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NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE in 
dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 

ZAVAROVALNIŠKE STORITVE za obdobje 2019-2020 

 
 

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

 
 

Naročnik 
Dom Tisje 
Črni Potok 13 
1275 Šmartno pri Litiji 

Predmet javnega naročila 

 
ZAVAROVALNIŠKE STORITVE  
za obdobje 2019-2020 
 

Vrsta postopka in pravna podlaga 

 
naročila male vrednosti v skladu z 47. členom 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) 
 

Številka javnega naročila 430-20/2018 
Objava na portalu javnih naročil (NMV) JN007071/2018-W01 dne 11.10.2018 
Razdelitev po sklopih ne 
Variantne ponudbe ne 

Kontaktna oseba naročnika 
Mojca Ocepek 

mojca.ocepek@ssz-slo.si 

Pooblaščeni zavarovalni 
posrednik naročnika: 

ZIMAT d.o.o., Obrezija 17, 1411 Izlake, davčna 

številka: SI25745506 

Datum oddaje ponudb 25. 10. 2018 ob 8:30 ure na e-JN 

Javno odpiranje ponudb 25. 10. 2018 ob 9:00 uri na e-JN 

Rok za postavitev vprašanj 23. 10. 2018 do 12:00 ure na Portal JN 

Veljavnost ponudbe 30.1.2019 oz. do sklenitve pogodbe 

 

 
                                                 

Šmartno pri Litiji, oktober 2018 
 

 

mailto:tisje@ssz-slo.si
mailto:mojca.ocepek@ssz-slo.si
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2. POVABILO K SODELOVANJU 

 
Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) 
po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu 47. členom ZJN-3. Predmet javnega 
razpisa so »Zavarovalniške storitve za obdobje 2019-2020« s sklenitvijo pogodbe za obdobje 
2-h let. 
 
Vabimo Vas, da v skladu z razpisno dokumentacijo predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Mojca Ocepek, e-pošta: mojca.ocepek@ssz-slo.si, 
tisje@ssz-slo.si . 
 
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 25. 10. 2018 do 8:30 ure.   
      
Ponudnik predloži ponudbo v informacijski sistem e-JN v elektronski obliki (na spletnem 

naslovu https://ejn.gov.si/eJN2). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem 

sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu 

z zahtevami naročnika, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna. 

 
Odpiranje ponudb bo dne 25. 10. 2018 ob 9:00 uri.  
 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  določenega dne 

ob določeni uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.  

 
3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

 
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca zavarovalniških storitev za obdobje 2019-2020 
skladno z zavarovalno tehničnimi specifikacijami oz. zahtevami naročnika - OBR-2.  
Predmet javnega razpisa so naslednje skupine - vrste zavarovanj: 
1. požarno in potresno zavarovanje, 
2. strojelomno zavarovanje, 
3. zavarovanje računalnikov in elektronike opreme, 
4. zavarovanje splošne odgovornosti, 
5. zavarovanje poklicne odgovornosti, 
6. vlomsko zavarovanje in zavarovanje ropa, 
7. zavarovanje stekla, 
8. kolektivno nezgodno zavarovanje, 
9. avtomobilsko zavarovanje. 
 
po priloženih zavarovalno tehničnih specifikacijah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.  
 
Storitev zavarovanja se bo izvajala 2 leti, predviden rok pričetka in končanja: 
• rok pričetka: ob 0:00 uri 1.1.2019        • rok zaključka: ob 24:00 uri 31.12.2020. 
 
Predmet naročila je razdeljen na skupine – vrste zavarovanj. Ponudniki lahko oddajo ponudbo 
le za celoto razpisanih storitev zavarovanj, torej za vse skupine – vrste zavarovanj. Ponudnik, 
ki ne bo oddal ponudbe za vse skupine – vrste zavarovanj bo izločen iz ocenjevanja ponudb. 

mailto:mojca.ocepek@ssz-slo.si
mailto:tisje@ssz-slo.si
https://ejn.gov.si/e-oddaja
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Z izbranim ponudnikom se bo sklenila skupna pogodba, zavarovalne polica pa se bodo sklenile 
ločeno po skupinah – vrstah zavarovanj. 
 
4. STROŠKI PONUDBE 

 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve 
postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik 
ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem 
seznanjeni in se s predložitvijo ponudbe s tem strinjajo.  
 
5. PONUDBENA CENA 

 
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih brez DDV, z DPZP.  
 
Končna cena ponudbenega predračuna mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in DPZP. 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 
 
Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke iz popisa storitev. Ponudba, ki ne bo vsebovala 
vseh cen, bo izločena kot nedopustna. 

 
Cene iz ponudbenega predračuna so za obdobje 24-ti mesecev fiksne.  
 
6. MERILO ZA IZBOR, ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo »najnižja cena ponudbenega 
predračuna« oz. ekonomsko najugodnejša ponudba. 
 
7. FINANČNA ZAVAROVANJA 

 
Ponudnik mora kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti bančno 
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV oz. 
DPZP in jo predložil k pogodbi, če bo izbran kot izvajalec. 
 
Finančno zavarovanje mora biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv, veljavno mora 

biti še 30 dni po zaključku storitve in sicer do 30.1.2021. 

 
8. PRAVNA PODLAGA 

 
Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov: 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/2018), 
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – 

ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju ZPVPJN), 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 

71/17 in 13/18 – ZJF-H), 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 

61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. 
US), 

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), 
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 

prečiščeno besedilo), 
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 

74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, varstva 

okolja in državnih pomoči, 
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 

 
9. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala 
javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, 
preko Portala javnih naročil. 
 
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. 
Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil na ali preko se skladno z 2. 
odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo 
javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta 
dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali 
javni objavi.  
 
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za 
dopolnitve ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni 
osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla. 
 

 Ogled lokacije naročnika je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika. 
 

10. PODATKI O PONUDNIKU, PONUDBI 

 
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je 
predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi. 
 
Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam 
izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z 
zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.  
 
 
11. SKUPNA PONUDBA 

 
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti 
pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani 
na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740
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naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino 
gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu z 3. odstavkom 81. člena 
zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno odgovorni za izvedbo 
javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina 
gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 
 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje razlogov za izključitev, pogojev poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti iz 
točke 13 ugotavljal za vsak gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa 
za vse gospodarske subjekte skupaj.  
 
12. PONUDBA S PODIZVAJALCI  

 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 

podizvajanje, 
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki 
jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. 
V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati 
tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena 
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 
šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca 
oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali 
dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega 
podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
 
V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. 
člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 
obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar 
namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v 
skladu s tem členom, mora: 
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 

potrdil. 
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Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, bo naročnik od 
glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje 
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene 
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega 
naročila. 
 
Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji 
poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih 
je oddal podizvajalcem. 

 
13. PREDLOŽITEV PONUDBE 

 
Ponudnik predloži ponudbo v informacijski sistem e-JN v elektronski obliki (na spletnem 
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem 
sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu 
z zahtevami naročnika, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in 
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 
 
Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez 
dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko 
predloženi v sistem e-JN v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala. 
 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti podpisana od 
osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov (ni dovoljeno spreminjati 
tehničnih popisov naročnika), ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi 
oprave napake ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki 
podpiše ponudbo.  
 
Ponudnik se z oddajo ponudbe v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje iz razpisne 
dokumentacije za izvedbo javnega naročila.  
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Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo izpolnjeno dokumentacijo: 
- Ponudbeni predračun- OBR-1, 
- Zavarovalno tehnična specifikacija ponudbenega predračuna po skupinah - vrstah 

zavarovanj OBR-2. 
- Izjava o posredovanju podatkov OBR-3,  
- Izjava za pridobitev osebnih podatkov OBR-4, 
- Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD – OBR-5, za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

posebej.  
- Soglasje o odpravi računskih napak – OBR-6, 
- Parafiran vzorec pogodbe - OBR-7. 

 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec 
»ponudbeni predračun OBR-1« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, 
obrazec »zavarovalno tehnična specifikacija ponudbenega predračuna po skupinah - vrstah 
zavarovanj OBR-2« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.  
 
V primeru razhajanj med podatki v OBR-1 naloženim v razdelek »Predračun« in podatki v OBR-
2 naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki iz specifikacije 
ponudbenega predračuna po skupinah - vrstah zavarovanj –  OBR-2 naložen v razdelek »Drugi 
dokumenti«. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD OBR-5 mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, 
ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudnik v primeru skupne 
ponudbe, gospodarski subjekt, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). 
Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/. 
 

Dokument, dodan v razdelek ESPD (v .xml obliki) se ob oddaji prijave tudi elektronsko podpiše. 

Kandidatu (samostojnemu kandidatu oziroma vodilnemu kandidatu v skupini prijaviteljev) 

torej obrazca ESPD ni potrebno predhodno podpisati oziroma elektronsko podpisati v 

aplikaciji za ESPD na portalu javnih naročil. ESPD-ji ostalih partnerjev v skupini prijaviteljev 

oziroma podizvajalcev in/ali drugih subjektov, na katere se kandidat sklicuje pa se ob oddaji 

prijave elektronsko ne podpišejo. Slednje pomeni, da morajo partnerji v skupni prijavi in 

podizvajalci ESPD obrazec predložiti podpisan, žigosan in skeniran.  

 
Vsebina predloženih popisov – zavarovalno tehnične specifikacije ponudbenega predračuna 
po skupinah – vrstah zavarovanj mora biti skladna s popisi iz razpisne dokumentacije.  
 
Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, 
navedenih v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe, zavarovalne 
pogoje in podobno). Za zavarovalne pogoje se štejejo splošni, posebni ali dopolnilni pogoji ter 
klavzule in razpisni pogoji naročnika, ki bodo navedeni v zavarovalni pogodbi, ki po svoji 
vsebini kakorkoli vpliva na zavarovalno kritje, določen z zavarovalnim programom. 
 
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo 
pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše 
ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil 
ponudnik v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od 
štirih mesecev. 
 
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je 
ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na 
odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli 
korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe 
pred, med ali po izbiri ponudnika. 
 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti vzorec pogodbe OBR-7. S priloženim vzorcem pogodbe, ki 
bo elektronsko podpisan, potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. Če pride do 
statusne spremembe stranke predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v 
primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave. 
 
14. VELJAVNOST PONUDBE 

 
Ponudba mora veljati do 30.1.2019.  
 
Izbran ponudnik bo moral po pozivu naročnika pogodbo podpisati v 8-ih dneh. Če zaradi 
objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik 
zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. 
Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. 
  
15. ODPIRANJE PONUDB 

 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  določenega dne 
ob določeni uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.  
 
16. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV 

 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje v 

skladu z določbami ZJN-3 v členih od 75 do 80 in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 13. točki 
te dokumentacije.  
 
V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni prijavi, s podizvajalci ali se sklicuje na 

druge subjekte, katerih zmogljivosti uporabi glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z tehnično in 

strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), mora pogoje za priznanje sposobnosti, 

kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru 

skupne prijave, vsak izmed podizvajalcev, ki jih gospodarski subjekt v prijavi navede ter drugi 

subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi 

z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. 

členom ZJN-3). 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila v skladu z 4. 

odstavkom 77. člena ZJN-3. 

 

https://ejn.gov.si/e-oddaja
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Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev iz naslednjih 
točk: 

A. Razlogi za izključitev, 
B. Poklicna sposobnost ponudnika, 
C. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika ter 
Č.  Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika. 

 

A. Razlogi za izključitev ponudnika 

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre 
za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena 
ZJN-3. 

ESPD,  
Izjava o posredovanju podatkov OBR-
3, Izjava za pridobitev osebnih 
podatkov OBR-4 

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz 
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih 
subjektov z negativnimi referencami. 

 
ESPD 

3. Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne 
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni 
organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 
naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz 
prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 
oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel 
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

 
 
 
ESPD 

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za 
oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike 
Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat 
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 
 
ESPD 

5. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil 
gospodarski subjekt tudi v primeru, če se je pri gospodarskem subjektu pri 
prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, 
sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil 
od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino ali so bile 
izvedene druge primerljive sankcije.  

 
 
ESPD 

6. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja (kadar koli v postopku) 
izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom 
javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem 
od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa 
lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da 
je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali 
neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-
3. 

 
 
ESPD 

7. Ponudnik 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:  

ESPD, Izjava o 
posredovanju 
podatkov OBR-3,  
Priloga 2 k 
pogodbi 
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• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, 
delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških 
deležih navedenih oseb, 

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki 
ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

B. Poklicna sposobnost ponudnika 

1. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
naročila in jo prevzema v ponudbi. 

 
ESPD 

2. Gospodarski subjekt mora biti vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih 
registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. 
Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije 
določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.  
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene 
organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo 
predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarskih subjekt, ki bo vključen v izvedbo 
javnega naročila. 

 
 
 
ESPD 

3. Gospodarski subjekt v skladu z 21. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni 
list RS, št. 93/15) opravlja zavarovalno dejavnost v Republiki Sloveniji za vse 
zavarovalne vrste, ki so predmet naročila , na katerega se prijavlja, kar pomeni, 
da je vpisan v poslovni register Agencije za zavarovalni nadzor (Seznam subjektov 
nadzora), in sicer v enega od naslednjih poglavij registra: 
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS 
in imajo sedež v RS; 
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS 
in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost neposredno; 
- v seznam zavarovalnih subjektov, ki lahko opravljajo zavarovalno dejavnost v RS 
in imajo sedež v tujini in opravljajo dejavnost preko podružnice.  

 
ESPD 

 

C. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika 

1. Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednje 
ekonomsko-finančne pogoje: 
Da na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, 
v zadnjih 90 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega 
transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih delovnih dni. 

 
ESPD 

2. Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične 
teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture.  

 
ESPD 

 

      Č. Tehnična in kadrovska sposobnost 

1. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. ESPD 

2. Ponudnik zagotavlja, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih 
reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če 
naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko 
ponudnika izloči iz predmetnega postopka. 

 
ESPD  

3. Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom 
strokovnega nadzora s strani naročnika.  

 
ESPD 
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4. Ponudnik mora imeti na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo 
del. 

 
ESPD 

5. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu 
zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, 
upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in 
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1).  

 
ESPD 

 
 
17. PREVERJANJE PONUDB 

 
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni 
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, 
bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. 
člena ZJN-3. 
 
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je 
ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na 
odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli 
korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe 
pred, med ali po izbiri ponudnika. 
 
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 
 
 
18. PREDLOŽITEV PODATKOV 

 
Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja oz. pred sklenitvijo 
pogodbe naročila posredovati podatke o:  
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke 

o lastniških deležih navedenih oseb in 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema 
naročnikovega poziva. Obrazec z navedenimi podatki je priloga pogodbe - OBR-6. 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik 
dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi 
fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede 
na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 
Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če 
ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to 
za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. 
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19. ZAVAROVALNI POSREDNIK 

 
Pri pripravi in izvedbi postopka javnega naročila sodeluje kot strokovni sodelavec zavarovalni 
posrednik podjetje ZIMAT d.o.o., posredovanje zavarovanj, svetovanje in ocenjevanje 
vrednosti, Obrezija 17, 1411 Izlake. 
 
Provizija oziroma nagrada za opravljeno delo za pripravo razpisa in za vsa dela posrednika 
tekom celotnega razpisnega obdobja (priprava letnih obračunskih podatkov, sklepanje letnih 
zavarovalnih pogodb, pomoč pri prijavi škodnih primerov…) je določena v skladu z večletnimi 
poslovnimi običaji na tem področju. Posredniška provizija bremeni izbranega ponudnika in 
znaša 7 % za vozila (avtomobilska odgovornost, kasko, avtomobilska asistenca, pravna 
zaščita…) in 15 % za ostala premoženjska zavarovanja in zavarovanja odgovornosti. 
 
Določitev provizije je določena v skladu z načeli ZJN-3, sledi stališču Direktorata za javno 
naročanje pri Ministrstvu za finance številka 430-434/2013/4 in odločbami Državne revizijske 
komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ter omogoča vsem ponudnikom enako 
izhodišče ter enakopravno obravnavo v skladu z določili ZJN-3. 
 
 
20. POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

 
Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU -1I in  
60/2017; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki 
verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki 
se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje 
javnega naročanja. 
 
Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali 
razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za javno 
upravo, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, 
ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. 
 
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za 
predrevizijski postopek v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. 
 
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za 
predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno 
naročanje. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po 
pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za 
revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 

 
 

Odgovorna oseba naročnika 
Direktorica Doma Tisje 
Irena Špela Cvetežar 

 



 DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji 
 

      01 8900 100            01 8900 110 
      tisje@ssz-slo.si        www.dom-tisje.com 

 
 OBR-1  

1. stran 
Naročnik:  
Dom Tisje 
Črni Potok 13 
1275 Šmartno pri Litiji 
  

Ponudnik: 
 

Ponudbeni predračun št.  

 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 11.10.2018, pod številko 

objave JN007071/2018-W01, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 

dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo in navodili za izdelavo ponudbe. 

 

Podatki o gospodarskem subjektu: 

Firma oz. ime:  
  
Naslov:  
  
Zakoniti zastopnik:  
  
Davčna številka:  
  
Matična številka:  
  
Številka transakcijskega računa:  
  
Številka telefona:  
  
Številka telefaksa:  
  
Elektronska pošta   

za obveščanje ponudnika:  
Kontaktna oseba   

ponudnika za obveščanje:  
Odgovorna oseba   

za podpis pogodbe:  
 
 
 
 

mailto:tisje@ssz-slo.si
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OBR-1  
2. stran 

  
 
 
Predmet 

Ponudbena (eno letna) zavarovalna 
premija v EUR brez DPZP 

1. požarno in potresno zavarovanje   

2. strojelomno zavarovanje   

3. 
zavarovanje računalnikov in 
elektronike opreme 

  

4. 
zavarovanje splošne odgovornosti   

5. 
zavarovanje poklicne odgovornosti   

6. 
vlomsko zavarovanje in zavarovanje 
ropa 

  

7. zavarovanje stekla   

8. kolektivno nezgodno zavarovanje   

9. avtomobilska zavarovanja   

  SKUPAJ LETNE PREMIJE brez DPZP 
  

 SKUPAJ LETNE PREMIJE z DPZP 
 

 

Ponudbena cena je za obdobje dvanajstih mesecev fiksna. 

S predložitvijo te ponudbe s strinjamo z naslednjimi zavarovalni pogoji in posebnimi določili:  

 
Pogodba se sklepa za dobo dveh (2) let, od 01.01.2019 do 31.12.2020. Zavarovanje bo sklenjeno 
po individualnih policah, ki so priloga pogodbe. 
 
V skupni premiji (vrednost za plačilo) so zajeti vsi tehnični popusti oz. doplačila na temeljno 
premijo, vsi priznani komercialni (paketni) popusti in davek od prometa zavarovalnih poslov 
(DPZP). 
 
Stroške zavarovalnega posrednika nosi izbrani ponudnik v okviru administrativne premije.  
 
Cene na enoto so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe. Ne priznava se nikakršno 
povišanje cene. 
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V celotnem zavarovalnem obdobju na zavarovalno premijo pri nobenem zavarovanju ni dopusten 
vpliv škodnega dogajanja bonus / malus. 
 
Izvajalec jamči, da bodo zavarovalne storitve izvedene strokovno, ažurno in kakovostno, v skladu 
z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo, ter da bo ravnal kot dober strokovnjak. 
 
Splošni in dopolnilni pogoji ter klavzule izvajalca lahko veljajo le, če niso v nasprotju s predmetno 
zavarovalno tehnično dokumentacijo oziroma celotno razpisno dokumentacijo.   
  
Posebna določila 
 
Pri požarnem zavarovanju z dodatkom za nevarnosti »IZLIV VODE NA 1. RIZIKO«, zavarovanje krije 
nevarnosti in posledične škode tudi zaradi zamrznitve, dotrajanosti, netesnenja, zamašitve 
vodovodnih, odvodnih cevi, naprav za toplovodno in parno gretje ali drugih naprav priključenih na 
cevovodno omrežje, vključno s talnim gretjem, sprinker sistemi, vodne klima naprave, ipd. 
 
Pri zavarovanju vandalizma in objestnih dejanj je zavarovanec udeležen z odbitno franšizo 10% od 
vrednosti škode, vendar minimalno 100 EUR. Letni agregat je 5 kratnik zavarovalne vsote. 
 
Pri zavarovanju strojeloma je zavarovanec udeležen z odbitno franšizo 10% od vrednosti škode, 
vendar minimalno 250 EUR.  
 
Če se število zaposlenih ali prebivalcev v teku zavarovalnega leta spremeni za več kot 20%, se na 
koncu zavarovalnega leta opravi poračun zavarovalne premije. 
 
Zavarovanje odgovornosti krije škodo nastalo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih 
tretje osebe uveljavljajo proti naročniku zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka, ki izvira iz 
dejavnosti, lastništva, lastnosti pravnega razmerja in ima za posledico telesne poškodbe, obolenje 
ali smrt (poškodovanje oseb) in/ali uničenje, poškodovanje ali izginotje stvari (poškodovanje 
stvari). 
 
Kriti so tudi dodatni nevarnostni viri, ki ne izhajajo iz v polici navedene dejavnosti in zahtevki, ki 
izvirajo iz okužbe MRSA (in druge podobne okužbe), legione in salmonele  v kolikor se slednja 
razvije iz naslova hrane ali pijače/vode, dane v obtok. 
 
Zavarovanje vključuje delodajalčevo odgovornost do lastnih zaposlenih brez starostne omejitve. 
 
Za tretje osebe se štejejo tudi osebe, ki so pri zavarovancu »zaposleni preko javnih del« ali so 
napoteni preko študentskega servisa, prostovoljci, osebe vključene v programe usposabljanja. 
 
Letni agregat znaša 5 kratnik zavarovalnih vsot. 
 
Med letom nabavljena nova sredstva, zgrajeni ali adaptirani objekti (nove investicije) so 
avtomatsko vključeni v zavarovanje. Če knjigovodske nabavne vrednosti novih investicij presegajo 
10% knjigovodske nabavne vrednosti ostalih zavarovanih stvari, zavarovanec ob prevzemu sporoči 
zavarovatelju vrednosti novih investicij in nabav na istih lokacijah. 



 

Stran 16 od 33 
 

Stvari, ki so bile zgrajene ali nabavljene v prejšnjih zavarovanih letih in niso zabeležene v vrednostni 
evidenci zavarovanih stvari, so tudi predmet zavarovanja. 
 
Zavarovanec bo zavarovatelju za namen obračunavanja zavarovalnih premij, vsako leto do 31.12. 
sporočil podatke o novem knjigovodskem stanju premoženja in zavarovalnih vsotah za posamezne 
vrste zavarovanj za naslednje leto. 
 
Po preteku tekočega zavarovalnega leta se opravi poračun zavarovalne premije za nove nabave  
ter za odtujene in izločene stvari. Na razliko med skupno zavarovalno vsoto na koncu 
zavarovalnega leta in skupno zavarovalno vsoto na začetku zavarovalnega leta se uporabijo 
premijske stopnje in se premija obračuna po sistemu »pro rata«. 
 
Poračun zavarovalne premije je lahko pozitiven ali negativen, pri čemer velja, da od vrednosti 
konec obdobja odštevamo vrednosti na začetku obdobja. Pozitiven poračun je sestavni del računa 
za končno letno zavarovalno premijo.  
Negativen poračun je sestavni del dobropisa za letno zavarovalno premijo. Znesek iz dobropisa 
nakaže zavarovatelj zavarovancu na njegov račun v roku 30 dni po izstavitvi dobropisa. 
 
Zavarovanec ima pravico vsako leto sproti se dogovoriti o morebitni izstavitvi akontacijskih 
računov. 
 
Zavarovanec ima pravico znotraj obračunskega obdobja že zavarovane rizike bodisi vključiti bodisi 
izključiti iz zavarovanja. Za ta čas se premija obračuna po sistemu »pro rata«. 
 
Leeway klavzula: 
Povišanje zavarovalnih vsot v višini 10% posamezne zavarovalne vsote vseh predmetov 
zavarovanja posamezne zavarovane lokacije se zavarovancu ne poračuna za nazaj oz. se opravi 
brez doplačila premije. Vključene so tako nove nabave, izboljšave, investicije v teku ter nove 
pridobitve. 
 
Klavzula velja samo za poračun premije.  
 
Izvajalec bo javnemu zavodu dostavil e-račune za zavarovalno premijo.  
 
Izvajalec bo za javni zavod izdal zavarovalne police, obračunske liste in e-račune. 
Naročnik oz. javni zavod bo poravnal potrjen e-račun 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega e-
računa. Kot dan prejema e-računa se šteje dan, ko naročnik oz. javni zavod prejme e-račun. Račun 
se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. 
 
Način izplačila zavarovalnine (odškodnine) 
 
Zavarovanec mora zavarovatelju pisno prijaviti zavarovalni dogodek  v 15. dneh, ko zanj izve.  
Zavarovanec je dolžan izvajati prijave škod na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za ažuren 
obračun in plačilo škode. Zavarovanec je dolžan cenilcu (pooblaščeni osebi zavarovatelja) 
omogočiti ogled poškodovanega objekta, naprave, oziroma vseh poškodovanih stvari, ki so 
predmet škodnega primera in so bile nadomeščene z novimi. Te mora hraniti minimalno 8 dni od 
dneva prijave škodnega primera. 
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V kolikor zavarovanec v 72-ih urah oziroma v 24-ih urah v nujnih primerih po prijavi škode od 
zavarovatelja ne prejme obvestila o ogledu kraja škode, naročnik pristopi sam k sanaciji, 
zamenjane oz. poškodovane dele pa shrani. Lastna cenitev velja kot cenilni zapisnik. Za obravnavo 
zavarovalnega primera zadostuje dokumentacija zavarovanca in fotografije škode. 
 
Zavarovatelj izplača zavarovancu zavarovalnino za posamezni škodni primer v roku 15 dni po 
podpisu poravnave oziroma zaključnega sporazuma. Zavarovalnino pa zavarovatelj lahko izplača 
direktno izvajalcu del vendar le ob pisnem soglasju sklenitelja zavarovanja. 
 
V primerih, ko se pogodbeni stranki ne sporazumeta o zavarovalnini, o spornih dejstvih poda 
mnenje komisija treh izvedencev, od katerih vsaka pogodbena stranka imenuje po enega 
izvedenca, predsednika pa imenujeta sporazumno. 
 
Zavarovalni pogoji 
 
Zavarovalni pogoji (splošni in posebni) za vse vrste zavarovanj, ki bodo dogovorjeni v času sklenitve 
pogodbe, morajo veljati ves čas trajanja oz. veljavnosti pogodbe in jih zavarovatelj ne sme 
spreminjati. Če so le-ti v nasprotju z zahtevami oziroma s pogoji iz dokumentacije v zvezi z javnim 
naročilom veljajo zahteve oziroma pogoji iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. 
 
Pogodba se sklepa le kot dokaz o izvedenem postopku javnega naročila in o izbranem 
zavarovatelju. Zavarovalna pogodba se bo sklenila s podpisom posameznih zavarovalnih polic za 
posamezno vrsto zavarovanja. 
 
 

Datum:    Žig in podpis ponudnika:  

 
 
 

Priloge: lasten ponudbeni predračun na podlagi zavarovalno tehnične specifikacije naročnika in 
vsemi sestavnimi elementi ponudbe (zav. pogoji in klavzule). 
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OBR-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zavarovalno tehnična specifikacija ponudbenega predračuna po skupinah 
- vrstah zavarovanj (excel dokument) 
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  OBR-3 

Naročnik:  
Dom Tisje 
Črni Potok 13 
1275 Šmartno pri Litiji 
 
  

Ponudnik: 

 
 

IZJAVA ZA POSREDOVANJE 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: 
 
- svojih ustanoviteljih, družabnikih, vključno s tihimi družabniki, delničarjih, komanditistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,  
 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so z njimi povezane družbe.  

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni 
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo 
naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-
3. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 
 
 

Datum:    Žig in podpis ponudnika:  
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OBR-4  

1. stran 
Naročnik:  
Dom Tisje 
Črni Potok 13 
1275 Šmartno pri Litiji 
 
  

Ponudnik: 

 
Polni naziv podjetja: __________________________________________________________ 

Sedež in njegova občina: ________________________ 
 
Št. vpisa v sodni register: ________________________ 
 
Št. vložka: __________________ 
 
Matična številka podjetja: _________________ 
 
 
 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
 
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik _______________________________________ 

____________________________________, za namene javnega razpisa »ZAVAROVALNIŠKE 

STORITVE za obdobje dveh let« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 11.10.2018, pod 

številko objave JN007071/2018-W01, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih 

evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za VSE 

OSEBE, KI SO ČLANI UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA PONUDNIKA IN ZA 

VSE OSEBE, KI SO POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM: 

 
 

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 
 

mailto:tisje@ssz-slo.si


 

Stran 21 od 33 
 

 
(OBR-4) 2. stran 

 

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 
 
EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,  
 
stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni 
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo 
naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-
3. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil. 
 

Datum:    Žig in podpis ponudnika:  
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OBR-6 
Naročnik:  
Dom Tisje 
Črni Potok 13 
1275 Šmartno pri Litiji 
 
  

Ponudnik: 

 
 

SOGLASJE O ODPRAVI RAČUNSKIH NAPAK 

 
 
 
Soglašamo, da naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3: 
- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se 

količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati; 

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije 

s strani naročnika in sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih 

ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične 

operacije; 

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV (DPZP) v pravilno.   

 
 
 
 
 
 

Datum:                    Žig in podpis ponudnika 
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Vzorec   
 OBR-7 

Naročnik:  
Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji 
ki ga zastopa direktorica Irena Špela Cvetežar (v nadaljevanju: naročnik),  
matična številka: 5049920 000, identifikacijska številka za DDV: SI95839798 
 
in 
 
[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov] 
ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika] 
(v nadaljevanju: izvajalec, zavarovatelj) 
matična številka: [številka] 
identifikacijska številka za DDV: SI[številka] 
bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke]  
 
sta dogovorila in sklenila naslednjo 
 
 

POGODBO, [številka] 
o izvajanju zavarovalniških storitev 2019-2020 

 
 

I. PODLAGA ZA SKLENITEV POGODBE 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata,  

- da je naročnik izvedel javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca zavarovalniških storitev 
(javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. JN007071/2018-W01, dne 
11.10.2018); 

- da je bil kot najugodnejši ponudnik za izvedbo zavarovalniških storitev izbran izvajalec po tej 
pogodbi, na podlagi ponudbe št. ____________, z dne ____________.  

 
 

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila, 
navedenega v 1. členu te pogodbe. 
 
 
Predmet te pogodbe je: 

1. požarno in potresno zavarovanje, 
2. strojelomno zavarovanje, 
3. zavarovanje računalnikov in elektronske opreme, 
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4. zavarovanje splošne odgovornosti, 
5. zavarovanje poklicne odgovornosti, 
6. vlomsko zavarovanje in zavarovanje ropa, 
7. zavarovanje stekla, 
8. kolektivno nezgodno zavarovanje za delavce, 
9. avtomobilsko zavarovanje. 

 
Predmet zavarovanja je natančneje določen v  Zavarovalno tehnični specifikaciji ponudbenega 
predračuna po skupinah - vrstah zavarovanj OBR-2 iz razpisne dokumentacije predmetnega 
javnega naročila. Navedene priloge so sestavni del te pogodbe.  
 

3. člen 
Za zavarovalne storitve po tej pogodbi veljajo:  
- razpisni zavarovalno tehničnimi pogoji in zahteve naročnika; 
- splošnimi pogoji zavarovalnice za posamezno vrsto pogodbenega zavarovanja, če niso v 

nasprotju z razpisanimi zavarovalno tehničnimi pogoji; 
- Zakon o obligacijskih razmerjih. 
 
Izvajalec jamči, da bodo zavarovalne storitve izvedene strokovno, ažurno in kakovostno, v skladu 
z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo, ter da bo ravnal kot dober strokovnjak. 
 
Splošni in dopolnilni pogoji ter klavzule izvajalca lahko veljajo le, če niso v nasprotju s predmetno 
zavarovalno tehnično dokumentacijo oziroma celotno razpisno dokumentacijo.   
 

4. člen 
 
Posebna določila 
 
Pri požarnem zavarovanju z dodatkom za nevarnosti »IZLIV VODE NA 1. RIZIKO«, zavarovanje krije 
nevarnosti in posledične škode tudi zaradi zamrznitve, dotrajanosti, netesnenja, zamašitve 
vodovodnih, odvodnih cevi, naprav za toplovodno in parno gretje ali drugih naprav priključenih na 
cevovodno omrežje, vključno s talnim gretjem, sprinker sistemi, vodne klima naprave, ipd. 
 
Pri zavarovanju vandalizma in objestnih dejanj je zavarovanec udeležen z odbitno franšizo 10% od 
vrednosti škode, vendar minimalno 100 EUR. Letni agregat je 5 kratnik zavarovalne vsote. 
 
Pri zavarovanju strojeloma je zavarovanec udeležen z odbitno franšizo 10% od vrednosti škode, 
vendar minimalno 250 EUR.  
 
Če se število zaposlenih ali stanovalcev doma v teku zavarovalnega leta spremeni za več kot 20%, 
se na koncu zavarovalnega leta opravi poračun zavarovalne premije. 
 
Zavarovanje odgovornosti krije škodo nastalo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih 
tretje osebe uveljavljajo proti naročniku zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka, ki izvira iz 
dejavnosti, lastništva, lastnosti pravnega razmerja in ima za posledico telesne poškodbe, obolenje 
ali smrt (poškodovanje oseb) in/ali uničenje, poškodovanje ali izginotje stvari (poškodovanje stvari). 
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Kriti so tudi dodatni nevarnostni viri, ki ne izhajajo iz v polici navedene dejavnosti in zahtevki, ki 
izvirajo iz okužbe MRSA (in drugo podobno), legione in salmonele  v kolikor se slednja razvije iz 
naslova hrane, dane v obtok. 
 
Zavarovanje vključuje delodajalčevo odgovornost do lastnih zaposlenih brez starostne omejitve. 
 
Za tretje osebe se štejejo tudi osebe, ki so pri zavarovancu »zaposleni preko javnih del« ali so 
napoteni preko študentskega servisa, prostovoljci, osebe vključene v programe usposabljanja. 
 
Letni agregat znaša 5 kratnik zavarovalnih vsot. 
 
Med letom nabavljena nova sredstva, zgrajeni ali adaptirani objekti (nove investicije) so 
avtomatsko vključeni v zavarovanje. Če knjigovodske nabavne vrednosti novih investicij presegajo 
10% knjigovodske nabavne vrednosti ostalih zavarovanih stvari, zavarovanec ob prevzemu sporoči 
zavarovatelju vrednosti novih investicij in nabav na istih lokacijah. 
 
Stvari, ki so bile zgrajene ali nabavljene v prejšnjih zavarovanih letih in niso zabeležene v vrednostni 
evidenci zavarovanih stvari, so tudi predmet zavarovanja. 
 
Zavarovanec bo zavarovatelju za namen obračunavanja zavarovalnih premij, vsako leto do 31.12. 
sporočil podatke o novem knjigovodskem stanju premoženja in zavarovalnih vsotah za posamezne 
vrste zavarovanj za naslednje leto. 
 
Po preteku tekočega zavarovalnega leta se opravi poračun zavarovalne premije za nove nabave  
ter za odtujene in izločene stvari. Na razliko med skupno zavarovalno vsoto na koncu zavarovalnega 
leta in skupno zavarovalno vsoto na začetku zavarovalnega leta se uporabijo premijske stopnje in 
se premija obračuna po sistemu »pro rata«. 
 
Poračun zavarovalne premije je lahko pozitiven ali negativen, pri čemer velja, da od vrednosti konec 
obdobja odštevamo vrednosti na začetku obdobja. Pozitiven poračun je sestavni del računa za 
končno letno zavarovalno premijo.  
 
Negativen poračun je sestavni del dobropisa za letno zavarovalno premijo. Znesek iz dobropisa 
nakaže zavarovatelj zavarovancu na njegov račun v roku 30 dni po izstavitvi dobropisa. 
 
Zavarovanec ima pravico vsako leto sproti se dogovoriti o morebitni izstavitvi akontacijskih 
računov. 
 
Zavarovanec ima pravico znotraj obračunskega obdobja že zavarovane rizike bodisi vključiti bodisi 
izključiti iz zavarovanja. Za ta čas se premija obračuna po sistemu »pro rata«. 
 
Leeway klavzula: 
Povišanje zavarovalnih vsot v višini 10% posamezne zavarovalne vsote vseh predmetov 
zavarovanja posamezne zavarovane lokacije se zavarovancu ne poračuna za nazaj oz. se opravi 
brez doplačila premije. Vključene so tako nove nabave, izboljšave, investicije v teku ter nove 
pridobitve. 
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Klavzula velja samo za poračun premije.  
 

5. člen 
 
Izvajalec bo javnemu zavodu dostavil e-račune za zavarovalno premijo.  
 
Izvajalec bo za javni zavod izdal zavarovalne police, obračunske liste in e-račune.  
 
Naročnik oz. javni zavod bo poravnal potrjen e-račun 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega e-
računa na transkacijski račun  izvajalca, naveden v uvodu te pogodbe. Račun se mora sklicevati na 
številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. 
 

6. člen 
 
Način izplačila zavarovalnine (odškodnine) 
 
Zavarovanec mora zavarovatelju pisno prijaviti zavarovalni dogodek  v 15. dneh, ko zanj izve.  
Zavarovanec je dolžan izvajati prijave škod na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za ažuren 
obračun in plačilo škode. Zavarovanec je dolžan cenilcu (pooblaščeni osebi zavarovatelja) 
omogočiti ogled poškodovanega objekta, naprave, oziroma vseh poškodovanih stvari, ki so 
predmet škodnega primera in so bile nadomeščene z novimi. Te mora hraniti minimalno 8 dni od 
dneva prijave škodnega primera. 
 
V kolikor zavarovanec v 72-ih urah oziroma v 24-ih urah v nujnih primerih po prijavi škode od 
zavarovatelja ne prejme obvestila o ogledu kraja škode, naročnik pristopi sam k sanaciji, zamenjane 
oz. poškodovane dele pa shrani. Lastna cenitev velja kot cenilni zapisnik. Za obravnavo 
zavarovalnega primera zadostuje dokumentacija zavarovanca in fotografije škode. 
 
Zavarovatelj izplača zavarovancu zavarovalnino za posamezni škodni primer v roku 15 dni po 
podpisu poravnave oziroma zaključnega sporazuma. Zavarovalnino pa zavarovatelj lahko izplača 
direktno izvajalcu del vendar le ob pisnem soglasju sklenitelja zavarovanja. 
 
V primerih, ko se pogodbeni stranki ne sporazumeta o zavarovalnini, o spornih dejstvih poda 
mnenje komisija treh izvedencev, od katerih vsaka pogodbena stranka imenuje po enega izvedenca, 
predsednika pa imenujeta sporazumno. 
 

7. člen 
Zavarovalni pogoji 
 
Zavarovalni pogoji (splošni in posebni) za vse vrste zavarovanj, ki bodo dogovorjeni v času sklenitve 
pogodbe, morajo veljati ves čas trajanja oz. veljavnosti pogodbe in jih zavarovatelj ne sme 
spreminjati. Če so le-ti v nasprotju z zahtevami oziroma s pogoji iz dokumentacije v zvezi z javnim 
naročilom veljajo zahteve oziroma pogoji iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. 
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Pogodba se sklepa le kot dokaz o izvedenem postopku javnega naročila in o izbranem 
zavarovatelju. Zavarovalna pogodba se bo sklenila s podpisom posameznih zavarovalnih polic za 
posamezno vrsto zavarovanja. 
 

III. POGODBENA VREDNOST  
 

8. člen 
Na osnovi zavarovalno tehnične dokumentacije po posameznih zavarovalnih vrstah, določene z 
razpisno dokumentacijo javnega naročila in te pogodbe, naročnik sklepa pri izvajalcu zavarovanja 
pogodbo za naslednje predmete zavarovanja: 

 

  
 
Predmet 

 (eno letna) zavarovalna 
premija v EUR brez DPZP 

1. požarno in potresno zavarovanje   

2. strojelomno zavarovanje   

3. zavarovanje računalnikov in elektronike opreme   

4. zavarovanje splošne odgovornosti   

5. zavarovanje poklicne odgovornosti   

6. vlomsko zavarovanje in zavarovanje ropa   

7. zavarovanje stekla   

8. kolektivno nezgodno zavarovanje   

9. avtomobilska zavarovanja   

  SKUPAJ LETNE PREMIJE brez DPZP   

 SKUPAJ LETNE PREMIJE z 8,5% DPZP  

 
9. člen 

Naročnik ima pravico kompenzirati obveznosti iz naslova plačila premije s formalno pravilno 
prijavljenimi škodami, ki jih izvajalec ne likvidira v roku, določenim z razpisnimi pogoji.  
 
Izvajalec ima pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, v kolikor naročnik ne plača letne 
premije v skladu s prvim odstavkom tega člena.  
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10. člen 
V skupni premiji (vrednost za plačilo) so zajeti vsi tehnični popusti oz. doplačila na temeljno 
premijo, vsi priznani komercialni (paketni) popusti in davek od prometa zavarovalnih poslov 
(DPZP). 
 
Stroške zavarovalnega posrednika nosi izbrani ponudnik v okviru administrativne premije.  
 
Cene na enoto so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe. Ne priznava se nikakršno 
povišanje cene. 
 
V celotnem zavarovalnem obdobju na zavarovalno premijo pri nobenem zavarovanju ni dopusten 
vpliv škodnega dogajanja bonus / malus. 

 
 

IV. ČAS TRAJANJA ZAVAROVANJA 
 

11.  člen 
Zavarovanje po tej pogodbi traja dve leti (24 mesecev). Zavarovanje se začne 01. 01. 2019 ob 0.00 
uri in zaključi ob 24.00 uri 31. 12. 2020. 
 

V. SPREMEMBE MED ZAVAROVALNIM LETOM 
 

12. člen 
Izvajalec se zavezuje vključiti/izključiti v/iz zavarovanje/a med letom pridobljeno ali ugotovljeno 
premoženje naročnika pod istimi zavarovalnimi pogoji. 
 

13. člen 
Izvajalec zavarovanja sprejema v zavarovanje vse objekte, opremo in zaloge naročnika za vse 
razpisane naročnikove zavarovalne vrste tudi v primeru, če bi izpadle iz evidenc navedenih v 
razpisni dokumentaciji, za kar pa je upravičen do pripadajoče premije 
 

14. člen 
Izvajalec zavarovanja sprejema v zavarovalnem letu v zavarovanje tudi vse nove investicije 
zavarovanih stvari na isti lokaciji. Te so v celoti vključene v zavarovanje če so v osnovi enaka ali 
podobna že zavarovanim sredstvom in gre za investicije na lokacijah, ki so že zavarovane ter 
njihova vrednost ni višja od 10% vrednosti že zavarovanih sredstev. V kolikor gre za investicije na 
novih lokacijah je predmete zavarovanja (npr. zgradba, oprema) in nove vrednosti le teh potrebno 
sporočiti zavarovalnici ko nastopi zavarovalno jamstvo. 
 

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

15. člen 
Naročnik je dolžan izvajati prijave škod na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za ažuren 
obračun in plačilo škode. Naročnik je dolžan omogočiti cenilcu izvajalca zavarovanja ogled 
poškodovanega objekta ali naprave. 
Naročnik je dolžan poravnavati vse svoje obveznosti iz naslova sklenjenih zavarovanj. 



 

Stran 29 od 33 
 

 
16. člen 

Izvajalec zavarovanja mora obračunati in izplačati škodo najkasneje v roku 14 dni od dneva 
prejema vseh potrebnih podatkov in dokumentov za obračun škode, v nasprotnem primeru ima 
naročnik pravico zaračunati zakonite zamudne obresti. 
 

17. člen 
Izvajalec zavarovanja se obvezuje: 

• naročniku izstaviti police za zavarovanje  po prilogah 1. do 9.  v roku 14 dni po 
predložitvi potrebnih naročnikovih podatkov.  

• sprejeti v zavarovalno kritje vse vrste zavarovanj, ki jih naročnik želi zavarovati, iz 
prilog 1. do 9. 

• prevzete zavarovalne storitve izvrševati strokovno, vestno in kakovostno v skladu z 
veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo,  

• sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvršiti 
pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika,  

• sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko 
vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,  

• naročnika in zavarovalnega posrednika sproti obveščati o vseh izplačanih 
odškodninah iz naslova zavarovanj naročnika,  

• storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej  pogodbi 
dogovorjeni roki izpolnjeni. 

 
 

VII. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

18. člen 

Ponudnik mora v roku 8 dni od popisa pogodbe priložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV oz. DPZP.  
 

Finančno zavarovanje mora biti predloženo v originalu, izdano mora biti  brezpogojno ter plačljivo 

na prvi poziv, veljati mora še 30 dni po zaključku storitve in sicer do 31.1.2021. 

 
 

VIII. ODSTOP OD POGODBE 
 

19.  Člen 
 Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez odpovednega 

roka: 
- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede obsega in kvalitete izvajanja storitve;  
- če izvajalec ne izpolnjuje določil te pogodbe; 
- zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo; 
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali 

pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev v 
dela po tej pogodbi ne da soglasja; 

- v primeru prenehanja poslovanja izvajalca. 
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V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanašajo na plačilo 
opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti 
naročnika, z navedbo razlogov za odstop, in sicer najmanj dva (2) meseca pred nameravanim 
odstopom. 
 
Ne glede na določila prvih dveh odstavkov tega člena, lahko vsaka stranka predčasno pisno odpove 
pogodbo z odpovednim rokom šestih (6) mesecev. 
 

IX. SKRBNIKI POGODBE 
 

20.  člen 
Skrbnik pogodbe za naročnika je: Mojca Ocepek.  
Pooblaščena zavarovalno posredniška družba ZIMAT d.o.o., Obrezija 17, 1411 Izlake, DŠ: 
SI25745506. 
Skrbnik pogodbe za izvajalca zavarovanja je: ______________________. 
 
Skrbniki te pogodbe so pooblaščeni urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. 
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnika v roku treh dni po 
njegovi zamenjavi. 
 

X. PROTIKORUPCIJSKA IN DRUGE KLAVZULE  
 

21.  člen 
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 dolžnega 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, posredniku; 

je nična. 

22. člen 
Obvezna priloga te pogodbe je podpisana in žigosana izjava po šesti točki 14. členu Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 skl.us: U-I-36/11-8, 
43/11). Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, 
ima to za posledico ničnost pogodbe. 
 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.  
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XI. KONČNE DOLOČBE 

 
23. člen 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da 
sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v kraju 
naročnika. 

24. člen 
Pogodba je sklenjena za dobo dveh (2) let in začne veljati z dnem podpisa pooblaščenih 
zastopnikov obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od 0:00 ure 1. 1. 2019 do 24:00 ure 
31.12.2020. 
 

25. člen 
Ta pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka 
prejme po dva izvoda.  
 
 
Datum: Datum: 
Št. pogodbe: Št. pogodbe: 
  

[Kraj], [datum]                                                                [Kraj], [datum] 
     
 
IZVAJALEC:  Naročnik:  

Dom Tisje 
Črni Potok 13 
1275 Šmartno pri Litiji 
ki ga zastopa direktorica Irena Špela Cvetežar 

 
_______________________   _______________________ 
 [žig in podpis]     [žig in podpis] 
 
 
Priloga: 
1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo še 30 dni po 

preteku roka veljavnosti te pogodbe; 
 

2. Izjava ponudnika / izvajalca o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu, ter o gospodarskih 
subjektih, za katere se je glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
povezane družbe s ponudnikom / izvajalcem:  
- njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter  
- o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z njim povezane družbe. 
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Priloga 2 

IZJAVA PO 14. ČLENU ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK) 
 (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2 in naslednji) 

 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
 
ZAVAROVALNIŠKE STORITVE za obdobje dveh let - JN007071/2018-W01 
 
1. Podatki o ponudniku/izvajalcu 
 
Ponudnika / izvajalec:  

Naziv:  

Naslov:  

  

Zakoniti zastopnik:  

  

Davčna številka:  

Matična številka:   

 
**Število priloženih obrazcev: …………. 
 
2. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/izvajalca 
 

1. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež 
2. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež 
3. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež 

 
3. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu ponudnika/izvajalca 
 

1. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež 
2. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež 
3. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež 

 
4. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom/izvajalcem 
 

1. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje 
po ZGD-1) 

2. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje 
po ZGD-1) 

3. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje 
po ZGD-1) 
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5. Ponudnik/izvajalec s podpisom jamči za resničnost podatkov in izrecno dovoljuje, da naročnik 
lahko za potrebe tega javnega naročila podatke preveri pri pristojnih organih. V primeru, da 
ponudnik poda lažno izjavo oziroma navede neresnične podatke, je pogodba nična. 

 
 
 

Kraj:  
Datum:   Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika/izvajalca:  


