Zigosan Obrazec §t. 4.

d.4.)
Dokazilo, da ponudnik na dan, ko pote€e rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izlo€en iz postopkov oddaje

javnih naro€il zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subj.ektov z negativnimi referencami.

Dokazilo:  lzpolnjen,  podpisan in  Zigosan Obrazec §t. 4.
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d.5.)

Dokazilo,   da   ponudniku   ni   bila   v   zadnj.ih   treh   letih   pred   potekom   roka   za   oddajo   ponudb   s

pravnomo€no odlo€bo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drzave €lanice ali tretj.e drzave
dvakrat izre€ena globa zaradi prekrska v zvezi s pla€ilom za  delo.

Dokazilo:  lzpolnjen,  podpisan  in Zigosan Obrazec St. 4.

d.6.)

Dokazilo, da  se  nad  ponudnikom  ni  zacel  postopek zaradi  insolventnosti ali  prisilnega  prenehanja  po
zakonu,  ki  urej.a  postopek  zaradi  insolventnosti  in  prisilnega  prenehanja,  ali  postopek  likvidacije  po

zakonu,  ki  ureja  gospodarske  druzbe,  da  njegova  sredstva  ali  poslovanje  ne  upravlja  upravitelj.  ali

sodi§€e, ali da  njegove  poslovne dejavnosti niso zaEasno  ustavljene, ali da se v skladu s predpisi druge
drzave  nad  njim  ni za€el  postopek ali  pa  ni  nastal  polozaj z enakimi  pravnimi  posledicami.

Dokazilo:  lzpolnjen,  podpisan  in Zigosan Obrazec §t. 4.

d.7.)

Dokazilo,  da   ponudnik   ni  sklenil  dogovora,   katerega   cilj  ali   u6inek  je   prepreEevati,   omejevati  ali

izkrivlj.ati konkurenco.

Dokazilo:  Izpolnjen,  podpisan  in Zigosan Obrazec St. 4.

d.8.)

Dokazilo, da  ponudnik ni kriv daj.anja resnih zavaj.ajo€ih razlag pri dajanju informacij., zahtevanih zaradi

preverjanj.a  obstoj.a  razlogov za  izklj.u€itev ali  izpolnjevanj.a  pogojev za  sodelovanje,  ali  da je  razkril te
informacij.e ali da  lahko  predlozi dokazila,  ki se zahtevaj.o v skladu z 79. 6lenom ZJN-3.

Dokazilo:  lzpolnjen,  podpisan  in Zigosan Obrazec St. 4.

d.9.)

Dokazilo,  da  ponudnik  ni  poskusil  neupravi€eno  vplivati  na  odlo€anje  naro€nika  ali  pridobiti  zaupne

informacij.e,  zaradi  katerih  bi  lahko  imel  neupravi6eno  prednost v  postopku javnega  naro€anj.a,  ali  iz

malomarnosti   predloziti   zavajajo€e   informacije,   ki   bi   lahko   pomembno   vplivale   na   odlo€itev   o

izklju6itvi,  izboru  ali oddaji I.avnega  naro6ila.

Dokazilo:  lzpolnjen,  podpisan  in Zigosan Obrazec St. 4.

d.10.)

lzjava,  da   bo  ponudnik  pri  izvaj.anju  javnega   naro€ila   izpolnj.eval  velj.avne  obveznosti  na   podro€ju

okoljskega,  socialnega  in  delovnega  prava,  ki so dolo€ene v pravu  Evropske  unije,  predpisih,  ki velj.aj.o

v   Republiki  Slovenij.i,   kolektivnih   pogodbah   ali   predpisih   mednarodnega   okoljskega,   socialnega   in

delovnega  prava.

Dokazilo:  lzpolnjen,  podpisan  in Zigosan Obrazec St. 4.
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E.     Podatki o ekonomskem in finan€nem polozaju (76. €[en ZJN-3)

e.1.)

Dokazila o ekonomskem in finan€nem polozaju (Obrazec §t. 5):

Pravne osebe s sedezem v Republiki Sloveniji  predlozij.o:
-      obrazecBON-2.

Fizi€ne osebe (samostoj.ni  podjetnik posameznik) s sedezem v Republiki Sloveniji predlozijo:
-      obrazecBON-2.

Pravne oz. fizi€ne osebe bodo s tern izkazale izpolnj.evanje  pogoj.a:
-      vzadnjih sestih  (6)  mesecih od  izdaj.e  potrdila  ni  bilvblokadi,

-      na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih  neporavnanih obveznosti.

Dokazila oziroma potrdila  ne smejo biti starejfa od 30 dni od  roka za oddajo ponudb.

Ponudniki s sedezem v tujini:
-      predlozijo  dokazila,  iz  katerih  bodo  razvidni  podatki  o  ekonomskem  in  finan6nem  polozaju -

podatki o poslovni uspesnosti morajo biti potrj.eni.  Potrdila ne smejo biti starejfa od 30 dni od
roka za oddaj.o ponudb.

e.2.)

Ponudnikje v obdobj.u zadnjih treh (3) let -uposteva se obdobje od 1.1. 2015 do 31.12. 2017 opravljal
vsaj tri (3) referen€ne storitve varovanja premozenja in ljudi, v vrednosti vsake posamezne reference
vsaj 25.000,00 EUR ali ve€ (vrednost brez DDV) -Razpisni obrazec St. 6.

Naro€nik  (potrj.evalec  reference),  ki  potrdi  referen€no  potrdilo o  izvedbi del je tretj.a  (pravna)  oseba,
kar pomeni, da navedenega  potrdila  ne more potrditi ponudnik sam sebi oziroma izvaj.alcu v skupnem

nastopu, sicer referenca ne bo priznana.

Dokazilo:  Potrjeno referencno  potrdilo  (Obrazec S. 6).

e.3.)

lzj.ava  o tehni€ni in  kadrovski sposobnosti  (Obrazec St. 7)

Ponudnik mora  izkazati izpolnj.evanje naslednjih  pogojev:

-      ponudnik   ima   licenco   za   varovanje   ljudi   in   premozenj.a,   v  skladu   z  dolo€bami   Zakona   o

zasebnem varovanju,
-      ponudnik mora  imeti  pooblastilo za  izvajanje  pozarnega varovanja,  izdano s strani  Uprave  RS

za zas€ito in re§evanje, skladno z dolo€bami Pravilnika o pozarnem varovanju,
-      ponudnik  mora  imeti zavarovanje  poklicne odgovornosti  za  zavarovalno vsoto,  ki  ne sine  biti

nizja  od  42.000,00  EUR  za  posamezen  zavarovalni  primer  oziroma  od  84.000,00  FUR  za  vse
zavarovalne primere v posameznem  letu (15. Glen Zakona o zasebnem zavarovanj.u),

-      ponudnik  ima  vsaj  §tiri  redno  zaposlene  delavce  varnostnike -receptorj.e,  ki  bodo  opravljali

storitve javnega  naro€ila  in  imaj.o opravljeno  nacionalno  poklicno kvalifikacijo.

Dokazilo:  lzj.ava o tehni€ni in  kadrovski sposobnosti s prilogami.

F.    V kolikordaje skupina ponudnikovskupno ponudbo:

f.1.)
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Skupina  ponudnikov  mora  podpisati  in  priloziti  dogovor  o  oddaji  skupne  ponudbe,  iz  katerega  bo
nedvoumno razvidno naslednje (Obrazec St. 8):

-      imenovanj.e poslovode€ega  ponudnika  pri izvedbi javnega  naro€ila,

-      pooblastilo poslovode6emu in odgovorni osebi za  podpis ponudbe in  pogodbe,

-      izj.ava,  da  so  seznanjeni  z  navodili  ponudnikom  in  razpisnimi  pogoji  ter  merili  za  dodelitev

I.avnega  naro€ila  in da z nj.imi v celoti sogla§aj.o,
-      soglasje  poslovodeEega  o  moznosti  neposrednega  pla€evanja  izvajalcu v skupnem  nastopu  s

strani naro€nika,
-      navedba, da odgovarjaj.o naro€niku neomej.eno solidarno,

-      podro€je  dela  (obseg),  ki  ga   bo  prevzel  in  izvedel  vsak  partner  v  skupini  in  delez  vsakega

partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih  prevzema posamezni partner v skupini,
-      naEin  pla6ila  preko vodilnega  partnerj.a v skupini ali vsakemu od  partnerjevv skupini.

V  primeru  sklenitve  pogodbe  bodo  isti  ponudniki  tudi  imenovani  v  pogodbi  med  naro€nikom  in

poslovode€im ponudnikom.

f,2.)

Vsi  ponudniki  v  skupnem  nastopu  morajo  priloziti  dokazila  o  izpolnjevanju   pogojev  za   priznanje
sposobnosti po 75. in 76. €lenu ZJN-3, kot I.e zapisano za ponudnika v to€ki D., prav tako pa tudi lzjavo
oz. podatke o udelezbi fizi€nih in pravnih oseb, kot je za ponudnika zapisano v to€ki G.  Izpolnj.evanj.e

pogojev   se    ugotavlj.a    za   vsakega    ponudnika   posami€no.    Navedeno   velja   tudi   za   drugega
gospodarskega  subjekta,  €e  ponudnik  uporabi  zmogljivost  drugih gospodarskih  subjektov.  V tern
primeru  mora, skladno z 2. odstavkom 81. €lena ZJN-3, pogoje za sodelovanje in neobstoj razlogov
za izklju€itev izkazovati tudi drugi gospodarski subjekt.

Izkazovanj.e  pogoja  iz  to€ke  e.1.)  morajo  izkazovati  vsi  ponudniki  v  skupnem  nastopu,  izpolnjevanj.e
referen€nih pogojev iz to€ke e.2.) se ugotavlja skupno.

Izkazovanje   pogoja   iz   1.   alineje  to€ke  e.3.)   moral.o   izkazovati  vsi   ponudniki  v  skupnem   nastopu,
izpolnj.evanje ostalih  pogojev iz to€ke e.3.) se  ugotavlja  skupno.

G.

Izjava ponudnika oz. podatki o udelezbi fizi€nih in  pravnih oseb v lastnistvu  ponudnika (Obrazec St. 9).

H.

Izpolnj.en,  podpisan  in Zigosan vzorec pogodbe (Obrazec St.10).

I.

Izjava ponudnika, da  bo predlozil finan€no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
vi§ini 3.000,00 EUR.  (Obrazec St.11).  Finan€no zavarovanj.e za dobro izvedbo  pogodbenih obveznosti

(meni€na   izjava   s   pooblastilom   za   izpolnitev   in   bianco   menica)   se   izdaj.a   skladno   z   vzorcem   iz
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega  naro€ila (Obrazec St.11/1).

5.     SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finan6nim  polozaj.em ter tehni€no in strokovno

sposobnostj.o po potrebi za  posamezno I.avno naro€ilo uporabi zmogljivosti drugih subj.ektov, ne glede
na   pravno   razmerj.e   med   njim   in  temi   subjekti.   Glede   pogojev  v  zvezi   z   izobrazbo   in   strokovno
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usposobljenostjo  izvaj.alca  storitev  ali  gradenj  in  vodstvenih  delavcev  podjetja  ter  pogojev  v  zvezi  z
ustreznimi  poklicnimi  izkusnj.ami  pa  lahko  ponudnik  uporabi zmogljivosti drugih  subj.ektov le,  €e  bodo

slednj.i  izvaj.ali storitve,  za  katere  se  zahtevaj.o te  zmoglj.ivosti.  €e  Zeli  ponudnik  uporabiti  zmoglj.ivosti

drugih  subjektov,   mora   naro6niku  dokazati,  da   bo  imel   na  voljo  potrebna   sredstva,   na   primer  s

predlozitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmoglj.ivosti namerava
uporabiti  ponudnik,  ne  izpolnj.uj.ejo  ustreznih  pogojev  za  sodelovanje  iz  te  dokumentacije  in  zanj.e
obstajajo  razlogi  za  izklj.u€itev,  bo  naro€nik zahteval  zamenjavo  subjekta,  ki  ne  izpolnjuje  pogoj.ev.  €e

ponudnik  uporabi  zmogljivosti  drugih  subjektov  glede  pogoj.ev  v  zvezi  z  ekonomskim  in  finanEnim

polozaj.em,  bo  naroEnik  zahteval,  da  so  ponudnik  in  navedeni  subj.ekti  skupaj  odgovorni  za  izvedbo
javnega   naro€ila.   Pod   enakimi   pogoj.i   lahko   skupina   gospodarskih   subj.ektov   uporabi   zmogljivosti
sodelujo6ih v tej skupini ali drugih subj.ektov.

6.     DODATNA POJASNILA

Ponudniki  lahko  dobijo  informacije  v  zvezi  z  izdelavo  ponudbe  in  poj.asnila  k  dokumentaciji  v  zvezi  z

javnim naro€anj.em na osnovi pisnih vpra§anj, ki morajo biti podana v slovenskem jeziku:

-      na  Portal javnih naro€il pod St. objave,  na  naslovu http://www.enarocanie.si, ki bodo prispela

najpozneje do 9. 4. 2018 do 10. ure.

Odgovore  bo  naro€nik  posredoval  najpozneje  do  10.  4.  2018  na  portal j.avnih  naro6il  pod  St.  objave,
vklju6no z vprasanji, toda  brez navedbe  nj.ihovega  izvora.  Naro€nik ni dolzan odgovarj.ati  na vprafanja

zastavljena v tujem jeziku.

Naro€nik  ni  odgovoren  za  pojasnila,   razlage,  dodatke,   ki  so   bila   ponudnikom  dana  v  ustni  obliki.

Kakrsnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki,

ne obvezujejo naro6nika.

Neodvisno  od  podatkov,  ki  so  vsebovani  v  dokumentaciji  v  zvezi  z  oddajo  javnega  naro€ila,  mora

ponudnik  pred  oddajo  ponudbe  pridobiti  vse  podatke,  ki  se  nana§aj.o  na  predmet  naro€ila  po  tej.
dokumentaciji v zvezi z oddaj.o javnega  naro€ila  in  lahko vplivajo  na  predmet  naro€ila,  na  ponudbeno
ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravi€en do nobenega povisanj.a cene, ki ga utemeljuje
s tern, da  ni bil popolno obves€en o pogojih in stanju predmeta  naro€ila.

Ponudniki naj izjave predlozijo na  predpisanih obrazcih brez dodatnih pogoj.ev;  pripisi in dodatni pogoji

ponudnika se ne upo§tevaj.o.  Potrdila in druga dokazila morajo odrazati dejansko stanje.

7.     SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NARO€lLA

NaroEnik si  pridruzuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega  naro6ila

na   lastno   pobudo  ali   kot  odgovor  na   zahtevana   pojasnila   naj.kasneje  tri   (3)  dni   pred   rokom   za

predlozitev ponudb.
Sprememba  bo  objavljena  na  Portalu javnih  naro6il  pod  St.  obj.ave.  V  primeru  ve€jih  sprememb  ali

dopolnitev dokumentacije  v  zvezi  z  oddajo javnega  naro€ila  bo  naro6nik,  glede  na  obseg  in  vsebino
sprememb, po potrebi ustrezno podaljfal rok za  predlozitev ponudb.

Vsi dodatki, spremembe in poj.asnila  kot tudi odgovori na pisna vprasanja  ponudnikov, ki jih bo sprejel

ponudnik,  so  sestavni  del  dokumentacije  v  zvezi  z  oddajo  javnega  naro6ila  in  so  obvezujo€i  za  vse
ponudnike.

Ponudbe,  ki  ne  bodo  upo§tevale  celotne  dokumentacije  v  zvezi  z  oddajo  j.avnega  naro6ila  in  vseh
dodatkov bodo §tele kot nepravilne in bodo izlo€ene.
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8.     VARIANTE PONUDB

Ponudniki  lahko  ponudij.o  samo osnovno  ponudbo. V  primeru,  da  bo  ponudnik  ponudil  Se variantno

ponudbo, se le-ta  ne bo upostevala.  Upostevana  bo samo osnovna  ponudba.

9.     POSTOPEKZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik odda  ponudbo  v zape€atenem  ovitku  in  na  ovoj.nico  nalepi  prilozeni  izvod  obrazca  prij.ave

(Obrazec 5t.12),  ki ga  izpolni €itlj.ivo  z velikimi tiskanimi  Erkami.

Na obrazcu prijave mora biti naveden ponudnik -firma, to€en naslov, telefonska in telefaks §tevilka

ponudnika in kontaktna oseba.

V kolikor je ovitkov ve€,  morajo  biti tudi o§tevjl€eni (1., 2 .,... ovitek).

€e ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot j.e dolo€eno, naro€nik ne nosi odgovornosti za zalozitev
ali pred€asno odprtje ponudbe.

Ponudniki oddaj.o  ponudbe s priporo6eno  po§ilj.ko po  posti ali osebno (v taj.nistvu)  na  naslov:  Univerza

v Mariboru,  Fakulteta za organizacijske vede,  Kidri€eva cesta 55a, 4000 Kranj.  Ponudba  se  Steje  za

pravo€asno, 6e je prispela ali bila vro€ena  na  naslov do dne 13. 4. 2018 do 9. ure.

10.  OPREMA PONUDBE

€e  ponudba   ni  predlozena  v  roku,  dolo€enem  za   prejem   ponudb,  se  Stej.e,  da  je  bila   predlozena

prepozno.

Ponudnik  odda  ponudbo  na  javno  naro€ilo  praviloma  v  registratorju  Sirine,  ki  ustreza  dokumentaciji

ponudbe, in sicer tako, da so posamezna poglavja lo6ena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni
naslovi   posameznih   poglavij..   Zazeleno  I.e   da  I.e  dokumentacij.a   preluknjana   in   prevezana   z  vrvico

zavezano  oz.  zape€ateno  na  na€in,  da  se  omogo€i  pregled  dokumentacije  v  zvezi  z  oddajo  javnega
naro€ila  brez razvezovanja vrvice in da  ni mogo€e dodajanje oziroma odvzemanj.e dokumentacije.

11.  ODPIRANJE PONUDB

Strokovna komisija, ki jo I.e imenoval naro€nik, bo opravila javno odpiranj.e ponudb dne 13. 4. 2018 ob

9.30 uri, v prostorih Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede, I(idri€eva cesta 55a, 4000
Kranj,  ne glede  na to, ali so poobla§€eni predstavniki  ponudnikov navzo€i ali  ne.

Navzo€i  predstavniki  ponudnikov  pred  za6etkom  javnega  odpiranja  izro€ij.o  strokovni  komisiji  pisna

pooblastila  za  sodelovanje  na  javnem  odpiranj.u.  Samo  predstavniki,  ki  bodo  predlozili  pooblastila,
imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja  ponudb.

Strokovna  komisij.a  bo  najprej izlo€ila vse nepravo€asne ponudbe in jih  neodprte vrnila  ponudnikom.
Nato  bo  odpirala  ovojnice,  ki  so  ozna6ene  z  »OBVESTILO  0  UMIKU  PONUDBE«  in  bo vse  ponudbe,  ki

imajo ustrezno obvestilo o umiku  ponudbe, vrnila  neodprte ponudnikom.

0 odpiranju ponudb bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik o odpiranju ponudb. Ponudbe se bodo
odpirale glede na vrstni red prispetja.

V kolikor naro€nik ne bo vro€il zapisnika o odpiranju  ponudb  pooblas€enim  predstavnikom  ponudnika

na odpiranj.u ponudb, ga  bo naj.kasneje v petih  (5) delovnih dneh  po odpiranju  ponudb posredoval  po

posti ali  po elektronski  po§ti.
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12.  PREVERITEV PONUDB

Strokovna komisija bo ponudbe najprej razvrstila po merilih, nato pa j.ih bo preverila z vidika ustreznosti
zagotavljanj.a naro€nikovih zahtev glede predmeta javnega  naro€ila.

13.  DOpusTNE DOpOLNirvE PONUDB

€esoalisezdijoinformacijealidokumentacija,kijihmoraj.opredlozitigospodarskisubjekti,nepopolne

ali   napa€ne  oziroma   €e   posamezni  dokumenti   manj.kajo,   lahko   naro€nik  zahteva,   da  gospodarski

subj.ekti  v  ustreznem   roku  predlozij.o  manjkaj.o€e  dokumente  ali  dopolnijo,   popravij.o  ali  poj.asnij.o

ustrezne  informacije  ali  dokumentacijo,  pod  pogojem,  da  je  taksna  zahteva  popolnoma  skladna  z
na6eloma enake obravnave in transparentnosti.

Naro€nik  bo  od  gospodarskega  subjekta  zahteval  dopolnitev,   popravek,  spremembo  ali  pojasnilo
njegove  ponudbe  le,  kadar doloEenega  dej.stva  ne  bo  mogel  preveriti sam.  Predlozitev manj.kaj.o€ega
dokumenta   ali  dopolnitev,   popravek  ali   pojasnilo   informacije  ali   dokumentacije  se   lahko   nanasa
izklju€no  na  tak§ne  elemente  ponudbe,  katerih  obstoj  pred  iztekom  roka,  dolo€enega  za  predlozitev

prijave ali  ponudbe, je mogo€e objektivno  preveriti. €e gospodarski subjekt ne  bo v roku,  ki ga  dolo€i
naro€nik,   predlozil   manj.kajo€ega   dokumenta   ali   ne   bo   dopolnil,   popravil   ali   pojasnil   ustrezne

informacij.e ali dokumentacije,  bo naro€nik tak gospodarski subj.ekt izloEil  iz nadalj.nje obravnave.

Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga dolo€i naro€nik, izvr§iti potrebne prevode (na lastne stro5ke),

6e  naro€nik v skladu s 36. €Ienom ZJN-3  ugotovi, da  so le-ti  potrebni.

Izklj.u€no  naro€nik  sine,  ob  pisnem  soglasj.u  ponudnika,  popraviti  ra€unske  napake,  ki  j.ih  odkrij.e  pri

pregledu   in  ocenjevanju   ponudb,   pri  tern   pa   se   koli€ina   in  cena   na   enoto   (brez   DDV)   ne  smeta
spreminjati.

€e  se  pri  pregledu  in  ocenj.evanj.u  ponudb  ugotovi, da je  prislo  do  ra€unske  napake zaradi  nepravilne
vnaprej   dolo€ene   matemati€ne   operacije   s   strani   naro€nika,   lahko   naro€nik   ob   pisnem   soglasju

ponudnika  popravi  ra€unsko  napako  tako,  da  ob  upo§tevanj.u  cen  na  enoto  brez  DDV  in  koli€in,  ki jih

ponudi  ponudnik,  izra€una  vrednost  ponudbe  z  upo5tevanjem  pravilne  matemati6ne  operacij.e.  Prav
tako lahko naro€nik ob pisnem soglasju ponudnika napa6no zapisano stopnj.o DDV popravi v pravilno.

14.  NAVEDBA ZAVAJAJO€lH  PODATKOV

Naro€nik bo  Drzavni  revizijski  komisiji  podal  predlog za  uvedbo postopka o prekr§ku:
-     v  primeru,  da  se  bo  pri  naro€niku  poj.avil  utemelj.en  sum,  da je  ponudnik v postopku javnega

naro€ila  predlozil  neresni€no  izj.avo ali  ponarejeno ali spremenjeno  listino  kot  pravo, v skladu

z enajstim odstavkom 89. €lena ZJN-3,
-      €eglavni izvaj.alec ne  ravnavskladu s94. €lenom ZJN-3.

15.  NEOBI€AJNO NIZKA CENA

€e so v ponudbi za dano naro€ilo ponujene neobi€ajno nizke cene, bo naro€nik postopal v skladu s 86.
€lenom ZJN-3.
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Merilo za izbor naiugodnei5ega ponudnika je ekonomsko naiugodnei§a ponudba

Naro€nik bo oddal javno naro€ilo ponudniku, ki bo po spodaj navedeni formuli prejel najvi§je §tevilo
to€k.

SST = Tpc + Tvp

Skupno stevilo to€k se zaokrozi  na  dve (2) decimalni  mesti.  Maksimalno stevilo to€k,  ki ga je mo€
dose€i po merilih, je sto (100) to€k.

Uporabljeni izrazi  imajo  naslednji  pomen:
-      SsT: skupnostevilotock,

-      Tpc:to€ke  ponudbena cena  (v EUR brez DDV),

-      Tvp: to€ke visina popusta  (v %) na storitve in  blago,  ki ni zajeto v ponudbenem   predra€unu.

a.)   Tpc  -  Stevilo  to€k   po   merilu   ponudbena   cena   (v   EUR   brez   DDV)  -  najve€je  Stevilo  to€k:

osemdeset (80)

b.)   Tvp -Stevilo to€k po merilu visina  popusta  (v %) na storitve in blago,  ki ni zaj.eto v ponudbenem

predra€unu  -naj.ve€je Stevilo to€k: dvaj.set (20)

PC -ponudbena  cena  (v FUR brez  DDV):

Kot merilo se uporabi ponudbena cena za izvedbo vseh razpisanih storitev (v EUR brez DDV).  Ponudba,

ki nudi v primerj.avi z ostalimi ponudbami najnizjo ponudbeno ceno za  izvedbo vseh  razpisanih storitev
-minimalna    ponujena  PC  (v  EUR  brez  DDV),  prejme  naj.ve€  to€k -osemdeset  (80)  to€k,  preostale

ponudbe   (ponujena   PC)   pa   ustrezno   manj5e  §tevilo  to€k,   in  sicer  glede   na  vrednost  odstopanja
ponujene  cene od  cene  naj.ugodnejsega  ponudnika.  Naj.visje  mozno skupno §tevilo to6k,  ki jih je  mod
dose€i  v  skladu  s tern  merilom, je  osemdeset  (80) to€k.  Ponudbe  ne  morejo  prejeti  manj.  kot  ni€  (0)
to€k.

Tpc
minimalna ponujena PC

ponujena PC
x80

Tvp-vi§ina  popusta  (v %)  na storitve in  blago,  ki  ni zaieto v Donudbenem  Dredra€unu:

Kot  merilo  se  uporabi  Stevilo  vi§ina  popusta  (v  %)  na  storitve  in  blago,  ki  ni  zajeto  v  ponudbenem

predra€unu.  Ponudnik,  ki  ponudni  najvisji  popust (v %)  na storitve  in  blago,  ki  ni zajeto v ponudbenem

predra€unu  (max VP),  prejme  najve€je Stevilo to6k -dvajset (20) to€k,  preostale  ponudbe  (ponuj.ena
VP)  pa  ustrezno  manjse  §tevilo  to€k,  in  sicer glede  na  vrednost  odstopanja  visine  popusta  (v  9/o)  na

storitve  in  blago,  ki  ni zajeto v ponudbenem   predra6unu.  Najvisje  mozno skupno §tevilo to€k,  ki I.ih I.e

mod dose€i v skladu  s tern  merilom, je dvajset (20)  to€k.  Ponudbe  ne  morej.o  prej.eti  manj  kot ni€ (0)
to€k.

Tvp ponujena   VP
max  VP

x20
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1.     RAVNANJA PONUDNIKA

Naro€nik opozarja  ponudnika, da:
-       v€asujavnega naro€ila nesme pri€enj.atiali izvajatidej.anj, ki bivnaprejdolo€ila izbirodolo5ene

ponudbe,
-       v€asu od izbire ponudnika do pri€etka veljavnosti pogodbe nesme pri€enj.ati dejanj., ki bi lahko

povzro€ila, da  pogodba  ne bi pri6ela velj.ati ali  ne bi bila  izpolnj.ena,
-       v  primeru  ustavitve  postopka   nobena  stran   ne  sine  pri€enjati  in   izvaj.ati  postopkov,  ki  bi

otezevala    razvelj.avitev   ali   spremembo   odlo€itve   o   izbiri    izvajalca,    ali    ki    bi   vplivali    na

nepristranskost revizijske  komisije,
-       kakrsnokoli    posredovanje    ponudnika    pri    naro€niku    in   vplivanje    nanj.    med    postopkom

pregledovanja,   obrazlozitve,   ocenjevanj.a   in   primerj.ave   ponudb   ter   pri   odlo6anj.u   glede
sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe.

2.     SKLENITEV POGODBE

Po   pravnomo€nosti  odlo€itve  o   izbiri   naj.ugodnejsega   ponudnika   in   Se  v  €asu  velj.avnosti   (opcij.e)

ponudbe bo  naro€nik najpozneje v oseminstiridesetih (48) dneh od  pravnomo€nosti odlo€itve,  pozval
izbranega  ponudnika  k podpisu pogodbe.

Pogodba  bo pri€ela velj.ati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke.

3.     ZAVRNITEV PONUDB

Naro€nik si  pridrzuj.e  pravico zavrniti vse  ponudbe. V tern  primeru  bo  postopal v skladu  z 90.  €lenom
ZJN-3.

V  skladu  s  1.  odstavkom  90.  €lena  ZJN-3  lahko  naro€nik  kadarkoli  pred  odpiranjem  ponudb  ustavi

postopek j.avnega  naro€ila.

V  primeru  zavrnitve  katerekoli  ali  vseh  ponudb  ali  v  primeru  prekinitve  postopka,  ponudniki  nimajo

pravice do povrnitve katerihkoli stroskov.

Po  pravnomo€nosti odlo€itve o oddaj.i I.avnega  naro€ila  lahko  naro€nik do sklenitve  pogodbe o  izvedbi

j.avnega naro€ila odstopi od izvedbe javnega naro6ila iz utemeljenih razlogov, da predmetnega javnega
naro6ila   ne  potrebuje  veg  ali  da   zanj  nima   zagotovljenih  sredstev,  ali  da   se   pri   naro€niku   pojavi
utemeljen sum, da je  bila ali  bi  lahko bila vsebina  pogodbe  posledica  storj.enega  kaznivega dejanja  ali

da so  nastale druge  izredne okolis€ine,  na  katere  naro€nik ni  mogel vplivati  in I.ih  predvideti ter zaradi
katerih  je  postala  izvedba  I.avnega  naro€ila  nemogo6a.  V  primeru,  da  naro€nik  odstopi  od  izvedbe

javnega  naro€ila,  mora o svoji odlo6itvi in  razlogih, zaradi katerih odstopa od  izvedbe javnega  naroEila,
takoj. pisno obvestiti  ponudnike ali kandidate,  ki so predlozili  ponudbo.
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4.     PODIZVAJALCI

Ponudnik  lahko  izvede javno  naro€ilo  s  podizvajalcem.  Podizvajalci,  ki  sodeluj.ejo  pri  izvedbi I.avnega

naro6ila, moral.o spostovati veljavne obveznosti na podro€j.u okoljskega, socialnega in delovnega prava.

V primeru,  da  ponudnik pri  izvedbi javnega  naroEila  nastopa  s podizvaj.alcem,  ki zahteva  neposredno

pla€ilo,  se  §teje,  da  je  neposredno  pla€ilo  podizvajalcu  obvezno  in  obveznost  zavezuje  naro6nika  in
glavnega   izvaj.alca.   Kadar  namerava   ponudnik   izvesti  j.avno   naro€ilo   s   podizvajalcem,   ki   zahteva
neposredno pla€ilo, mora:

glavni  izvaj.alec  v  pogodbi  pooblastiti  naro€nika,  da  na  podlagi  potrj.enega  ra€una  oziroma
situacij.e s strani glavnega  izvaj.alca  neposredno  pla€uj.e  podizvaj.alcu,

podizvajalec  predloziti  soglasj.e,  na  podlagi  katerega  naro€nik  namesto  ponudnika  poravna

podizvaj.al€evo terj.atev do ponudnika,

glavni  izvajalec  svojemu  ra€unu  ali  situaciji  priloziti  ra€un  ali  situacij.o  podizvajalca,  ki  ga  je

predhodno potrdil.

€e   neposredno   pla€ilo   podizvaj.alcu   ni   obvezno,   naro€nik  od   glavnega   izvajalca   zahteva,   da   mu
najpoznej.e  v  Sestdesetih  (60)  dneh  od  pla€ila  kon€nega  ra€una  oziroma  situacije  po5lje  svojo  pisno
izjavo  in  pisno  izjavo  podizvajalca,  da je  podizvaj.alec  prejel  pla6ilo  za  izvedene  storitve,  neposredno

povezano s predmetom j.avnega  naro€ila.

Glavni   izvajalec  mora   med   izvajanj.em  javnega   naro€ila   storitev  naro€nika   obvestiti  o   morebitnih

spremembah   informacij   iz   prvega   in   drugega   odstavka   te   to€ke   in   poslati   informacij.e   o   novih

podizvaj.alcih, ki j.ih  namerava  naknadno vklju€iti v izvaj.anj.e taksnih gradenj, in sicer najkasnej.e v petih
dneh   po   spremembi.   V   primeru   vklj.u€itve   novih   podizvajalcev,   mora   glavni   izvaj.alec   skupaj   z

obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:
-       naziv,  polni  naslov,  matiEna  §tevilka, dav€na stevilka, transakcijski  ra€un, zakonite zastopnike,

-       vrsto del, kijih bo izvedel posamezni podizvajalec,

-       predmet,  koli€ina,vrednost,  kraj in rokizvedbeteh del,

-       zahtevo podizvajalca za  neposredno plaEilo, €e podizvaj.alec/ci to zahteva/j.o.

Kadar namerava  ponudnik izvesti javno naro6ilo s podizvaj.alcem,  mora  pogoje iz te dokumentacije za
oddaj.o I.avnega  naro€ila  izpolnj.evati tudi  podizvajalec,  ki sodeluj.e pri  izvedbi javnega  naro€ila.

Naro€nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vklju€itev novega  podizvajalca tudi,

6e  bi  to  lahko vplivalo  na  nemoteno  izvajanje  ali  dokon€anj.e  del  in  €e  novi  podizvajalec  ne  izpolnjuj.e

pogoj.ev,  ki j.ih je  postavil  naroEnik v  dokumentaciji  v  zvezi  z  oddajo javnega  naro€ila.  Naro€nik  bo  o
morebitni  zavrnitvi  novega   podizvajalca  obvestil  glavnega   izvajalca   najpozneje  v  desetih  dneh  od

prejema  predloga.

5.     UPORABA DOKUMENTACIJE

Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo v zvezi z oddaj.o javnega naro€ila, se obvezuj.e, da jo bo uporabil

samo za  izdelavo ponudbe.

6.     PRAVNIPOUK

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naro€anja (Ur.I.
RS, St. 43/2011, s sprem.  in dopol. do  60/2017; v nadalj.evanju besedila: ZPVPJN), vlozi vsaka oseba, ki

ima  ali I.e  imela  interes za  dodelitev javnega  naro€ila  in ji je ali  bi ji  lahko z domnevno  krsitvijo  nastala

Skoda.

stran  17/47



Zahtevek za  revizijo,  ki se  nanasa  na  vsebino  objave,  povabilo  k oddaj.i  ponudbe  ali  dokumentacijo v
zvezi z oddajo I.avnega  naro€ila, se  lahko vlozi  naj.kasnej.e v roku desetih  (10) delovnih dni od  dneva:

-       objaveobvestila ojavnem naro€ilu ali

-       obvestila o dodatnih informacij.ah, informacij.ah o nedokon€anem postopku ali popravku, €e se

s  tern  obvestilom  spreminjajo  ali  dopolnjujejo  zahteve  ali  merila  za   izbor  najugodnej.§ega

ponudnika   iz  dokumentacije  v  zvezi  z  oddajo  javnega   naro€ila  ali  predhodno  obj.avljenega
obvestila o  narocilu.

Vlagatelj  mora  ob  vlozitvi  zahtevka,  ki  se  nanasa  na  vsebino  obj.ave,  povabilo  k  oddaj.i  ponudbe  ali

dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega  naroEila vpla6ati takso v znesku  2.000,00 EUR.

Taksa se vpla€a na TRR pri Ministrstvu za finance, St. S156 0110 0100 0358 802 -izvrsevanje prora€una

RS, vskladu  z 71.  Elenom  zpvpJN,  sklic   11       16110-7111290-XXXXXXLL.

Zahtevek za  revizijo se vlozi v dveh  izvodih  pri  naro€niku. S  kopijo zahtevka  za  revizij.o vlagatelj. obvesti

tudi  Ministrstvo za finance, sektor za javna  naro€ila  in  koncesije.

Zahtevek za  revizijo se  po5lj.e  naro€niku  po  posti priporo€eno ali  priporo€eno s povratnico.
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Obrazec §t. 1a

PODATKI 0 PONUDNIKU V SAMOSTOJNEM  NASTOPU

Naziv

Naslov in sedez

Pooblas€enec za  podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon st.:                                                telefaks st.:

E-posta

Transakcijski  ra€un

Mati€na Stevilka

lD Stevilka  za  DDV

Datum:

NAVODILO:
-Ta  obrazecse  izpolni, Zigosa  in  podpise.

Zig: Podpis:
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Obrazec §t. 1b

PODATKI 0 PONUDNIKU -SKUPINA IZVAJALCEV,  KI  DAJE SKUPNO

PONUDBO

PoslovodeEi  (vodilni partner):

Naziv:

Naslov in sedez:

Poobla§€enec za  podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon §t.:                                              telefaks §t.:

E-posta

Transakcijski  ra€un

Mati€na §tevilka

ID §tevilka  za  DDV
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Ostali  ponudniki v skupni  ponudbi:

Naziv

Naslov in sedez

Pooblas€enec za  podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon st.:                                             telefaks §t.:

E-posta

Transakcijski  ra€un

Mati€na  Stevilka

lD §tevilka  za  DDV

Naziv

Naslov in sedez

Poobla5€enec za  podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefaks kontaktne osebe telefon st.:                                             telefaks st.:

E-po§ta

Transakcijski  ra€un

Mati€na §tevilka

lD §tevilka  za  DDV

Datum: rig: Podpis,

NAVODILO:
-     Ta obrazec se izpolni, Zigosa in podpi§e (obrazec fotokopirajte za potrebno Stevilo ponudnikov

v skupni  ponudbi).
-     Ta obrazec se izpolni zgolj. v primeru skupne  ponudbe  (v nasprotnem  primeru tega  obrazca  ni

potrebno  prilagati).
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Obrazec §t. 1c

PODATKI 0 PONUDNIKU -PODIZVAJALCI

Pri  izvedbi j.avnega  naro€ila  bodo sodelovali slede€i podizvajalci:

Vrednost del, ki Zakoniti zastopnik aliPodizvajalec Vrsta del, ki jih bode Delei
(firma in sedez) izvajali jih bodo izvajali

(v%)
poobla§Eena oseba za

(v FUR brez DDV) zastopanje

Datum: Zig: Podpis:

NAVODILO:
=i=Tobrazec  se  izpolni,  Zigosa  in  podpise,  v  kolikor  ponudnik  nastopa  s  podizvajalci  (obrazec

fotokopirajte za  potrebno Stevilo podizvajalcev).
-     Ta obrazec se izpolni zgoljv primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca

ni  potrebno prilagati).
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Obrazec §t. 1d

PODATKI 0 PODIZVAJALCU

Naziv  podizvajalca:

Naslov in sedez:

Zakoniti zastopnik:

Mati€na  Stevilka:

ID  Stevilka  za  DDV:

Transakcijski  ra€un/i:

Kontaktna oseba  podizvajalca:

Telefon      in      telefaks      kontaktne
telefon §t.:                                                 telefaks st.:

osebe:

E-po;ta:

Dela,  ki I.ih  prevzema  podizvajalec:

Kraj     in     rok    izvedbe    del,     ki    jih

prevzema  podizvajalec:

Vrednost     del,     ki    jih     prevzema
EURpodizvaj.alec (brez  DDV):

Kraj.  in  datum: Zig: Podpis odgovorne osebe

podizvajalca:

NAVODILO:
-     Ta  obrazec se  izpolni, Zigosa  in  podpise odgovorna  oseba  Dodizvaialca  (obrazec fotokopirajte

za  potrebno §tevilo podizvajalcev).
-     Ta  obrazec  se  izpolni  zgolj  v  primeru  nastopa  s  podizvajalci  (v  nasprotnem   primeru  tega

obrazca  ni  potrebno  prilagati).
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Obrazec 5t. 1e

SOGLASJ E/ZAHTEVA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

(naziv in  naslov podizvajalca)

-      sogla5am/zahtevam,  da  naro€nik/uporabnik  nase  terj.atve  do  ponudnika,  ki  bodo  izhajale  iz

opravljenega  dela  pri  izvedbi  naro€ila,  pla€uj.e  neposredno  na  nas transakcijski  ra€un,  in  sicer

na  podlagi  izstavljenih situacij.,  ki jih  bo  predhodno potrdil  izvaj.alec in  bodo  priloga situacijam,

ki jo bo  naro€niku/uporabniku  izstavil  izvajalec.

Kraj in datum: Zig: Podpis odgovorne osebe

podizvajalca:

NAVODILO:
-     Ta   obrazec  se   izpolni,   Zigosa   in   podpise   s  strani   odgovorne   osebe   podizvaialca   (obrazec

fotokopirajte  za  potrebno  Stevilo  podizvajalcev)  v  primeru  zahteve  po  neposrednem  pla€ilu
opravljenih storitev s strani naro€nika/uporabnika.

-     Ta obrazec se  izpolni zgolj. v primeru zahteve po neposrednem  pla6ilu (v nasprotnem  primeru

tega obrazca  ni  potrebno  prilagati).
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Obrazec §t. 1f

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLA€EVANJE PODIZVAJALCEM

Ponudnik:

(naziv in  naslov ponudnika)

Pooblas€am:

-      Naro€nika  univerzo  v  Mariboru,  Fakulteto  za  organizacij.ske  vede,  Kidri6eva  cesta  55a,  4000

Kranj,

da  na  podlagi  potrj.enega  ra6una  oziroma  situacij.e  neposredno  pla€uje  podizvaj.alcem,  ki  smo I.ih  kot

ponudnik navedli v Obrazcu  lc in zanje prilozili  podatke  na Obrazcu  ld.

To pooblastilo je sestavni del  in  priloga  ponudbe, s katero se prijavlj.amo na javno naroEilo   »lzvajanje

varnostne sluzbe na Fakulteti za organizacijske vede UM«.

Datum: Zig: Podpis:

NAVODILO:
-Ta  obrazecse  izpolni, Zigosa  in  podpi§e.

-     V primeru skupne ponudbe vpi5ite podatke o poslovode€em  partnerj.u v skupnem  nastopu.
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Obrazec §t. 1g

lzJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

Ponudnik:

(naziv in  naslov ponudnika)

V zvezi z I.avnim naro€ilom »lzvajanje varnostne sluzbe na Fakulteti za organizacijske vede UM«,

s polno odfovorno.stjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvaialcem.

Seznanjeni  smo  z  dejstvom,  da  v  kolikor  ponudnik  ne  bo  priglasil  vseh  podizvajalcev,  ima  naro6nik  iz

tega   razloga   pravico   krivdno  odpovedati  sklenj.eno  pogodbo,   €e   naknadno   ugotovi,  da   ponudnik
nastopa  s podizvajalci  ali  s podizvaj.alci,  ki jih  ponudnik  ni  priglasil.

Datum: Zig: Podpis,

NAVODILO:
-Ta  obrazecse izpolni,Zigosa  in  podpise.

-     V primeru skupne ponudbe vpisite podatke o poslovode€em  partnerj.u v skupnem  nastopu.

-     Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru, da  ponudnik ne nastopa s podizvajalci.

S,NIan2:]/4,]



Obrazec §t. 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik:

(naziv in  naslov ponudnika)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1.           vse kopije dokumentov, ki so  prilozene ponudbi,  ustrezaj.o originalom;

2.           vse navedbe, kismojih podalivponudbi, ustrezajodejanskemu stanj.u, naro€niku pa dajemo

pravico, da jih preveri pri sodelujo€ih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oziroma in§titucijah;

3.           v  primeru tegaj.avnega  naro€ila  nismo,  skupaj  s  podizvajalci oziroma  ponudnikivskupnem

nastopu, izdelali oziroma sodelovali z izdelovalci pri izdelavi dokumentacije v zvezi z oddaj.o

javnega  naro€ila  ali  njenih  delov;   prav  tako  izdelovalci  dokumentacije  v  zvezi  z  oddajo

javnega  naro€ila  niso sodelovali z nami pri  pripravi  ponudbe;

4.           nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega  naro€ila;

5.           se  strinjamo  z vsebino  dokumentacij.e v zvezi  z oddajo javnega  naro6ila  za  oddajo I.avnega

naro€ila    ter    vsemi     morebiti    pozneje    dobljenimi    podatki    (vprasanja     in    odgovori,

spremembe);

ne   obstajajo   razlogi   za   omejitev   poslovanja   po   35.   €Ienu   ZintpK,   ki   imajo   v   primeru

neupostevanj.a teh dolo€il, za  posledico ni€nost pogodbe.

Datum: Zig: Podpis:

NAVODILO:
-     Ta  obrazecse  izpolni, Zigosa  in  podpise.

-     V primeru skupne ponudbe vpi§ite podatke o poslovode€em  partnerju v skupnem nastopu.
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Obrazec §t. 3

PONUDBA §t.

Ponudnik:

(naziv in  naslov ponudnika)

1.     Ponudbene  cene  za  opravljanje  razpisanih  storitev  in  vklj.u€ujej.o vse  elemente,  iz  katerih  so
sestavljene.  Naro6nik  ponudniku  ne  bo  priznaval  nikakrsnih  dodatnih  stroskov.  Ponudbene

cene so fiksne za celotno trajanje javnega  naro€ila -dvanajst (12) mesecev.

2.     Opcij.a  oziroma  veljavnost  ponudbe:  devetdeset  (90)  dni  od  odDirania  Donudb.  z  moznostj.o

podalj.§anja  na  zahtevo  naro€nika.

Datum: Zig: Podpis,

NAVODILO:
-     Ta  obrazecse  izpolni, Zigosa  in  podpi§e.

-V primeru skupne  ponudbe vpi§ite podatke o poslovode€em  partnerju vskupnem nastopu.

PRILOGA:
-      lzpolnjen, Zigosan in podpisan obrazec st. 3/1-Ponudbeni predra€un.
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Obrazec §t. 4

IZJAVA 0 SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik:

(naziv in  naslov ponudnika)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

•       smo vpisani v enega  od  poklicnih  ali  poslovnih  registrov,  ki  se vodijo v  drzavi  €lanici,  v  kateri  ima

ponudnik sedez.
•      nam   kot   ponudniku   in   osebi,   ki   je   €lanica   upravnega,   vodstvenega   ali   nadzornega   organa

ponudnika   ali   ki   ima   pooblastila   za   zastopanje,   odlo€anje   ali   nadzor  v   nj.em,   ni   bila   izre€ena

pravnomo€na  sodba,  ki  ima  elemente  naslednj.ih  kaznivih  dejanj,  ki  so  opredeljena  v  Kazenskem
zakoniku  (Ur.I.  RS,  §t.  54/2015; v  nadaljevanju  besedila:  KZ-1):

-      terorizem  (108. Glen  KZ-1),

-      financiranj.e terorizma  (109. Glen  KZ-1),

-      §€uvanj.e in javno  poveli€evanje teroristi€nih dej.anj  (110. Glen  KZ-1),

-      nova€enje  in  usposabljanje za terorizem  (111. Glen  KZ-1),

-      spravljanje v suzenjsko razmerje  (112. Glen  KZ-1),

-      trgovina  z  ljudmi  (113.  Glen  KZ-1),

-      sprejemanje  podkupnine  pri volitvah  (157. Glen  KZ-1),

-      krsitevtemelj.nih  pravic delavcev (196. Glen  KZ-1),

-golj.ufija  (211.  €len  KZ-1),

-      protipravno omej.evanje konkurence (225. Glen  KZ-1),

-      povzro€itevste€aja  zgoljufijo ali  nevestnim  poslovanjem  (226. Glen  KZ-1),

-      oskodovanje  upnikov (227. Glen  KZ-1),

-      poslovna goljufij.a  (228. Glen  KZ-1),

-      golj.ufija  na §kodo  Evropske unije  (229. Glen  KZ-1),

-      preslepitev pri  pridobitvi  in  uporabi  posojila  ali  ugodnosti (230. €Ien  KZ-1),

-      preslepitev pri  poslovanju zvrednostnimi  papirji  (231. Glen  KZ-1),

-      preslepitev kupcev (232. Glen  KZ-1),

-      neupravi€ena  uporaba tuj.e oznake ali  modela  (233. Glen  KZ-1),

~      neupraviEena  uporaba tujega  izuma ali topografij.e (234. Glen  KZ-1),

-      ponareditev ali  uni€enje  poslovnih  listin  (235. Glen  KZ-1),

-      izdaja  in  neupravi€ena  pridobitev poslovne skrivnosti (236. Glen  KZ-1),

-      zloraba  informacijskega sistema  (237. Glen  KZ-1),

-      zloraba  notranje  informacije  (238. Glen  KZ-1),

-      zloraba trga finan€nih  instrumentov (239. Glen  KZ-1),

-      zloraba  polozaj.a  ali zaupanja  pri gospodarski dej.avnosti  (240. Glen  KZ-1),

-      nedovoljeno sprej.emanje daril (241. Glen  KZ-1),

-      nedovoljeno dajanje daril  (242. Glen  KZ-1),

-      ponarejanje denarja  (243. Glen  KZ-1),

-      ponarejanje in uporaba  ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. Glen KZ-

1),

-      pranjedenarja  (245. Glen  KZ-1),

-      zloraba  negotovinskega  pla€ilnega  sredstva (246. Glen  KZ-1),

-      uporaba  ponarejenega negotovinskega  pla€ilnega sredstva  (247. Glen  KZ-1),

-      izdelava,  pridobitev in odtuj.itev pripomo6kov za  ponarejanje  (248. Glen  KZ-1),

-      dav6na  zataj.itev (249. Glen  KZ-1),
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-      tihotapstvo  (250. Glen  KZ-1),

-      zloraba  uradnega  polozaja ali  uradnih  pravic (257. glen  KZ-1),

-      oskodovanjejavnih sredstev (257.a Glen  KZ-1),

-      izdaja tajnih  podatkov (260. Glen  KZ-1),

-jemanj.e podkupnine  (261. Elen  KZ-1),

-      daj.anje  podkupnine  (262. Glen  KZ-1),

-      sprej.emanj.e koristi za  nezakonito posredovanje (263. €len  KZ-1),

-      dajanje daril za  nezakonito  posredovanje (264. Glen  KZ-1),

-      hudodelsko zdruzevanj.e (294. Glen  KZ-1).

na  dan  oddaj.e  ponudbe,  nimamo  zapadlih,  neplaEanih  obveznosti  v  skladu  z  zakonom,  ki  urej.a

finan€no upravo, ki jih pobira dav€ni organ v skladu s predpisi drzave, v kateri ima sedez ali predpisi

drzave  naro€nika v vrednosti petdeset (50) evrov ali ve€, v skladu z zakonskimi dolo€bami drzave,
v kateri  ima  sedez, ali dolo€bami drzave  naro€nika,

na   dan  oddaje   ponudbe   imamo   predlozene  vse  obra€une  dav€nih  odtegljajev  za  dohodke  iz
delovnega  razmerja za obdobj.e zadnjih petih (5) let do dne oddaj.e ponudbe,

•      nismo   izlo€eni   iz   postopkov   oddaj.e  javnih   naro€il   zaradi   uvrstitve   v   evidenco   gospodarskih

subjektov z negativnimi referencami,
•      v  zadnj.ih  treh  (3)  Ietih  pred  potekom  roka  za  oddajo  ponudb  nam  v  Republiki  Slovenij.i  ali  drugi

Elanici,  ni  bila  dvakrat izre€ena globa zaradi  prekrska v zvezi s pla€ilom za  delo,
•       nismo   v   postopku   zaradi   insolventnosti,   prisilnega   prenehanj.a,   likvidacij.e,   nasa   sredstva   ali

poslovanje  ne  upravlj.a  upravitelj  ali  sodisEe,  na§e  poslovne  dej.avnosti  niso  za6asno  ustavlj.ene
oziroma se  nad  nami  ni za€el  postopek z enakimi pravnimi  posledicami,

•       nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali u€inekje prepre€evati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,

•       nismo  krivi  dajanja  resnih  zavajajo€ih  razlag  pri  dajanj.u  informacij,  zahtevanih  zaradi  preverjanj.a

obstoja  razlogov za izkljuEitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje,
•       izpolnjuj.emo  veljavne  obveznosti  na  podro€ju  okolj.skega,  socialnega  in  delovnega  prava,  ki  so

dolo€ene  v  pravu  Evropske  unije,  predpisih,  ki veljajo v  Republiki  Sloveniji,  kolektivnih  pogodbah

ali predpisih mednarodnega okolj.skega, socialnega  in delovnega  prava,
•       nismo  poskusili  neupravi€eno  vplivati   na  odlo€anje  naro6nika  ali  pridobiti  zaupne   informacije,

zaradi    katerih    bi    lahko    imeli    neupravi€eno    prednost   v    postopku   I.avnega    naro€ila,    ali    iz

malomarnosti  predloziti  zavajaj.oEe  informacij.e,  ki  bil  lahko  pomembno  vplivale  na  odlo€itev  o

izklju€itvi,  izboru  ali oddaji javnega  naro€ila.

Datum: fig: Podpis:

NAVODILO:

=l=obrazecseizpolni,Zigosainpodpi§e(obrazecfotokopirajtezapotrebnosteviloponudnikov,

ponudnikov v skupni ponudbi in  podizvaj.alcev).
-     Ta  obrazec  izpolnij.o vsi  udelezeni v ponudbi, t. j.  ponudnik in  morebitni  ponudniki v skupnem

poslu, ter podizvaj.alec.
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Obrazec §t. 5

DOKAZILO 0 EKONOMSKEM  IN  FINAN€NEM  POLOZAJU

IZ 76. €LENA ZJN-3

Pravne osebe s sedezem v Republiki Sloveniji predlozijo:
-      obrazec  BON-2 -dokazilo  oziroma  potrdilo  ne  sine  biti  starej§a  trideset  (30)  dni  od  roka  za

oddaj.o ponudb.

Fizi€ne osebe (samostojni podjetnik posameznik) s sedezem v Republiki Sloveniji predlozijo:

obrazec BON-2 -dokazilo oz.  potrdilo  ne sine  biti starej§a trideset (30) dni od  roka za
oddajo ponudb.

Ponudniki s sedezem v tujini:

dokazila,  iz  katerih   bodo  razvidni  podatki  o  ekonomskem  in  finan€nem   polozaju  -

podatki morajo biti potrj.eni. Potrdila ne smej.o biti starejsa trideset (30) dni od roka za oddajo
ponudb.

stran 32/47



Obrazec §t. 6

(naziv in  naslov naro€nika -potrjevalca  referen6ne storitve)

Na  prosnjo ponudnika:

(naziv ponudnika,  ki se  prijavlja  na javno  naroEilo)

za namen predlozitve ponudbe na javno naro€ilo »lzvajanje storitev varovani.a za rektorat Univerze v Mariboru«

izdajamo naslednje

REFEREN€NO POTRDILO

Potrjujemo, da zgoraj navedeni  ponudnik po pogodbi/naro6ilnici St.

za  na5e  potrebe  opravljal  storitve  varovanja  premozenja  in  ljudi  v vrednosti EUR  (vrednost
brez DDV) -vrednost referen€ne storitve mora  biti  minimalno 25.000,000 FUR (vrednost brez DDV).

Referen6ne storitve so bile opravljene v obdobju od  1.  1. 2015 do 31.  12.  2017.

Potrjujemo, da se storitve opravljajo strokovno, kvalitetno in v skladu z dolo€ili pogodbe.

Kontaktna oseba  naro€nika  (potrjevalca  reference),  pri  katerem se dobijo dodatne informacije:

line in prlimek asebe

e   robs    nas OV

Te[efonska §tev ka

Datum: fig naro€nika: Podpis naro€nika:

Opomba:
Veljavno je samo potrdilo z Zigom in podpisom osebe naro€nika.

Naro€nik,  ki  potrdi  referen€no  potrdilo  o  izvedbi  del  je  tretja  (pravna)  oseba,  kar  pomeni,  da  navedenega

potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oziroma izvajalcu v skupnem nastopu.

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja priloziti tri (3) referen€na potrdila.

stran 33/47



Obrazec St. 7

lzJAVA 0 TEHNI€NI  IN  KADROVSKI SPOSOBNOSTl

Ponudnik:

(naziv in  naslov ponudnika)

Pod kazensko in materialno odgovornostj.o izjavljamo, da:

-      imamo  licenco  za  varovanje  lj.udi  in  premozenj.a,  v  skladu  z  dolo€bami  Zakona  o  zasebnem

varovanju  (priloga:  kopija velj.avne licence za opravljanje varovanja  ljudi in  premozenja),
-      imamo  pooblastilo  za  izvajanje  pozarnega  varovanj.a,  izdano  s  strani  Uprave  RS za  za§€ito  in

re§evanje,  skladno  z  dolo€bami  Pravilnika  o  pozarnem  varovanj.u  (priloga:  kopija  veljavnega

pooblastila za  izvajanj.e  pozarnega varovanja),
-      imamo   zavarovanj.e   poklicne   odgovornosti   za   zavarovalno   vsoto,   ki   ne   sine   biti   nizj.a   od

42.000,00 EUR za posamezen zavarovalni primer oziroma od 84.000,00 EUR za vse zavarovalne

primere  v  posameznem   letu  -  15.   Glen   Zakona   o  zasebnem   zavarovanj.u   (priloga:   kopija
velj.avne pogodbe ali zavarovalne police za zavarovanje poklicne odgovornosti).

Storitve I.avnega  naro€ila  (izvajanje varnostno -receptorske sluzbe)  bodo izvaj.ale  naslednj.e osebe,  ki
so redno zaposlene pri ponudniku:

zap.
Ime in priimek vamostnika receptorja Opravljena nacionalna

§t. poklicna kvalifikacija *

1. FT    DA                         FT    NE

2. FT   DA                    r   NE

3. r   DA                   F-NE

4. F-DA                       FT    NE

*ponudnik prilozi kopijo sluzbene izkaznice

Datum: Zig:

NAVODILO:
-     Ta obrazecse  izpolni, Zigosa.

-      Obrazcu st. 7 se prilozijo dokazila o izpolnjevanju zahtev.

Podpis:
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Obrazec §t. 8

DOGOVOR 0 ODDAJI SKUPNE PONUDBE
(obvezna priloga v primeru, ko ponudbo predlozi skupina ponudnikov)

lz Dogovora o oddaj.i skupne ponudbe mora  biti razvidno slede€e:

-      imenovanje poslovode€ega ponudnika  pri izvedbij.avnega  naro€ila,

-     pooblastilo poslovode€emu in odgovorni osebi za  podpis ponudbe in pogodbe,

-      izjava,  da  so  seznanjeni  z  navodili  ponudnikom  in  razpisnimi  pogoji  ter  merili  za  dodelitev

I.avnega  naro€ila  in da z nj.imi v celoti soglasaj.o,
-     soglasje  poslovode6ega  o  moznosti  neposrednega  pla€evanja  izvajalcu  v skupnem  nastopu  s

strani  naro6nika,
-     navedba, da odgovarj.aj.o naro€niku  neomejeno solidarno,

-     podro€je  (obseg)  dela,  ki  ga   bo  prevzel  in  izvedel  vsak  partner  v  skupini  in  delez  vsakega

partnerja v skupini v % in vrednost del,  ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
-dolo€be v primeru izstopa  kateregakoli partnerja vskupini,

-      na€in  plaEila  preko vodilnega  partnerj.a v skupini ali vsakemu  od  partnerjevv skupini.

V  primeru  sklenitve  pogodbe  bodo  isti  ponudniki  tudi  imenovani  v  pogodbi  med  naro€nikom  in

poslovode€im.
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Obrazec §t. 9

IZJAVA/PODATKI 0 UDELEZBI  FIzl€NIH  IN  PRAVNIH OSEB V

LASTNISTVU  PONUDNIKA

ter o gospodarskih subj.ektih, za katere se glede na dolo€be zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje,
da  so  povezane druzbe s  ponudnikom  (Sesti odstavek 14.  €lena Zakona o  integriteti  in  prepre€evanju
korupcij.e,  Ur.I.  RS, St.  69/2011).

Nazlv ponudnika

Naslov in sedez ponudnika

3tevi(ka vpisa v sodni register

Spodaj   podpisani   zakoniti  zastopnik   ponudnika   izj.avlj.am,   da   so   pri   lastnistvu   zgoraj   navedenega

ponudnika  udelezeni  naslednji subjekti (fizi€ne in  pravne osebe):

Ime, priimek/naziv pravne osebe
Naslov stal nega bivali§€a/sed i De leg lastni§tva

pravne osebe (v%)
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Spodaj  podpisani zastopnik izj.avljam, da so skladno z dolo€bami zakona,  ki  urej.a gospodarske druzbe,

povezane druzbe z zgoraj navedenim  ponudnikom,  naslednj.i gospodarski subjekti:

N.v Mati€na §tevilkaaziv gospodarske druzbe Sede2  gospodarske dru=be

€e  ponudnik  predlozi  lazno  izj.avo  oziroma  da  neresni€ne  podatke  o  navedenih  dejstvih,  ima  to  za

posledico ni€nost pogodbe.

Datum: Zig: Podpis:

NAVODILO:
-Ta  obrazecse  izpolni, Zigosa  in  podpise.

-V primeru skupne ponudbe ga  izpolnijo vsi sodeluio€i vskupnem  nastopu.
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Obrazec §t. 10

NARO€NIK:

lzvAJALEC:

UNIVERZA V MARIBORu,  FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE,  Kidriceva  cesta  55a,

4000 Kranj, ki jo zastopa dekan red. prof. dr. Iztok Podbregar

matiEna stevilka:                     5089638018

ID  za  DDV:                                      S171674705

TRR:                                                 S156    01100-6095916533       odprt    pri    RS    MF,    uprava    RS

za javna  pla€ila, Obmo6na enota  UJP Kranj

ki ga  zastopa  direktor(ica)

mati€na Stevilka:

lD  za  DDV:

TRR:

skleneta po medsebojnem sporazumu  naslednjo

POGODBO  ST. 302/1 -FOV/2018

»Izvajanje varnostne sluzbe na Fakulteti za organizacijske vede UM«

I.                Uvodne dolo€be
1.         €len

Pogodbeni stranki  uvodoma  ugotavljata da:
-      je   naro€nik   izvedel   postopek   oddaje   naro€ila   male  vrednosti   (objava   na   Portalu  javnih   naro€il   St.

NMV               /2018  z  dne  _.  _.  2018),  z  namenom  sklenitve  pogodbe  za  izvedbo  javnega  naro€ila
»lzvajanje  varnostne  sluzbe  na  Fakulteti  za  organizacijske  vede  UM«  (v  nadaljevanju  besedila:  javno

naro€ilo)'
-       so ponudba izvajalca in dokumentacija v zvezi z oddajojavnega naro€ila sestavni del tega pogodbenega

razmerja,
-       pogodbeni  stranki  sklepata  to  pogodbeno  razmerje  za  dolo€itev  splosnih  pogojev  za  izvedbo javnega

naro6ila.

11.               Predmet pogodbe
2.         Glen

Predmet pogodbe je izvajanje varnostne sluzbe na Fakulteti za organizacijske vede UM, Kidri€eva cesta 55a, 4000
Kranj.  Podrobnejsi opis storitev je razviden iz Priloge §t.1 -Opis storitev javnega  naro€ila.

V 3. 6lenu  navedene enote storitev so okvirne narave,  naro€nik bo naro€il storitve glede na dejanske potrebe.
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Ill.               Cena  in  na€in  pla€ila

3.       Glen

lzvajalec bo izvedel pogodbene obveznosti po naslednji cenovni specifikaciji:

z. §t. Enota
Okt,irno§tevi'oenot vredvE nosuRNaziv ponudbene postsvke tnaebre2D

JnotoDV) Skupna pobvredn(vEURbre udostzDbeDVna)+

Lokacija: Fakulteta za Organ Eeva cesta 55a' 4ooo Kranjizacijske vede UM,Kldr

1. Storitve varovanja z varnostniki ural €

2.
Storitve        nadzorovanja        alarmnihnaprav

mesec2 €

3. lzdelava  na€rta varovanja kos €

Skupaj -10kacija Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidri€eva cesta 55a, 4000Kranj
€(v EUR breI DDV)

Skupna  ponudbena vrednost znasa (v EUR brez  DDV)  oziroma (v  EUR  z  DDV).

Ponudbene cene so izrazene v evrih  in vklju€ujejo vse elemente,  iz  katerih so  sestavljene.  Naro€nik izvajalcu  ne

bo  priznaval  nikakrsnih  dodatnih stro§kov.

Cene so nespremenljive za obdobje enega (1) leta -za fas trajanja pogodbe.

V  kolikor  bo  naro€nik  naro€al  storitve  oziroma  blago,  ki  ni  zajeto  v  ponudbenem  predra€unu,  mu  ga  izvajalec

obra€una s popustom  na veljavni cenik,  ki ga je podal v ponudbi ob prijavi  na  predmetno javno naro€ilo.

4.       Glen

lzvajalec izstavi  mese€ni  zbirni  ra6un  za  opravljene storitve.

Naro€nik bo raEun  potrdil ali zavrnil v roku osmih  (8) dni od dneva  njegovega  prejema.

5.       Glen

Naro€nik bo ra€un za opravljeno storitev poravnal v roku tridesetih  (30) dni  po prejemu pravilno izstavljenega e-

ra6una. €e naroEnik zamudi s placilom  ra€una,  mu  lahko izvajalec zara€una zakonite zamudne obresti.

Pla6ila  se izvajajo  na transakcijski  ra6un  izvajalca  §t. Odprt pri

6.      €len

Skladno  z  dolo€ili  Zakona  o  opravljanju  pla6ilnih  storitev  za  prora€unske  uporabnike  (ur.  I.  RS,  St.  77/2016;  v

nadaljevanju  besedila:  ZOPSPU-1)  Univerze  v  Mariboru  Fakulteta  za  organizacijske  vede  od  1.1.  2015  raEune

prejema  izklju€no v elektronski  obliki  in  sicer preko  portala  Uprave  Republike Slovenije za javna  pla€ila.

10bra6una se za vsak mesec na  podlagi dejansko opravljenih  ur.

2 0bra€unsko enoto predstavlja  mesec -obra€unava se enako ne glede na Stevilo dni v posameznem mesecu
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Pri  posiljanju  elektronskih  ra€unov se navajajo  naslednji  podatki:

Univerza v Mariboru

Slomskov trg 15, 2000 Maribor

Dav€na  Stevilka: Sl  71674705

lBAN: S156 01100 6095916533

Naro€nik  bo  za  opravljene  storitve  pla€eval  po  prejetih  e-ra6unih,  ki  bodo  izstavljeni  skladno  z  dolo€ilom  iz

zgornjih odstavkov.

IV.             Pravice in obveznosti pogodbenih strank

7.       Elen

lzvajalec je dolzan:
-       upostevati  predpise naro6nika  pri opravljanju  pogodbenih obveznosti,

-      izdelati na6rtvarovanja vroku  l4dni od podpisa pogodbe,

-       pravo€asno opozoriti na morebitneovire pri  izvajanju  del,

-       varovati  interese naro€nika vskladu  z zakonskimi  dolo€ili,

-       varovati vse interne in zaupne podatke naro€nika vskladu  zzakonskimi dolo€ili,

-       na zahtevo naro€nika izvrsiti zamenjavo varnostnika ali varnostnika -receptorja,

-       delo   opravljati   po   pravilih   stroke,   strokovno,   vestno   in   odgovorno  v  skladu   s   standardi   Zbornice

Republike Slovenije za zasebno varovanje in vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo zasebno varovanje,

pozarno varovanje in varstvo pred pozarom,
-       delo opravljati v skladu s sprejetim  na6rtom fiziEnega in  pozarnega varovanja,

-       intervencijo opraviti vnajkrajsem  moznem €asu,  ki  ni dalj5i od petnajst (15)  minut,

-       v primeru nepravilnosti na objektih (vlom,  polar, izliv vode, druge oblike 5kode) takoj obvestiti najblizjo

policijsko postajo, gasilce in naro€nikovo odgovorno osebo.

Izvajalec bo izbral stalne varnostnike; vse spremembe je potrebno sporo€iti  naro€niku. Zamenjano osebje  mora

izpolnjevati vse razpisane pogoje za opravljanje pogodbenih storitev.

Izvajalec odgovarja  za vso Skodo,  ki  bi jo povzro€ili  njegovi  delavci  zaradi  opustitve ali  malomarnega  dela  ali dela

v nasprotju s to pogodbo. Za delo podizvajalcev izvajalec odgovarja  kot bi sam izvajal dela.

8.      flen

Naro6nik se zaveze, da  bo delavcem izvajalca:
-      omogo€il  pregled  naprav za izvajanje pogodbenih obveznosti,

-       omogo€il   seznanitev  z  vsakokratnimi   spremembami   v  zvezi   z   odgovornimi   osebami   naro€nika   za

posamezno lokacijo,
-       sproti  seznanjal  z vsako  spremembo  v  prostorih,  ki  so  opremljeni  s  tehni6nim  varovanjem  in  bi  lahko

sprememba vplivala  na spremembo postopkov intervencije,
-      zagotovil ustrezne delovne pogoje s telefonsko povezavo.

9.      €len

Niti  izvajalec  niti  naro€nik ni  odgovoren  za  neizpolnitev pogodbenih  obveznosti  zaradi  okoli§€in,  katerih vzrok je

izven  nadzora  posamezne pogodbene stranke in ga  ni  bilo mogo€e pri€akovati, se mu  izogniti ali ga odvrniti.

10.   €len

lzvajalec je dolzan ohraniti kot zaupne in trajno varovati podatke, ki jih  pridobi all zanje izve med izpolnjevanjem

pogodbenih  obveznosti,  pri  €emer  podatkov  ne  sine  uporabiti  v  lastno  korist ali  komercialne  namene  in jih  ne
sine brez vednosti in  naro6nikovega soglasja  posredovati tretjim osebam.
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11.    Glen

Pogodbenim  strankam  ni  dovoljena  uporaba  osebnih  podatkov,  za  katere  izvesta  pri  izpolnjevanju  pogodbenih
obveznosti,   v  drug   namen,   ki   ni   izrecno   dolo€en   s  to   pogodbo.   Pogodbene  stranke   so   dolzne   zagotoviti
zavarovanje osebnih  podatkov v skladu  z veljavnim zakonom  o varstvu  osebnih  podatkov in  drugimi  predpisi,  ki

urejajo podro6je varovanja osebnih  podatkov.

V.     Pogodbena kazen

12.    Glen

Naro€nik  si  pridruzuje  pravico,  da  v  primeru  neizpolnjevanja  pogodbenih  obveznosti  in  to  neizpolnjevanje  ni

posledica visje sile ali  razlogov na strani  naro€nika,  izvajalcu  obra€una  pogodbeno  kazen  ob vsakokratni  zamudi

pri  opravljanju  storitev  ali  opravljanju  storitev,   ki  je  v  nasprotju  z  dolo5ili   pogodbenega   razmerja.   Naro€nik
obra€una pogodbeno kazen za zamudo pisno postavljenega roka za odpravo pomanjkljivosti za vsak zamujen dan
v visini  pet  promilov (5  a/oo)  vrednosti  posamezne storitve,  ki  bi  morala  biti  opravljena,  vendar  ne veE  kot deset

odstotkov  (10  %)  vrednosti  storitev,   ki   bi   morale   biti   opravljene.   Naro6nik  izstavi   bremepis  za   obra€unano

pogodbeno kazen all se znesek iz tega  naslova odsteje pri  naslednjem  mese€nem ra€unu.

Izvajalecje dolzan  pla6ati od§kodnino tudi za tisti del Skode,  ki  presega obra€unano pogodbeno kazen.

Naro€nik  si  pridruzuje  pravico  unov€enja  finan€nega  zavarovanja  za  zavarovanje  dobre  izvedbe  pogodbenih

obveznosti,  v kolikor  naro€nik  pravo€asno  ne  pla€a  pogodbene  kazni  oziroma  pravo6asno  ne  pla5a  od§kodnine

za  nastalo Skodo.

Naro€nik  obra€una  izvajalcu  pogodbeno  kazen  po  pisnem  opominu,  vendar  se  pogodbena  kazen  ne  glede  na
odposlani  opomin vselej  obra€una  od  trenutka  nastopa  zamude  roka,  tj.  ko  bi  izvajalec v skladu  z dolo€bami  te

pogodbe  moral  storitev ustrezno  kon€ati,  pa  do  prenehanja  zamude roka, tj.  dokler izvajalec pravilno  ne izpolni
svoje pogodbene obveznosti.

Vl.    Finan€no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

13.    Glen

lzvajalec je dolzan  naro€niku  ob podpisu te pogodbe izro€iti finan€no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti  (meniEno  izjavo  s  pooblastilom  za  izpolnitev  in  bianco  menico)  v visini  3.000,00  EUR,  z  veljavnostjo

trideset (30) dni po prenehanju  pogodbe.

Naro€nik   lahko   unov€i   zavarovanje   za   dobro   izvedbo   pogodbenih   obveznosti,   €e   se   izkaze,   da   izvajalec

pogodbenih obveznosti  ne izpolni  pravilno in  pravo€asno,  kot je to dolo€eno s to pogodbo oziroma  naro€nikovo
dokumentacijo  v  zvezi  z  oddajo  javnega   naro€ila.   Naro€nik  pri   unov€enju  finan€nega  zavarovanja  za  dobro
izvedbo pogodbenih obveznost uposteva tudi dolo6ila  12. €lena te pogodbe.

VIl.  Predstavniki pogodbenih strank
14.    Glen

Pogodbeni stranki dolo€ata  naslednja skrbnika za izvajanje pogodbe:
-       na  strani  naro6nika:

naslov:
-       nastrani  izvajalca:g./ga.

naslov:

telefonska  Stevila:

telefonska  Stevila:

elektronski

elektronski

V  kolikor  katerakoli  pogodbena  stranka  spremeni  skrbnika  pogodbe,  je  dolzna  o  tern  dejstvu  obvestiti  drugo

pogodbeno stranko po elektronski posti.

Vlll. Prenehanje pogodbe
15.    Glen
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da  lahko naro€nik odstopi od  pogodbe v naslednjih  primerih:
-       prenehanje poslovanja ponudnika,

-       neustrezno izpolnjevanje pogodbenih dolo6il,

-      €e izvajalec ne uposteva  roka za  izvedbo pogodbenih obveznosti,

-       6e   izvajalec  ne  spostuje  zahtev  naro€nika   iz  javnega   naro€ila,   ki  so   navedeni   v  tern  pogodbenem

razmerju,
-      vdrugih primerih, ki so posledica ravnanja druge pogodbenestranke in le-ta povzro6ijoskodo naro€niku.

Zgoraj  nastete ukrepe  lahko  naro6nik uveljavlja  po opominu,  ki  mora  biti  izvajalcu  poslan  pisno,  s povratnico ali

po elektronski  po§ti.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naEin, predviden v pogodbenem razmerju, za€ne

naro6nik ustrezne postopke za  prekinitev pogodbenega  razmerja.

Naro€nik  bo  v  primeru  prekinitve  pogodbenega  razmerja  o  tern  pisno  obvestil  izvajalca,  odstop  za€ne  veljati  v
roku  tridesetih  (30)  od  prejema  pisne  odpovedi,  razen  v primeru  iz  prve alineje  prvega  odstavka  tega  €lena,  ko

ima naro€nik pravico takoj odstopiti od pogodbe.

IX.    Odstop od pogodbe

16.    Glen

Naro€nik  lahko,  s  pisnim  obvestilom  izvajalcu,  kadarkoli  odstopi  od  pogodbe. V tern primeru je  naro€nik dolzan

izvajalcu  povrniti vse stro§ke in mu  pla€ati do tedaj opravljeno delo.

Pogodbeni stranki soglasata, da ta pogodba preneha pred€asno veljati, v kolikor Univerza v Mariboru kot enotna

pravna  oseba  izvede  skupno javno  naro€ilo  in  sklene  pogodbo  za  isto  vrsto  storitev  oziroma  blaga  v  skladu  z
dolo€ili,   ki   urejaj.o   javno   naro€anje,   in   sicer   brez   odpovednega   roka   in   brez   obveznosti   za   Fakulteto   za

organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Pogodba se prekine po  prejemu  pisnega  obvestila s strani  rektorja  Univerze v Mariboru,  da  navedena  pogodba

preneha veljati.  Nasprotna pogodbena stranka  ne more zaradi enostranske odpovedi iz 1. stavka tega odstavka
zahtevati  nobene pogodbene kazni ali odskodninskih zahtevkov,  ki bi izhajali iz tega  pogodbenega  razmerja.

Naro€nik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca v primeru:
/    €e  ravna v nasprotju  s  pravili  znanosti  in  stroke ali  prisilnih  predpisov,

/    €e ne upo§teva ekonomskega  interesa naroEnika  in to kljub opozorilu  ne popravi,
/    €e druga€e huje krsi obveznosti s te pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe po tern 6lenu j.e izvajalec dolzan povrniti naro€niku vse stroske povezane z novim
razpisom in  izborom,  kot tudi §kodo,  ki  nastane naro€niku zaradi zamude.

17.    Elen

lzvajalec lahko pred6asno odstopi od pogodbe, 6e naro€nik 2x zamudi s pla€ilom storitev za ve€ kot petinstirideset

(45)  dni.

18.    Glen

Med  veljavnostjo  pogodbe  o  izvedbi  javnega  naroEila   lahko  naro6nik  ne  glede  na  dolo€be  zakona,   ki  ureja
obligacijska  razmerja in dolo€ila te pogodbe, odstopi od pogodbe v naslednjih okolis6inah:

-      javno naro€iloje bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopekjavnega naro€anja,
-      v6asu oddajejavnega narocilaje bil izvajalecvenem od  polozajev, zaradi katerega bi ga  naro6nik moral

izklju€iti iz postopka javnega naro€anja,  pa s tern dejstvom  naro€nik ni  bil seznanjen v postopku javnega

naroEanja,
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-       zaradi hudih krsitevobveznosti iz PEU,  PDEu intega zakona, kijihjepo postopku vskladu z258. €lenom

PDEU  ugotovilo Sodis6e  Evropske unije, javno  naro€ilo  ne  bi smelo  biti  oddano  izvajalcu.

19.    Elen

Skladno   z  veljavno   zakonodajo   (ZJN-3),   pogodba   preneha   veljati,   €e   dobavitelj   ali   njegov   podizvajalec   krsi

delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.

X.                Podizvajalci

20.   €len

lzvajalec bo pogodbene storitve izvedel v sodelovanju s podizvajalci  navedenimi v ponudbi£:

1.

2.

3.

1  Opomba:   vpisejo   se   podatki   o   vseh   podizvajalcih:   naziv,   polni   naslov,   mati€na   Stevilka,   dav€na   §tevilka,

transakcijski   ra€un,   zakonite  zastopnike,  vsaka  vrsta   del,   ki  jih   bo  izvedel   podizvajalec  -  predmet,   koli6ino,

vrednost  (brez  DDV),  kraj  in  rok  izvedbe  teh  del.  Navedeni  podatki  so  obvezna  sestavina  pogodbe  v  primeru

podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem  pla€ilu.

Glavni izvajalec mora  med izvajanjem javnega  naro€ila  naro€nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij

iz prej§njega  odstavka in  poslati  informacije o  novih  podizvajalcih,  ki jih  namerava  naknadno vklju6iti v izvajanje

tak§nih gradenj in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vklju€itve novih podizvajalcev mora

glavni izvajalec skupaj z obvestilom  posredovati tudi  naslednje podatke in dokumente:
-       naziv,  polni  naslov,  mati6na stevilka, dav€na §tevilka, transakcijski  ra€un, zakonite zastopnike,

-       vrsto storitev,  ki jih  bo izvedel  posamezni podizvajalec,

-       predmet,  koli€ina, vrednost,  kraj in  rok izvedbe storitev,

-       zahtevo podizvajalca  za  neposredno pla€ilo, 6e podizvajalec/ci to zahteva/jo.

Izvajalec,  ki  izvaja  javno  naro6ilo  z  enim  ali  ve€  podizvajalci,  mora  imeti  ob  sklenitvi  pogodbe  z  naro€nikom  all

med   njenim   izvajanjem,   sklenjene   pogodbe  s   podizvajalci.   Podizvajalec   mora   naro6niku   posredovati   kopijo

pogodbe, ki jo je sklenil s svojim  naro€nikom  (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Ker  bo  izvajalec  pri  izvedbi  pogodbenih  obveznosti  iz  te  pogodbe  nastopal  skupaj  s  podizvajalci,  ki  zahtevajo

neposredno  pla€ilo,  izvajalec v skladu  z doloEili Zakona  o javnem  naro€anju  (Ur.I.  RS, St. 91/2015; v nadaljevanju

besedila:  ZJN-3)  pooblas6a  naro€nika/uporabnika,  da  na  podlagi  potrjenega  ra6una  oziroma  situacije  s  strani

glavnega izvajalca   neposredno pla€uje podizvajalcem. Podizvajalec mora predloziti soglasje, na podlagi katerega
naro6nik/uporabnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajal6evo terjatev do glavnega  izvajalca.

Izvajalec  se  zavezuje,  da   bo  svojemu   ra€unu   oziroma  situaciji   obvezno   prilozil   predhodno  potrjene  ra€une

oziroma situacije svojih podizvajalcev.

Xl.             Kon€ne dolo€be
21.    Glen

Na  podlagi  dolo€b  1.  to€ke  14.  6lena  Zakona  o  integriteti  in  prepre6evanju  korupcije  (Ur.  I.  RS,  St.  69/2011;  v
nadaljevanju  besedila: ZintpK-UP82) je  pogodba,  pri  kateri  kdo v imenu  ali  na  ra€un  druge  pogodbene stranke,

predstavniku  ali  posredniku  organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi,  ponudi ali da  kaksno nedovoljeno
korist za:

-       pridobitevposlaali

-       za sklenitev posla  pod  ugodnej5imi  pogoji all
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-      za opustitev dolznega nadzora  nad  izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-       za drugo ravnanje ali opustitev, s katerimje organu ali organizaciji izjavnega sektorja povzro6ena skoda

alijeomogo€enapridobitevnedovolI.enekoristipredstavnikuorgana,posrednikuorganaaliorganizacije
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu  predstavniku, zastopniku,  posredniku;

je  nifna.

22.   `len

Pogodba je sklenjena s podpisom obeh  pogodbenih strank.  Pogodba se sklepa za obdobje enega  (1) leta od 4. 5.
2018  do  3.  5.  2019,  pod  pogojem,  da  izvajalec  predlozi  finan€no  zavarovanje  za  dobro  izvedbo  pogodbenih

obveznosti v obliki, visini in trajanju,  kot je opredeljeno v 13. 6Ienu  pogodbe. Vse spremembe in dopolnitve k tej

pogodbi  bosta stranki sklenili  pisno,  z aneksom  k tej  pogodbi.

23.    Glen

Pogodbeni stranki soglasata,  da  bosta  morebitna  nesoglasja  oziroma spore  resevali sporazumno,  €e v tern ne bi
uspeli,  bo pa v sporih odloEilo pristojno sodis€e glede na sedez naro€nika.

24.    Glen

Ta pogodba je sklenjena v Stirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

V                                  'dne

Izvajalec:

Direktor(ica):

V Kranju , dne

Naro€nik:

Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede

dekan:

Red.  prof. dr.  Iztok Podbregar

NAVODILO:
-       Ponudnikvzorec pogodbe (vsakostran)  parafira  in zigosa.
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Obrazec §t. 11

IZJAVA 0 IZDAJI  MENICE Z MENI€NO IZJAVO S POOBLASTILOM ZA

IZPOLNITEV

Zakoniti zastopnik oziroma poobla§€enec ponudnika:

(naziv in  naslov ponudnika)

NEPREl(LICNO IN BREZPOGOJNO IZJAVLJAM, da bomo za namene javnega  naro€ila  »Izvajanje varnostne sluzbe

na Fakulteti za organizacijske vede UM«

naro€niku  ob  podpisu  pogodbe,  €e  bomo  izbrani  kot  izvajalec,  izro€ili  podpisano  bianco  menico  ter  meni6no

izjavo  s   pooblastilom   za   izpolnitev  s   klavzulo   BREZ   PROTESTA   kot  garancijo   za   dobro   izvedbo   pogodbenih

obveznosti v visini 3.000,00  EUR.

Veljavnost  finan€nega  zavarovanja  za  dobro  izvedbo  pogodbenih  obveznosti:  trideset  (30)  dni  po  prenehanju

veljavnosti  pogodbe.

Datum: fig: Podpis:

NAVODILO:
-       Ponudnik izpolni,  podpi§e in  zigosa  izjavo o izdaji  menice z  meni€no izjavos pooblastilom  za  izpolnitev.
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Obrazec §t. 11/1

MENl€NA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Zakoniti zastopnik oz. poobla§€enec ponudnika:

(naziv in  naslov ponudnika)

nepreklicno izjavljam, da pooblas€am naro€nika  UNIVERZO V MARIBORU,  FAKULTETO ZA ORGANIZACIJSKE VEDE,

KIDRl€EVA  CESTA  55A,  4000   KRANJ,   da   lahko   podpisano   in   Zigosano   bianco   menico,   ki  je  bila   izro€ena   kot

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti javnega  naro6ila

»lzvajanje varnostne sluzbe na Fakulteti za organizacijske vede UM«

skladno z dolo6ili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naro€ila in pogodbe za predmetno javno naro€ilo izpolni

v vseh neizpolnjenih delih za znesek 3.000,00 EUR. Kot ponudnik se odrekam vsem ugovorom proti tako izpolnjeni

menici in se zavezujem  menico pla€ati,  ko dospe v pla€ilo.

Meni€ni  znesek se  nakaze  naro€niku  UNIVERZI  V  MARIBORU,  SLOMSKOV TRG  15,  2000  MARIBOR,  KIDRI€EVA

CESTA 55A, 4000 KRANJ) na ra€un §tevilka S156 01100-6095916533, odprt pri  Upravi RS za javna pla€ila. Izjavljam,

da se zavedam  pravnih  posledic izdaje menice v zavarovanje.

Naro€nika  hkrati  POOBLA§€AM,  da  predlozi  menico  na  unov€enje  in  izrecno  dovoljujem  banki  izpla€ilo  take

menice.

Tako  dajem  NALOG  ZA  PLA€lLO  oziroma  POOBLASTILO  vsem  spodaj  navedenim  bankam  iz  naslednjih  mojih

ra€unov:

1.             S156                                                                                               odprt pri

2.             S156                                                                                                odprt  pri

3.             S156                                                                                                 odprt  pri

4.             S156                                                                                             odprt pri

5.             S156                                                                                              odprt pri

V  primeru  odprtja  dodatnega  ra5una,  ki  ni  zgoraj  naveden,  izrecno  dovoljujem  izplaEilo  menice  in  poobla§6am

banko, pri  kateri je taksen  ra€un odprt, da  izvede pla€ilo.

Veljavnost meni€ne izjave s pooblastilom za  izpolnitev je: trideset (30) dni  po prenehanju veljavnosti  pogodbe.

Datum: Zig: Podpis:

NAVODILO:
-       Ponudnikom  razpisnega obrazca §t.11/1 ni  potrebno prilagati  k ponudbi, izbrani  ponudnik bo moral ob

sklenitvi  pogodbe predloziti  izpolnjen  razpisni obrazec §t.11/1 in  bianco menico.
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