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1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 
 

1.1 NAROČNIK  

 

Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.  

 

Pri tem naročilu in pripravi tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sodeluje 

zavarovalna posredniška družba AISE, zavarovalno posredovanje, d.o.o., Ravne 9, 6276 Pobegi. 

 

Naročnik vljudno vabi zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo razpisane pogoje za sodelovanje, da 

sodelujejo v postopku javnega naročila male vrednosti in oddajo svojo pisno ponudbo skladno z navodili 

v tem povabilu. 

 

1.2 OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Oznaka: JN007230/2020-W01 

Predmet naročila je zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in kolektivno nezgodno 

zavarovanje naročnika v skladu z zahtevami iz te dokumentacije in tehničnimi zahtevami za zavarovalno 

obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. 

 

Obseg javnega naročila: 

 - Požarno zavarovanje z dodanimi riziki 

- Strojelomno zavarovanje 

- Vlomsko zavarovanje 

- Gradbeno zavarovanje 

- Zavarovanje pred odgovornostjo 

- Zavarovanje stekla 

- Nezgodno zavarovanje 

- Zavarovanje vozil  

 

1.3 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno in je dostopna na naročnikovi spletni strani 

http://www.kpv.si in v objavi javnega naročila na slovenskem portalu za javna naročila 

(www.enarocanje.si). 
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1.4 PRAVNA PODLAGA 

 

Javno naročilo se izvaja v skladu z določili:  

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami) in podzakonskih aktov, 

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS, št. 43/2011 s 

spremembami),  

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami),  

- Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1; Ur. l. RS, št. 93/2015 s spremembami),  

- drugih predpisov, ki veljajo za naročnika in urejajo področje predmetnega javnega naročila. 

 

1.5 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 

najkasneje do dne 10.12.2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem 

sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.  

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajo ponudb, ponudbo odda 

s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in 

čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika 

oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (OZ), Ur. l. RS, št. 97/07-UPB, s 

spremembami). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik 

ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.  

 

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 pri 

naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe 

ne bo več mogoče oddati.  
 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji 

povezavi:  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22532  

 

1.6 ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.12.2020 in se bo začelo 

ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
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Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 

ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v 

sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. 

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku 

»Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

1.7 DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM   

Pojasnila dokumentacije JN lahko ponudniki zahtevajo pisno na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) 

najpozneje do 3.12.2020 do 15. ure. Naročnik bo upošteval samo tiste zahteve za dodatna pojasnila in 

odgovarjal na vprašanja ponudnikov, ki bodo posredovana izključno preko Portala za javna naročila. Na 

zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo 

odgovarjal.  

 

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve dokumentacije, med katere štejejo tudi vprašanja in odgovori, 

bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil ter po potrebi podaljšal rok za pojasnila dokumentacije JN 

oziroma oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del dokumentacije JN.  

 

1.8 VELJAVNOST PONUDBE  

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudbe. 

 

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. 

Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. 

Ponudniki morajo odgovoriti na takšno zahtevo v pisni obliki. Ponudnik ima pravico zavrniti zahtevo 

naročnika za podaljšanje veljavnosti.  Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano, niti mu ne 

bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo.  

 

1.9 VARIANTNE PONUDBE 

Variantne ponudbe niso dovoljene. 

 

1.10 SKUPNA PONUDBA 

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V tem primeru mora vsak 

partner izpolnjevati pogoje, ki se nanašajo odstavek 13. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika. Ponudba 

mora vsebovati za vsakega partnerja v skupni ponudbi posebej vsa dokazila iz podčlenov 13.1. (a) – 13.1 

(f), 13.2.1. (a) in 13.2.1. (b) in 13.2.3. 
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Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo 

naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu. 

 

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana 

skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop. Posamezen sklop 

lahko ponudi le en ponudnik in se ne sme deliti med več sodelujočih ponudnikov. 

 

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik 

zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno 

opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa 

ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno. Iz pravnega akta o skupnem nastopanju, mora biti 

nedvoumno razvidno naslednje:  

-  imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,  

-  pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,  

-  obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,  

-  izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z dokumentacijo in pogoji in merili za dodelitev 

javnega naročila ter da z njimi v celoti soglašajo,  

-  izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, in  

-  navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 

 

1.11 JEZIK PONUDBE 

Ponudbe in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.   

 

1.12 STROŠKI ZA IZDELAVO IN PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudnik prevzame vse stroške, vezane na izdelavo oz. predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne 

krije v nobenem primeru, ne glede na postopek oz. rezultat postopka javnega naročila.  

 

1.13 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

Ponudnik je upravičen sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, v kolikor niso podani razlogi za 

izključitev, kot so podani v nadaljevanju v podčlenih 13.1. in so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, kot so 

podani v podčlenih 13.2.. Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazuje ponudnik na način, kot je naveden 

pri posameznem pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti so podani v ESPD in 2. Poglavju: 

Razpisni obrazci in vzorci. Vsebina izpolnjenih obrazcev mora ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ne glede na način izpolnjevanja.   

 

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz 

ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. V kolikor ni naveden brezplačni spletni 
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dostop na internetu, kjer lahko naročnik preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz 

ponudbe ponudnika, mora ponudnik na poziv naročnika predložiti dokazila v zvezi s takšnimi podatki.  

 

V skladu s četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3 lahko ponudnik, če država članica ali tretja država dokazil ne 

izdaja, namesto dokazila predložijo zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, 

pa izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno 

poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski 

subjekt. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki 

Sloveniji imenovati kontaktno osebo v RS.  

 

1.13.1 Razlogi za izključitev  

 

(a) Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila 

izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v prvem odstavku 75. 

člena ZJN-3.  

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec   

 

(b) Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu 

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

sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 

ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz 

prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev 

za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe.  

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec   

 

(c) Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.  

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec   

 

(d) Pri gospodarskem subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ 

Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom 

za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno 

odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.  

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec   

 

(e) Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 

zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po 
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zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali 

če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim 

začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.  

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec   

 

(f) Pri gospodarskem subjektu so se v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri 

prejšnjih pogodbah o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne 

pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od 

prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive 

sankcije in sicer unovčeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali odpravo 

napak v garancijski dobi.  

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec  Naročnik bo izpolnjevanje 

pogoja preveril po lastnih evidencah.  

 

1.13.2 Pogoji za sodelovanje  

 

1.13.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 

(a) Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem organu in imeti v temeljnem aktu družbe določeno 

dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.   

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priložiti ESPD obrazec.  

(b) Ponudnik mora opravljati zavarovalne posle skladno z 21. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list 

RS, št. 93/2015 in 9/2019; ZZavar-1A) in je vpisan v register Agencije za zavarovalni nadzor Republike 

Slovenije, t.j. Seznam zavarovalnih subjektov.  

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priložiti ESPD obrazec. Izpolnjevanje pogoja bo naročnik preveril na spletni 

strani Agencije za zavarovalni nadzor Republike Slovenije. https://www.a-zn.si/zavarovalnice-pokojninske-druzbe/register-

subjektov-nadzora/  

 

1.13.2.2 Tehnična sposobnost in strokovna sposobnost 

Ponudnik zagotavlja, da bo storitev opravljal v skladu s pravili stroke, da bo uredil pozavarovanja tistega 

dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki presegajo lastne deleže v izravnavanju nevarnosti, da bo, v 

kolikor bo potrebno, zagotovil začasno kritje do enega (1) leta za ponujeno zavarovanje premoženja JP 

KPV d.o.o. ter, da bo glede na že sklenjene pogodbe, če bo izbran, sposoben kvalitetno izvajati dela 

razpisanega javnega naročila in da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi. 

 

 Dokazila o ustreznih kadrovskih pogojih 

- Izjava ponudnika o strokovnosti izpolnjevanja razpisanih pogojev - da ima zaposleni najmanj dve (2) 

osebi z univerzitetno izobrazbo in vsaj pet (5) letnimi delovnimi izkušnjami v zavarovalništvu. 
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- Izjava ponudnika o razpoložljivosti strokovnjakov za cenitev škod – da ima zaposleni najmanj dve (2) 

osebi z vsaj petimi (5) leti delovnih izkušenj na področju cenitve škod. 

 

 Reference ponudnika 

Spisek referenc ponudnika, tj. najvažnejših referenc v zadnjih dveh (2) letih pred oddajo ponudbe in sicer 

trije (3) zavarovanci v zadnjih dveh letih s skupno premijo, ki vključuje DPZP, 50.000,00 EUR ali več po 

zavarovancu. 

 

Gospodarski subjekti v skupni ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt 

lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te 

zmogljivosti. 

 

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priložiti obrazce »Izjava gospodarskega subjekta«, »Izjava o kadrovskih 

kapacitetah«, »Reference ponudnika« in ESPD obrazec. 

 

1.13.2.3 Drugi pogoji - Omejitev poslovanja in preprečevanje nasprotja interesov  

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s 6. 

odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 

43/11; v nadaljevanju ZIntPK) pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 

ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 

določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.  

  

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma 

funkcionar naročnika ali njegov družinski član ne sme biti udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 

zakoniti zastopnik ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem (5 %) deležu 

udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu ponudnika.  

 

V zvezi z navedenim mora ponudnik v ponudbi priložiti obrazce: »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence 

pravnih oseb«, »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb za člane organov in zastopnikov 

gospodarskega subjekta« in ESPD obrazec. 

 

1.14 PONUDBA  

 

1.14.1 Sestavni deli ponudbe 

Ponudba, ki jo predloži ponudnik mora vsebovati naslednje dokumente:  

- Priloga 1 “ Podatki o ponudniku”, 
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- Priloga 2“Povzetek predračuna - rekapitulacija” (obrazec, ki se objavi v e-JN in bo dostopen na 

javnem odpiranju ponudb), 

- Priloga 3 “ Ponudba s specifikacijo ”, 

- Priloga 4»Predračun«, 

- Priloga 5 ”Izjava gospodarskega subjekta”, 

- Priloga 6 “Izjava o kadrovskih kapacitetah”, 

- Priloga 7 “ Reference ponudnika ”, 

- Priloga 8 “Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb”,  

- Priloga 9 “Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb za člane organov 

in zastopnikov gospodarskega subjekta”, 

- Priloga 10 “Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za 

unovčenje”, 

- Priloga 11 ”Izpolnjen vzorec pogodbe, 

- Priloga 12 ”Obrazec “ESPD”;  

Izpolnjen ter podpisan ESPD obrazec za vsakega od gospodarskih subjektov, ki nastopa v ponudbi. 

Ponudnik naloži ESPD obrazec v razdelek »ESPD-ponudnik«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, 

naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem 

primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno 

zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. ESPD ostalih sodelujočih ponudnik naloži v 

razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« 

priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. 

 

1.14.2 Ponudbena cena  

Ponujena cena oz. višina zavarovalne premije za posamezno vrsto zavarovanja mora vključevati vse 

stroške in popuste, ki jih ponudnik predvideva za izvedbo pogodbenih obveznosti in jih bo moral plačati 

naročnik za izvedbo javnega naročila. Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR). Ponujene cene 

so fiksne za ves čas trajanje pogodbe. Ostali plačilni pogoji so podrobneje opredeljeni v vzorcu pogodbe.  

  

Ponudnik izpolni cene za vse postavke opisane v Ponudbenem predračunu in Ponudbeni specifikaciji. Pri 

tem nobena od cen na enoto ne sme biti enaka 0. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot 

nedopustna.  

 

1.14.3 Veljavnost ponudbe  

Ponudbe, brez kakršnihkoli popravkov ponudbenih cen ostanejo v veljavi najmanj do 8. 2. 2021. V primeru 

krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja. 
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Naročnik lahko pozove ponudnika k podaljšanju roka veljavnosti ponudbe. Zahteva, oziroma odgovori 

nanjo, morajo potekati v pisni obliki. V primeru, da ponudnik ne podaljša roka veljavnosti ponudbe, bo 

naročnik takšno ponudbo po izteku njene veljavnosti izločil iz nadaljnjega postopka.  

 

1.14.4 Finančno zavarovanje  

Naročnik v postopku javnega naročila zahteva naslednjo vrsto finančnih zavarovanj: - finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (3 bianco menice z menično izjavo).  

 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (tri bianco menice) - Izbrani ponudnik bo 

moral zavarovanje predložiti najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe. Višina zavarovanja in ostali pogoji 

v zvezi s tem zavarovanjem so razvidni iz 11.čl. osnutka pogodbe.  

 

Splošna pravila: 

Vsebine vzorca finančnega zavarovanja ni dovoljeno spreminjati, razen če to naročnik izrecno dovoli. Prav 

tako finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil 

naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje 

sporov med upravičencem (naročnikom v postopku javnega naročila) in izdajateljem zavarovanja.  

 

Naročnik lahko zavarovanje uveljavi v primerih, navedenih pri posameznem zavarovanju. Zavarovanje 

lahko uveljavi, ne da bi izvajalca na to izrecno opozoril, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti 

po e-pošti ali pisno najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo. Unovčeno zavarovanje mora 

ponudnik oz. izbrani izvajalec takoj nadomestiti z novim.  

 

Zavarovanje je sestavni del pogodbe in se v originalu hrani pri naročniku.  

 

1.15 ODPIRANJE, PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB  

  

1.15.1 Odpiranje ponudb  

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.12.2020 in se bo začelo 

ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 

ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v 

sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, 

ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik 

o odpiranju ponudb«.  
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Naročnik zapisnika o odpiranju ponudb ne bo dodatno pošiljal ponudnikom, ki so oddali ponudbo.  

 

1.15.2 Pregled in ocenjevanje ponudb   

Strokovna komisija bo v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb preverila ali so ponudbe dopustne ter 

jih razvrstila glede na merila. Strokovna komisija lahko preveri in oceni vse ponudbe, ne le prvouvrščeno 

glede na merila.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb od ponudnika naknadno zahteva 

še pojasnilo glede cen na enoto za postavke, za katere meni, da je to potrebno.  

 

1.15.3 Merilo za izbiro ponudbe  

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na osnovi najnižje skupne cene.   

 

V primeru, da bosta(do) dva ali več ponudnikov ponudila(i) enako najnižjo ceno, bo naročnik ponudnika(e) 

pozval, da na svojo ponudbeno ceno ponudita(jo) dodatni popust. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo 

ponudil najvišji popust (ponudil najnižjo ceno), lahko tudi v več krogih (npr. če bo v prvem krogu ponujen 

enako visok popust, po izvedel drugi krog itn.), dokler ne bo prejel najnižje ponudbe le s strani enega 

ponudnika).   

 

1.15.4 Zaupnost postopka  

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, 

kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede 

na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali 

tajne podatke.   

 

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in 

količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe 

ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.  

 

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila 

javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe 

zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.  

 

1.15.5 Dopustne dopolnitve, popravki, spremembe in pojasnila ponudb  

Če naročnik ugotovi, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija iz ponudbe nepopolna ali napačna 

oziroma če dokumenti manjkajo, lahko gospodarski pozove, da v ustreznem roku predloži manjkajoče 

dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo in sicer samo, če 
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določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, 

popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente 

ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno 

preveriti.  

 

Gospodarski subjekt dopolnitve, popravke, spremembe in pojasnila ponudbene dokumentacije 

posredujejo do zahtevanega roka.  

 

Če gospodarski subjekt v roku, kot ga bo v zahtevi določil naročnik, ne bo posredoval manjkajočega 

dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik 

tako ponudbo izključil.  

 

1.15.6 Računske napake  

Naročnik bo preveril ponudbe glede računskih napak. Izključno naročnik sme ob upoštevanju sedmega 

odstavka 89. člena ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in 

ocenjevanju ponudb.   

 

Znesek, naveden v obrazcu ponudbe, bo naročnik popravil s soglasjem ponudnika in se bo smatral za 

ponudnika obvezujoč. V kolikor ponudnik ne soglaša s korigirano ponudbeno ceno v roku, določenem v 

pisnem zahtevku naročnika, bo njegova ponudba zavrnjena kot nedopustna.  

 

1.16 ODDAJA DEL  

 

1.16.1 Odločitev o oddaji naročila  

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v roku iz 90. člena ZJN-3 sprejel odločitev o oddaji 

naročila.   

 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji javnega naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev o 

oddaji javnega naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne 

izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in je 

ponudil najugodnejšo ceno, oziroma ta postopek ustavi vse do sklenitve pogodbe.  Naročnik bo sprejel 

odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer v roku in vsebini, določeni v ZJN-3, pri čemer si pridržuje 

pravico, da bo pri najugodnejšem ponudniku pred oddajo preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma 

drugih navedb iz ponudbe. Podpisano odločitev o oddaji javnega naročila bo objavil na Portalu javnih 

naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Naročnik bo po 
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pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 

osem dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo 

v takšnem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.  

 

1.16.2 Sklenitev pogodbe  

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, bo naročnik z "Obvestilom o pravnomočnosti 

odločitve o oddaji" obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta. Skupaj z "Obvestilom 

o pravnomočnosti odločitve o oddaji" bo naročnik poslal ponudniku v podpis pogodbo v vsebini, kot je 

določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 

Najkasneje v roku 8 dni po prejemu pogodbe mora izbrani ponudnik pogodbo podpisati in jo vrniti 

naročniku.  

 

Izbrani ponudnik mora skupaj s podpisano pogodbo naročniku posredovati tudi podatke, kot so 

opredeljeni v šestem odstavku 91. člena ZJN-3 in šestem odstavku 14. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 in 81/2013):  

- o  svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških 

deležih navedenih oseb;  

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

so z njim povezane družbe.  

 

Če se ponudnik v tem roku ne odzove na poziv za podpis pogodbe in posredovanje podatkov, se šteje, da 

je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe. 

 

1.17 PRAVNO VARSTVO  

 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih 

delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, 

informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo 

zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na 

spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno 

povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po 

roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru 

se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. 
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Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 

2.000,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, št. 01100-1000358802 

– izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00723020. 

 

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri JP KPV d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, in sicer neposredno 

na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim 

elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 

 

 

 

Pripravila: 

Tone Slodnjak, 

predstavnik pooblaščenega zavarovalnega posrednika naročnika 

               

in 

 

predstavnici naročnika:  

Martina Nartnik Biček, 

 

 

Martina Gabrijel, 

 

 

 

Naročnik: JP KPV, d.o.o. 

Direktor: 

Tomaž Kačar 

 

        ________________________________ 
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Priloga 1: Podatki o ponudniku1 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

Ponudbo oddajamo: (se označi z X)  ☐ Samostojno       ☐ Skupno ponudbo 

 

Veljavnost ponudbe: 8. 2. 2021 (najmanj 60 dni od oddaje ponudbe). 

 

 

 

 

1. Podatki o ponudniku  

 

Podatki o ponudniku  

Popolni naziv gospodarskega subjekta  

Naslov gospodarskega subjekta  

Matična številka  

Identifikacijska številka za DDV  

Pristojni finančni urad  

Številka transakcijskega računa  

MSP* (ustrezno obkrožiti):                                  DA                                                  NE 

Elektronska pošta za obveščanje 

ponudnika: 

 

Telefonska številka za obveščanje 

ponudnika 

 

Odgovorna oseba za podpis okvirnega 

sporazuma (z navedbo funkcije):        

 

 

 

 

 

 

Kraj:____________________________ Žig  

 

Datum: _________________________     Podpis:     

         ____________________________ 

 

 

 
1 Izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri oddaji skupne ponudbe. 
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Priloga 2: Povzetek predračuna (rekapitulacija)2 

 

 
2 Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« 

(priloga št. 2) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« (priloga št. 4) in Ponudba s 

specifikacijo (priloga št 3) pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu »Povzetek 

predračuna (rekapitulacija) (priloga št. 2)« - naloženim v razdelek »Predračun«, in Ponudba s specifikacijo - naloženim v razdelek 

»Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v Ponudbi s specifikacijo, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti«. 
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Priloga 3: Ponudba s specifikacijo 

PONUDBA S SPECIFIKACIJO 

 

Na podlagi povabila za oddajo ponudbe v postopku javnega naročila 

 

STORITVE ZAVAROVANJA JP KPV, d.o.o. za leti 2021 in 2022  

 

objavljenega na Portalu javnih naročil: št. JN007230/2020-W01 dne 01.12.2020 oddajamo ponudbo  

 

Skupna ponudbena premija zavarovanja za obdobje dveh (2) let od 1.1.2021 do 31.12.2022: 

 

 

Vrsta zavarovanja Premija za dve leti 

(v EUR) 

 8,5% DPZP 

(v EUR) 

 

 
Premija z DPZP za dve 

leti 

(v EUR) 

Požarno zavarovanje z dodanimi riziki 
     

Strojelomno zavarovanje 
     

Vlomsko zavarovanje      

Gradbeno zavarovanje      
Zavarovanje pred odgovornostjo 

     
Zavarovanje stekla 

     
Nezgodno zavarovanje 

     
Zavarovanje vozil 

     

SKUPAJ      

 

 

 

Kraj:____________________________ Žig  

 

Datum: _________________________     Podpis:     

         ____________________________ 
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Priloga 4: Predračun 

PREDRAČUN 

 

Na podlagi povabila za oddajo ponudbe v postopku javnega naročila 

 

STORITVE ZAVAROVANJA JP KPV, d.o.o. za leti 2021 in 2022  

 

objavljenega na Portalu javnih naročil: št. JN007230/2020-W01, dne 01.12.2020 oddajamo ponudbo  

 

Ponudbene premija zavarovanja za obdobje dveh (2) let od 1.1.2021 do 31.12.2022: 

 

 

Vrsta zavarovanja 
Premija 
za leto 
2021* 

8,5% 
DPZP* 

Premija za 
leto 2022* 

8,5% DPZP 
* 

Premija 
skupaj* 

Premija 
skupaj z 
DPZP* 

Požarno zavarovanje z dodanimi 
riziki 

      

Strojelomno zavarovanje       

Vlomsko zavarovanje       

Gradbeno zavarovanje       

Zavarovanje pred odgovornostjo       

Zavarovanje stekla       

Nezgodno zavarovanje       

Zavarovanje vozil       

SKUPAJ       

*vsi zneski so v EUR. 

 

 

Kraj:____________________________ Žig  

 

Datum: _________________________     Podpis:     

         ____________________________ 
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Priloga 5: Izjava gospodarskega subjekta3 

 

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 
Naziv gospodarskega subjekta:____________________________________________________________ 
 
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:_____________________________________________________ 
 
 
V primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, izjavljamo, da 

 • bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, 

pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,  

• bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse 

zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.  

 

 

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 

• smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki, dopolnitvami, vzorcem pogodbe ter 

prilogami in se z vsebimo strinjamo; 

 

• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega 

naročila,  

 

• smo podali resnične oz. verodostojne izjave, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane 

podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost,  

 

• se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila in druge pogoje, ki so 

navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo,  

 

• soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega naročila glede na 

razpoložljiva sredstva obseg naročila skrči ali razširi, v zvezi s čimer ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine, 

 

• glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo vse zahtevane pogoje določene v dokumentaciji v zvezi z javnim 

naročilom, kar potrjujemo z izpolnjenim in podpisanim ESPD obrazcem, ki se uporablja kot predhodni dokaz, da za 

gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih odreja 75. čl. ZJN-3 ter da gospodarski subjekt izpolnjuje 

zahtevane pogoje, kot jih določa dokumentacija v zvezi z javnim naročilom in so bili določeni v skladu s 76. čl. ZJN-

3 ter z ostalimi zahtevanimi dokazili; 

 

 
3 Izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri oddaji skupne ponudbe. 
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• bomo naročniku v roku predložili vsa finančna zavarovanja kot jih določa razpisna dokumentacija; 

 

• se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc; 

 

• so navedeni podatki v ponudbi točni in lahko naročnik v fazi javnega naročila od nas zahteva, da predložimo 

dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne 

dokumentacije; 

 

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

35.čl. Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l.RS, št. 69/11); 

 

• da bomo v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika posredovali izjavo s podatki o: 

i) svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih 

in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

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

njim povezane družbe; 

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

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

družbe s ponudnikom. 

 

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

katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo. 

 

 

 

 

Kraj:____________________________ Žig  

 

Datum: _________________________     Podpis: 

 

         ____________________________  
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Priloga 6: Izjava o kadrovskih kapacitetah 

 

IZJAVA O KADROVSKIH KAPACITETAH 

 

Za potrebe izpolnjevanja pogoja strokovne usposobljenosti v postopku oddaje javnega naročila STORITVE 

ZAVAROVANJA JP KPV, d.o.o. za leti 2021 in 2022 , pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

da razpolagamo s strokovnimi kadri: 

 

- najmanj dve (2) osebi z univerzitetno izobrazbo in vsaj pet (5) letnimi delovnimi izkušnjami v 

zavarovalništvu. 

- najmanj dve (2) osebi z vsaj petimi (5) leti delovnih izkušenj na področju cenitve škod. 

 

 

STROKOVNI KADRI  IME IN PRIIMEK ŠTEVILO LET 

DELOVNIH 

IZKUŠENJ 

Univerzitetna izobrazba in vsaj pet letnimi 

delovnimi izkušnjami v zavarovalništvu. 

   

Univerzitetna izobrazba in vsaj pet letnimi 

delovnimi izkušnjami v zavarovalništvu. 

   

Pet let delovnih izkušenj na področju cenitve škod    

Pet let delovnih izkušenj na področju cenitve škod    

 

 

 

Kraj:____________________________ Žig  

 

Datum: _________________________     Podpis:     

 

         ____________________________  

 

 

 

 
Naziv gospodarskega subjekta:____________________________________________________________ 
 
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:_____________________________________________________ 
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Priloga 7: Reference ponudnik 

REFERENCE PONUDNIKA 

 

Za potrebe izpolnjevanja pogoja strokovne usposobljenosti v postopku oddaje javnega naročila STORITVE 

ZAVAROVANJA JP KPV, d.o.o. za leti 2021 in 2022 pod kazensko in materialno odgovornostjo  izjavljamo, da 

izkazujemo referenčni posel:: 

 

 

Seznam zavarovancev v zadnjih dveh letih pred oddajo ponudbe s skupno letno premijo, ki vključuje DPZP, 

50.000,00 EUR ali več po zavarovancu. 

 

 

Zap.

št. 

Zavarovanec  Višina letne premije  

(v EUR vključen 

DPZP) 

 Leto Oseba naročnika, ki lahko potrdi referenčno 

delo  

(ime in priimek, tel., e-mail) 

1       

2       

3       

 

 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku preverjanja ponudb od posameznega gospodarskega subjekta 

kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled pogodbe oz. druge dokumente, s katerimi lahko nedvoumno 

dokazuje navedene reference.  

 

 

 

 

 

Kraj:____________________________ Žig  

 

Datum: _________________________     Podpis:     

 

         ____________________________ 

 

 

 

Naziv gospodarskega subjekta:____________________________________________________________ 
 
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:_____________________________________________________ 
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Priloga 8: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb4 

 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB 

 

Spodaj podpisani _____________________________________________________ /naziv pooblastitelja/ 

pooblaščam naročnika JP KPV, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, da za potrebe preverjanja 

izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila STORITVE ZAVAROVANJA JP KPV, d.o.o. za leti 

2021 in 2022  od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 

 

Status ponudnika (se označi z X)  ☐ Samostojni ponudnik ☐ Partner v skupni ponudbi 

 

 

PODATKI O PRAVNI OSEBI: 

Polno ime družbe: ______________________________________________________________________ 

Sedež družbe: _________________________________________________________________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________________ 

Matična številka družbe: _________________________________________________________________ 

Davčna številka družbe:__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Kraj:____________________________ Žig  

 

Datum: _________________________     Podpis:     

 

         ____________________________  

 

  

 
4 Za več gospodarskih subjektov se obrazec lahko kopira. 
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Priloga 9: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb za člane organov in 

zastopnikov gospodarskega subjekta5 

 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB ZA ČLANE 

ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 

Spodaj podpisani _____________________________________________________ /naziv pooblastitelja/ 

pooblaščam naročnika JP KPV, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, da za potrebe preverjanja 

izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila STORITVE ZAVAROVANJA JP KPV, d.o.o. za leti 

2021 in 2022 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 

 

Status ponudnika (se označi z X)  ☐ Samostojni ponudnik ☐ Partner v skupni ponudbi 

 

 

MOJI OSEBNI PODATKI SO NASLEDNJI: 

 

Ime in priimek:________________________________________________________________________ 

Funkcija v gospodarskem subjektu:________________________________________________________ 

EMŠO:_______________________________________________________________________________ 

Kraj rojstva:___________________________________________________________________________ 

Država rojstva:_________________________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča:______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Kraj:____________________________  

 

Datum: _________________________     Podpisnik:     

 

         Podpis: 

____________________________  

 

 

 
5 Za več fizičnih oseb se obrazec lahko kopira. 
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Priloga 10: Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za unovčenje 

 

MENIČNA IZJAVA za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za unovčenje 

 

Ponudnik oz. izdajatelj   

_____________________________________________________________________________________ 

 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 

Vrhnika, da lahko tri (3) podpisane in žigosane bianco menice, ki so bile izročene kot zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti za javno naročilo z oznako ___________ 

 

STORITVE ZAVAROVANJA JP KPV, d.o.o. za leti 2021 in 2022  

 

skladno z določili razpisne dokumentacije, pogodbe in ponudbe za predmetno naročilo, po predhodnem obvestilu 

izpolni v vseh neizpolnjenih delih za skupni znesek v višini deset odstotkov (10%) v višini 10 % dvoletne pogodbene 

vrednosti vključno z DPZP. Kot izvajalec se odrekam vsem ugovorom proti tako izpolnjenim menicam in se zavezujem 

menice plačati, ko dospejo v plačilo. 

 

Menični znesek se nakaže naročniku JP KPV, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika na račun št. SI56  ____________, 

odprt pri ___________.  

 

Naročnika hkrati pooblaščam, da predloži menice na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo teh menic. 

 

Tako dajem nalog za plačilo  sem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov 

1. SI56      odprt pri        

2. SI56      odprt pri        

3. SI56      odprt pri        

4. SI56      odprt pri        

5. SI56      odprt pri        

 

 

Veljavnost menične izjave s pooblastilom za izpolnitev je do: 31.1.2023. 

 

 

Datum:    

 

   

Kraj:        Izdajatelj menice ____________________________ 

žig in podpis 

 

Priloga: 3x bianco menice 
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Priloga 11: Vzorec pogodbe 

VZOREC POGODBE 

 

Naročnik:  

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. , Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, identifikacijska št. 

za DDV: SI75879611, matična številka: 5015707000, ki ga zastopa direktor Tomaž Kačar (v nadaljevanju 

kot naročnik oziroma zavarovanec)  

 

in  

 

Zavarovalnica:  

_____________________________, identifikacijska št.: SI ______________, matična številka: 

________________, ki ga zastopa _______________  (v nadaljevanju kot izvajalec ali zavarovatelj) 

  

sklepata naslednjo  

  

 

POGODBO št. – 4142-13/2020 

ZA STORITVE ZAVAROVANJA JP KPV d.o.o. za leti 2021 in 2022 

 

UVODNA DOLOČBA  

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za storitve 

zavarovanj v JP KPV, d.o.o., objavljen na Portalu javnih naročil dne 01.12.2020, s številko JN007230/2020-

W01. Zavarovatelj je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. _____ 

z dne _____________.  

  

PREDMET POGODBE  

2. člen 

Predmet pogodbe je zavarovanje premoženja, premoženjskih interesov in kolektivno nezgodno 

zavarovanje JP KPV, d.o.o., od vključno 1. 1. 2021, do vključno 31. 12. 2022.  

 

Predmet zavarovanja je premično in nepremično premoženje in odgovornost naročnika. 

 

3. člen 

Izvajalec s podpisom te pogodbe sprejema vse zahteve naročnika, kot so navedene v dokumentaciji v zvezi 

z oddajo javnega naročila št. JN007230/2020-W01z dne 19. 11. 2020 (v nadaljevanju: dokumentacija JN), 

in v Specifikaciji zahtev naročnika, ki je priloga dokumentacije JN, vključno z vsemi spremembami in 
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dopolnitvami, in jih mora navesti v zavarovalnih policah. Zavarovalni pogoji za vse vrste zavarovanj (splošni 

in posebni), dogovorjeni ob sklenitvi te pogodbe, ki niso v nasprotju z zahtevami, dopolnitvami in 

spremembami dokumentacije JN zavarovanca v predmetnem javnem naročilu, veljajo ves čas trajanja oz. 

veljavnosti pogodbe, in jih zavarovatelj ne sme spreminjati. Zavarovanec s podpisom te pogodbe sprejema 

splošne in posebne zavarovalne pogoje zavarovatelja v obsegu, ki niso v nasprotju z zahtevami, 

dopolnitvami in spremembami razpisne dokumentacije zavarovanca v javnem naročilu, navedenem v 1. 

členu te pogodbe, v katerem so bili tudi predloženi.  

 

Za zavarovalne posle po tej pogodbi veljajo; 

- Zavarovalno tehnična dokumentacija naročnika, določena z razpisno dokumentacijo JN; 

- Splošna navodila za zavarovanje JP KPV, d.o.o.; 

- Splošni in posebni zavarovalni pogoji, 

- Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 97/07, 64/16 in 20/18). 

 

POGODBENA VREDNOST 

4. člen 

Zavarovalne premije za celotno zavarovalno obdobje 2 let od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 ob sklenitvi te 

pogodbe znašajo (v EUR):  

 

     ZAVAROVANJE Dvoletna premija DPZP Dvoletna premija z DPZP 

 

 

 

Požarno zavarovanje z dodanimi riziki    

Strojelomno zavarovanje    

Vlomsko zavarovanje    

Gradbeno zavarovanje    

Zavarovanje pred odgovornostjo    

Zavarovanje stekla    

Nezgodno zavarovanje    

Zavarovanje vozil    

SKUPAJ    

 

V skupni zavarovalni premiji so zajeti vsi tehnični popusti oz. doplačila na temeljno premijo, vsi priznani 

komercialni (paketni) popusti idr. Davek od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) se obračuna po veljavni 

zakonodaji.   

 

 

 

 

6. člen 
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Zavarovalna premija iz prejšnjega člena te pogodbe je fiksna in nespremenljiva za zavarovalno obdobje 1. 

1. 2021 do 31. 12. 2021 in prav tako ostane enaka tudi za zavarovalno obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 

2022 za enak obseg zavarovanja, tako, da zavarovalnica ni upravičena do podražitev. 

 

Ob morebitnem povečanju ali zmanjšanju obsega zavarovalnega kritja ostanejo zavarovalni pogoji ter 

premijske stopnje enake kot v dani ponudbi. 

 

Nove investicije zavarovanca v tekočem zavarovalnem letu se obračunajo ob koncu zavarovalnega 

obdobja s končnimi obračuni, poslanimi do 31. 1. v novem koledarskem letu. 

 

SPREMEMBA POGODBENE VREDNOSTI 

7. člen 

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je zaradi nepredvidljivih okoliščin potrebno izvesti dodatne storitve za 

izvedbo naročila, ki pa niso bile predvidene v javnem naročilu, bo dodatne storitve oddal zavarovalnici 

(kot npr. razširitev kritja zaradi novih nepremičnin ali novih zavarovalnih nevarnosti). 

 

Ob morebitnem povečanju ali zmanjšanju obsega zavarovanja ostanejo zavarovalni pogoji ter premijske 

stopnje nespremenjene. 

 

Za dodatne storitve ali nove storitve, ki bi se izkazale kot potrebne šele po sklenitvi  te pogodbe, lahko 

naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95.člena ZJN-3. V tem primeru 

se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja s 

sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. 

 

OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA 

8. člen 

Zavarovanec bo plačeval zavarovalno premijo iz te pogodbe za vsako tekoče leto v dvanajstih (12) enakih 

brezobrestnih obrokih od 1.1.2021 dalje. Rok plačila je 30. dan in začne teči naslednji dan od dneva 

prejema pravilno izstavljenega mesečnega e-računa za posamezni obrok. Plačilo se izvede na transakcijski 

račun naveden na e-računu (glej 2. odstavek 10. člen). 

 

Če bo zavarovanec plačal premijo v 1-kratnem obroku, mu na to pripada dodatni 4% popust na takojšnje 

plačilo.  

 

Če zavarovanec ne plača obroka v pogodbeno dogovorjenem roku, ima zavarovatelj pravico zaračunati 

zakonske zamudne obresti. 

 

 

9. člen 
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Zavarovanec mora zavarovatelju pisno prijaviti zavarovalni dogodek najkasneje v osmih (8) dneh, ko zanj 

izve. O nastanku škodnega dogodka zavarovanec sestavi zapisnik o škodi.  Zavarovanec je dolžan izvajati 

prijave škod na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za obračun in izplačilo škode. Zavarovanec je 

dolžan cenilcu (pooblaščeni osebi zavarovatelja) omogočiti ogled.  

 

OBVEZNOSTI ZAVAROVATELJA 

10. člen 

Zavarovatelj mora obračunati in izplačati škodo v roku desetih (10) delovnih dni od dneva prejema vseh 

potrebnih podatkov in dokumentov za obračun škode. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico 

zaračunati zakonite zamudne obresti.  

 
Zavarovatelj bo zavarovancu enkrat mesečno posredoval račun za zavarovalno premijo v elektronsko 

banko na številko TRR pri NLB, d.d.: SI56 0202 7001 1262 773 ali na zavarovančev e-poštni naslov: 

eracuni@kpv.si, pri čemer je pomembno, da zavarovatelj dostavi tako .pdf kot tudi .xml verzijo 

dokumenta. V primeru, da zavarovatelj še nima ustrezne programske podpore, lahko za pripravo pravilne 

datoteke uporabi brezplačno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: 

http://www.bizbox.eu/si/index.php?lang=sl-SI 

 

FINANČNO ZAVAROVANJE 

11. člen 

Zavarovatelj mora naročniku v 10. dneh od obojestranskega podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost 

pogodbe, izročiti tri (3) podpisane in žigosane bianco menice vključno z izpolnjeno menično izjavo, kot 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % dvoletne pogodbene vrednosti 

vključno z DPZP. Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj trideset (30) dni po preteku veljavnosti te 

pogodbe.  

 

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje v višini njegove vrednosti, če zavarovatelj: 

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe, 

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe, 

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe, 

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe, ali 

preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. 

 

ZAVAROVANJE TAJNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

13. člen 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke tehničnega ali 

poslovnega značaja druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe in do katerih imata 

dostop na podlagi izvrševanja te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri 

pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.  
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Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da 

morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki 

bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali 

morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.  

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

15. člen 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, 

če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca 

predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev 

posla po tej pogodbi 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 ali bo naročniku(om) 

povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku 

naročnika(ov) in/ali zavarovatelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

ODSTOP OD POGODBE 

17. člen 

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka če:  

- zavarovatelj svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejela že opozorilo;  

- je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 

- je bil zavarovatelj v času oddaje javnega naročila v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik 

moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku 

javnega naročanja; 

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU 

ugotovilo Sodišče EU, javno naročilo ne bi smelo biti oddano zavarovatelju. 

 

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila zavarovatelju do 

ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan zavarovatelj plačati. 

 

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko zavarovatelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 

 

RAZVEZNI POGOJ 

18. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, če bo naročnik seznanjen, da je 

sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz II. odstavka 3. člena ZJN-3 s strani 

zavarovatelja ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri zavarovatelju v času izvajanja 

pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem 

dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 
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zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi 

odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka 

veljavnosti te pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. 

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno storitev. O datumu sklenitve nove 

pogodbe bo naročnik obvestil zavarovatelja. 

 

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, 

se šteje, da je pogodba razvezana trideseti (30) dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

19. člen 

Pooblaščena oseba s strani naročnika je: 

Ime in priimek:  Tone Slodnjak  

tel.: 041 201 001,  

e-mail: info@aisebrokers.com, 

s katero ima naročnik podpisano pogodbo o zavarovalnem posredovanju.  

 

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je:  

Ime in priimek: _______________________________  

tel.: ________________________________________  

e-mail: ______________________________________  

 

Pooblaščena oseba s strani zavarovatelja je:  

Ime in priimek: _______________________________  

tel.: ________________________________________  

e-mail: ______________________________________  

 

Skrbnik pogodbe na strani zavarovatelja je: 

Ime in priimek: _______________________________  

tel.: ________________________________________  

e-mail: ______________________________________ 

 

Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po 

nastali spremembi, razen v primeru višje sile. 
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REŠEVANJE SPOROV 

20. člen 
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če 

spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te 

pogodbe z mediacijo.  

V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno sodišče. 

 

KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu 

dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti 

morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in 

krajevno pristojno sodišče. 

 

22 člen 

Ta pogodba se sklepa za dobo dveh (2) let in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, 

uporablja pa se od 00.00 ure 1. 1. 2021 do 24.00 ure 31. 12. 2022. 

 

23. člen 

Zavarovalnica bo naročniku izstavila police najkasneje v roku deset (10) dni od podpisa pogodbe. 

 

24. člen 

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva (2) izvoda.    

 

 

 

 

Vrhnika, dne _______________       ___________, dne __________ 

         (kraj) 

 

Naročnik:         Zavarovatelj: 

 

JP KPV d.o.o 

Direktor: 

Tomaž Kačar 
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Priloga 12: ESPD obrazec 

 

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekti, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega 

naročanja ESPD obrazec. 

 

V kolikor ponudnik namesto soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga 

9) predloži ESPD, mora biti ESPD na koncu podpisan s strani vseh zakonitih zastopnikov, tako da iz njega 

izhaja soglasje vseh fizičnih oseb za pridobitev podatkov. 
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3 Tehnične specifikacije  
 

Tehnične specifikacije so priložene ločeno k razpisni dokumentaciji. Gradivo 1 in 3 je potrebno parafirati 

naložiti v razdelek »Druga dokumentacija« s čimer potrjujete, da ste seznanjeni z vsebino tehnične 

specifikacije. Gradivo 2 - Ponudbeno pismo je potrebno v celoti izpolniti in naloži v razdelek »Druga 

dokumentacija«. 

Gradivo 1: Zavarovalna tehnična dokumentacija 

Gradivo 2: Ponudbeno pismo 

Gradivo 3: Splošna navodila za zavarovanje premoženja Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, 

d.o.o. za leti 2021 in 2022 


