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1. NAROČNIK 

To javno naročilo izvaja Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju besedila: naročnik) v 

lastnem imenu in za svoj račun.  

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila (v nadaljevanju besedila: dokumentacija JN). 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Oznaka javnega naročila: INF-STORITEV-01/2020. 

 

Predmet javnega naročila: Najem in vzdrževanje prometno – komercialne programske opreme.  

Podrobnejša specifikacija javnega naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij, ki je sestavni del dokumentacije JN. Ponudn iki 

morajo oddati ponudbo za celoten obseg javnega naročila. 

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo JN in morajo izpolnjevati vse pogoje za ugotavljanje 

sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročanja. 

 

Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika. 

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, 14/2018, 

69/2019, 49/2020 in 80/2020; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti. 

 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v dokumentaciji JN izbral ponudnika, s katerim/katerimi bo sklenil 

pogodbo za obdobje oseminštirideset (48) mesecev.    

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s 

točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-

JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za 

uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje 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
1
). 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. 

 

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

kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v 

informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

                                                           
1 Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 64/2016 – odl. US in 20/2018 – OROZ631). 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
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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.  

 

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=20967. 

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan in uro, kot je to določeno v e-JN in v 

obvestilu o naročilu objavljenem na portalu javnih naročil.  

 

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

podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga 

ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem 

sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

6. PRAVNA PODLAGA 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno 

naročanje, Uredbo o zelenem javnem naročanju, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, 

ki je predmet javnega naročila. 

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO JN 

7.1 Dostop do dokumentacije JN 

 

Dokumentacijo JN lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu: 

 http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/.  

 

Odkupnine za dokumentacijo JN ni. 

7.2 Obvestila in pojasnila v zvezi z dokumentacijo JN 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala 

javnih naročil. 

 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije JN oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom štel kot 

pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno v obvestilu o 

naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, 

zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik na komentarje ne bo odgovarjal. 

 

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo JN. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo 

naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji JN. Vsak dodatek postane sestavni del dokumentacije JN. Kot del 

dokumentacije JN štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil. 

  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20967
http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/
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8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

8.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

 

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 

sprejel obrazec »IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT«, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s temi navodil.  

 

Gospodarski subjekt mora v obrazcu »IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« navesti vse informacije, na podlagi katerih bo 

naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da 

dokazila pridobi naročnik. 

 

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke v skladu s temi navodili predloži tudi sam. 

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 

 

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v 

kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v 

državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z 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 

ponudnik sedež. 

 

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki (Skupna ponudba) in (Ponudba s podizvajalci) 

teh navodil. 

8.1.1 Razlogi za izključitev 

1) Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 

subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna 

sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 

 V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. 

člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju 

razlogov za izključitev. 

 

 DOKAZILA: 

 Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in 

subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3) 

 

 Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od 

gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za 

pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega 

ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

njem). 

  

 Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. 

2) Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali 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, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
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ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse 

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

ponudbe. Ne glede na navedeno bo lahko naročnik na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o interventnih 

ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 80/2020; v nadaljevanju besedila: 

ZIUOOPE), kljub obstoju tega izključitvenega razloga določil primeren rok, ki ne sme biti daljši od 30 dni, v katerem 

mora gospodarski subjekt obveznost izpolniti. 
 

 DOKAZILO: 

 Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in 

subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3) 

3) Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 

 DOKAZILA: 

 Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in 

subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3). 

4) Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno 

odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi 

prekrška 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. 

 
 V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča 

RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi 9. odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s 

katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

 

 DOKAZILO: 

 Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in 

subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3). 

 

 Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil 

gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali 

neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ob smiselnem upoštevanju Sklepa Ustavnega sodišča RS št. 

U-I-180/19-17 (velja za točko 4) tega poglavja. 

8.1.2 Pogoj za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti 

1) Gospodarski subjekt mora biti vpisan 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. 

 

DOKAZILO: 
 Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in 

subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3). 

8.1.3 Drugi pogoji 

1) Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom. 
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DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt«. 

2) Ponudnik mora priložiti izjavo, da je v celoti seznanjen z dokumentacijo JN, njenimi popravki ter dopolnitvami in se z 

njeno vsebino strinja (vključno z določili vzorca pogodbe). 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt«. 

9. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 

POSEBNE ZAHTEVE 

Predmet javnega naročila je najem in vzdrževanje prometno - komercialne programske opreme. V najem je vključeno: 
̶ nadomestilo za najem programske opreme, 
̶ vsa vzdrževalna dela, nadgradnja in posodobitve programske opreme zaradi zakonskih sprememb brez predhodnega 

izrecnega naročanja in zahtev naročnika,  
̶ manjše nadgradnje/razširitve na zahtevo uporabnika,  
̶ vzdrževanje in usklajevanje z razvojem strojne in programske opreme, ter vsa potrebna izobraževanja. 

 
Rok izvedbe: najemodajalec mora izročiti popolnoma delujočo programsko opremo v uporabo in posest najemniku 
najkasneje v roku trideset (koledarskih) dni po sklenitvi pogodbe. 
 
SPLOŠNE ZAHTEVE 

̶ aplikacija mora delovati v 32 in 64 bitnem okolju, 
̶ vsaka posamična aplikacija mora imeti dostop omejen z uporabniškim imenom in geslom, 
̶ omogočen mora biti uvoz – izvoz podatkov iz/v EXCEL, WORD, HTML, PDF, TXT in XML obliki, 
̶ evidenca vseh dostopov in prijav v programe (delo, vnos, popravljanje, pregledovanje, vrsta dostopa,..), 
̶ aplikacije morajo biti integrirane, kar pomeni, da se vsak podatek v aplikacijo fizično vnaša samo enkrat, 
̶ omogočena mora biti hkratna uporaba več podatkovnih baz oz. modulov in enostavno preklapljanje med njimi,  
̶ omogočeno mora biti enostavno in hitro iskanje podatkov po poljubnem polju ne glede na vsebino, stalen prikaz 

odprtih oken in enostavno preklapljanje med njimi, 
̶ zagotovljena mora biti vzporedna testna baza podatkov za testiranje in simulacije z možnostjo samostojnega 

osveževanja testne baze, 
̶ posameznemu uporabniku mora omogočati dostop samo do posameznih modulov oziroma programov, znotraj 

modulov oz. programov pa mora omogočati, da se posameznemu uporabniku posamezne funkcije omejijo, 
̶ programi morajo biti v slovenskem jeziku, 
̶ ponudnik mora omogočiti prenos podatkov iz obstoječe baze v novo bazo, 
̶ ponudnik mora omogočiti uvodni seminar za uporabnike ter vsa izobraževanja, ki so kadarkoli potrebna, da lahko 

uporabnik samostojno in celovito uporablja najeto integrirano programsko opremo, 
̶ ponudnik mora zagotoviti navodila v elektronski obliki, ki jih je po potrebi možno natisniti, 
̶ aplikacija mora biti zasnovana na način kot aplikacijski strežnik (poslovna logika) in podatkovni strežnik (baza 

podatkov), 
̶ obstajati mora možnost dodajanja dodatnih aplikacijskih strežnikov, 
̶ aplikacija mora podpirati uporabo MS SQL Server 2012 R2, 
̶ aplikacijski strežnik mora delovati na operacijskem sistemu Windows Server 2008 R2, 
̶ uporabniški modul mora delovati na operacijskem sistemu Windows 10, 
̶ uporabnik skupaj s ponudnikom definira zahtevane prikaze in podatke za izvoz, 
̶ ponudnik se obveže upoštevati zahteve uporabnika.  

 
REŠEVANJE NAPAK, TEŽAV, REKLAMACIJ 
V primeru napak, reklamacij ali težav pri delovanju programske opreme mora ponudnik med 6.00 in 22.00 uro pričeti z 
odpravljanjem napak, težav ali reklamacij nemudoma po prejetju obvestila po telefonu ali elektronski pošti. V času med 22.00 
in 6.00 uro je odzivni čas največ tri (3) ure od časa, ko je naročnik sporočil napako ali zahtevo, v tem času je ponudnik dolžan 
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preveriti zakaj je do določene napake prišlo. Po seznanitvi z reklamacijo, napako ali težavo pri delovanju programske opreme 
mora ponudnik zagotoviti čimprejšnjo odpravo napake oziroma težave. Napake ali zahteve se sporočijo na dogovorjeno 
telefonsko številko ali elektronski naslov.  
 
VZDRŽEVANJE PROMETNE PROGRAMSKE OPREME 
Redno vzdrževanje prometne programske opreme zajema zagotavljanje ustreznega odzivnega časa za vzpostavitev 
funkcionalnega in pravilnega stanja sistema. Podroben opis aktivnosti v okviru vzdrževanja: 
 
TEHNIČNO VZDRŽEVANJE: 

̶ vzdrževanje aplikacij in baze podatkov, osnovne nadgradnje, 
̶ korekture v nepravilnem delovanju modulov, ki ne zajemajo nadgradnje modulov, 
̶ redni mesečni preventivni vzdrževalni pregledi aplikacij, 
̶ svetovanje pri razvoju, uvedbi in namestitvah novih verzij in izboljšav aplikacij, 
̶ zagotavljanje tehnične podpore po telefonu, 
̶ zagotavljanje zadnje stabilne verzije obstoječe generacije programskih rešitev, 
̶ spremembe in prilagoditve programske opreme vsled zakonskih sprememb. 

 
VSEBINSKO VZDRŽEVANJE: 

̶ pomoč uporabnikom pri postavitvi vsebine, 
̶ korekcije pri nepravilnem izpisu vsebine, ki ne zajemajo nadgradnje modulov, 
̶ nadgradnje in dodelave se izvajajo po predhodnem dogovoru. 

 
Naročnik mora imeti možnost podati prijavo napake preko elektronske pošte in telefona štiriindvajset (24) ur na dan, vse dni 
v letu. Izvajalec bo skušal odpraviti napako s povezavo na daljavo z naročnikom v najkrajšem možnem času. 
 
Izvajalec mora biti sposoben nuditi izvajanje administrativne podpore in vzdrževanja tudi med vikendi, dela prostimi dnevi in  
izven delovnega časa. 
 
Vzdrževanje vključuje petnajst (15) programerskih ur mesečno. Naročnik avtomatsko prenese vse neizrabljene pavšalne ure 
obračunskega meseca v naslednji obračunski mesec. 
 
PROMETNA PROGRAMSKA OPREMA  
Prometna programska oprema zajema tri glavne aplikacije: 

1. prometno planiranje in prometna operativa, 
2. avtobusna postaja, 
3. vodenje prometa v realnem času (nadzor prometa). 

 
Programska oprema mora biti modulno zasnovana ter jo je po potrebi možno razširiti na zahtevo uporabnika. Moduli morajo 
biti med seboj povezani. Programska oprema mora omogočati simulacijo, operativno vodenje, racionalizacijo procesa in 
analizo ter izvoz podatkov za informiranje potnikov (izpisi v TXT/PDF/EXCEL formatu), preko spleta ali mobilne aplikacije. 
Programska oprema mora omogočati: 

̶ izdelavo planov (planiranje), 
̶ izvajanje planov in nadzor prometa (operativa), 
̶ obračune, analizo in statistiko, 
̶ informiranje potnikov. 

 
Uporabniku mora biti omogočeno, da sam definira želene prikaze, izpise, poročila, in opredeli način pridobivanja podatkov – 
statistiko in to ne glede na to ali se nanaša na fazo simulacije planiranja ali operative. V aplikacije morajo biti vgrajena različna 
orodja, ki v veliki meri omogočajo avtomatizacijo posameznih operacij in procesov.  
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APLIKACIJA PROMETNO PLANIRANJE IN PROMETNA OPERATIVA 
Aplikacija prometno planiranje mora zajemati naslednje med seboj povezane module: 

̶ operater – administracija, 
̶ vozni redi, 
̶ delovni nalogi za vozno osebje, 
̶ razpored voznega osebja, 
̶ potni nalog, 
̶ občasni prevozi. 

 
MODUL OPERATER – ADMINISTRATOR 
Modul operater-administrator je lahko samostojno delovno mesto oz. v kombinaciji z drugimi delovnimi mesti.  
 
Ne glede na organiziranost mora administrator omogočati in je namenjen: 

̶ vnosu, vzdrževanju, kontroli in zaščiti podatkov, 
̶ obdelavi, sistematizaciji ter definiranju želenih statistik, poročil in obračunov, 
̶ izpisu in prenosu poročil, statistik in obračunov. 

 
Vnos, vzdrževanje, kontrola in zaščita podatkov mora omogočati najmanj: 

̶ vnos, ažuriranje ali uvoz vseh vrst avtobusnih postaj ali postajališč, 
̶ vnos, ažuriranje ali uvoz daljinarja in časov voženj, 
̶ vnos, ažuriranje ali uvoz postajnih točk in segmentov, 
̶ podatke o voznih redih je možno dopolniti z izjemami v razdaljah (plus kilometri),  
̶ vnos režima obratovanja, dneve obratovanja-koledar, postaje, relacije, 
̶ vnos in ažuriranje podatkov o prevozniku, 
̶ vnos, ažuriranje, kontrolo, zaščito ali uvoz vseh vrst voznih redov (voznih redov iz nacionalne baze podatkov voznih 

redov-Avris ali kakršnekoli druge baze integriranega javnega potniškega prometa) in podatkov vezanih na vozne rede 
(režimi obratovanja, postaje, postajne odseke, relacije, čase voženj, km,…), 

̶ vnos ažuriranje, kontrolo in zaščito vseh podatkov vezanih na prodajo vozovnic (vrst cenikov, vrste popustov, 
rezervacije, zakonska določila, posebnosti,…), 

̶ vnos, ažuriranje, kontrolo in zaščito vseh ostalih podatkov (dostopi, dovoljenja, kontrola,…). 
 
Obdelava, sistematizacija ter definiranje želenih statistik, poročil in obračunov mora omogočati najmanj: 

̶ možnost obračuna in poročil na zahtevo uporabnika, 
̶ dodajanje vseh vrst parametrov (uvoz baz ali posamični vnos), 
̶ arhiviranje neaktivnih parametrov, 
̶ direktno povezavo planiranje – operativa - blagajna – dispečer – informator.  

 
Izpisi in prenosi poročil, statistik in obračunov mora omogočati najmanj: 

̶ izpis in prenos vseh vrst obračunov, statistik in poročil,  
̶ možnost definiranja vseh vrst parametrov, možnost izbire in združevanja različnih parametrov za poljubna časovna 

obdobja, 
 
Opomba: Modul operater-administrator je lahko skupni modul za prometno planiranje - prometna operativa in prometno-
komercialni del avtobusne postaje.  
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MODUL VOZNI REDI 
Modul vozni redi mora omogočati izdelavo voznega reda za vsako linijo. Postopek izdelave voznih redov mora biti v največji 
možni meri avtomatiziran. Aplikacija mora biti zasnovana tako, da omogoča hitro simuliranje večjega števila različnih variant.  
 
V aplikaciji morajo biti vgrajena: 

̶ orodja, ki omogočajo lažje delo planerjev pri planiranju in izdelavi voznih redov in avtomatizacija posameznih 
procesov, 

̶ vmesnik za prikaz voznih redov v grafični obliki, 
̶ priprava podatkov o voznih redih za obveščanje potnikov (postajni VR), podatki o voznih redih (trase linij, postaje, 

odhodi/prihodi, dnevi obratovanja, koledar,…v obliki pripravljeni za objavo v spletu ali mobilni aplikaciji). 
 
Modul mora omogočati izdelavo: 

̶ intervalnih voznih redov (npr. mestni in primestni), 
̶ ne intervalnih voznih redov (npr. medkrajevni, mednarodni),  
̶ voznih redov v posebnem linijskem prevozu potnikov.  

 
Omogočeno mora biti avtomatsko generiranje izpisa voznih redov, kot tudi prenos voznih redov v elektronsko obliko. Enako, 
mora biti omogočen uvoz voznih redov iz nacionalne baze podatkov voznih redov (Avris) ali kakršnekoli druge baze 
integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).  
 
Modul mora omogočati avtomatsko generiranje postajnih voznih redov namenjenih obveščanju potnikov v TXT ali PDF obliki, 
omogočiti objavo VR na spletu kot tudi generiranje celotne vozno redne knjižice. Modul mora tudi omogočati pripravo 
podatkov za izvoz v sistem za prodajo vozovnic, kot tudi obliko za spletno in mobilno aplikacijo za obveščanje potnikov. 
 
Uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene izpise in statistiko. 
 
MODUL DELOVNI NALOGI ZA VOZNO OSEBJE  
Modul predstavlja orodje za grupiranje potrebnih voženj v obvladljive skupke opravil za enega voznika oziroma vozilo. 
Aplikacija delovni nalogi voznega osebja je namenjena izdelavi operativnega plana, ki predstavlja konkretno delovno nalogo 
voznika oz. vozila – na podlagi veljavnih voznih redov in pogodbenih prevozov. Delovne naloge za vozno osebje razen, da 
morajo zadovoljiti operativni plan (pokritost odhodov), morajo zadovoljiti zakonske omejitve in pogoje dela voznega osebja 
(čas vožnje, počitki,.... ), ter zahteve glede vzdrževanja vozila (oskrbe, čiščenje,...). 
 
Modul mora biti zasnovan tako, da omogoča hitro simuliranje večjega števila različnih variant. V modul morajo biti vgrajena: 

̶ orodja, ki omogočajo lažje delo planerjem pri planiranju in izdelavi delovnih nalogov (avtomatizacija posameznih 
opravil ali procesov), 

̶ grafični vmesnik za prikaz delovnih nalog, 
̶ orodja ki omogočajo različne kontrole (delovni čas, prekoračitev časa vožnje, pokritost/nepokritost stolpcev voznega 

reda ali posameznih odhodov), 
̶ modul delovni nalogi mora biti tudi podprt na principu drag & drop in vgrajeni morajo biti alarmi-opomniki, 
̶ modul mora omogočati avtomatski prenos DN in VR na prodajni sistem v vozilih in v aplikacijo za kontrolo in nadzor 

prometa v realnem času. 
 
Po končani izdelavi operativnega plana modul mora omogočati najmanj podatke kot so: 

̶ št. potrebnega voznega osebja, 
̶ št. potrebnih vozil, 
̶ št. polobratov, 
̶ št. delovnih nalogov za voznike, 
̶ vozni red za prometnike in prometni dnevnik, 
̶ št. produktivnih/neproduktivnih km po vrsti prevoza (mestni, medkrajevni, mednarodni, posebni linijski prevoz,...),  
̶ št. obračunskih ur (produktivnih/neproduktivnih ) voznega osebja, 
̶ stroškovno opredelitev vsakega DN. 
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Uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene izpise in statistiko. 
 
MODUL RAZPOREJANJE VOZNEGA OSEBJA IN VOZIL 
Modul razporejanje voznega osebja je namenjen povezovanju voznikov in razpisanih delovnih nalogov, ter za vsakega voznika 
posebej določa ciklus delovnih in prostih dni. Aplikacija mora generirati kompleten plan dela voznega osebja za poljubno 
dolgo obdobje. Pri generiranju plana razpored dela voznega osebja morajo biti upoštevani zakonski (dnevni in tedenski 
počitki, delovni čas, …) in operativni normativi, ter upoštevanje želj voznega osebja (planirani dopusti, prosti dnevi,...). 
Aplikacija mora biti zasnovana tako, da so vgrajena orodja za pomoč pri razporejanju voznega osebja in vozil na ustrezno 
delovno nalogo ter avtomatika za razporejanje voznikov na osnovi vnaprej pripravljenih parametrov ter obračun odsotnosti 
voznega osebja (dopusti, bolniške, izobraževanje,...)  
 
Prikaz razporeda in različnih podatkov mora biti v tabelarični in grafični obliki, ter mora omogočati optimalen pregled 
razporejenih in nerazporejenih delovnih nalog oz. zasedenih in prostih voznikov. Razporejanje mora biti tudi podprto na 
principu drag&drop in vgrajeni morajo biti alarmi (opomniki), ki opozarjajo na določene nepravilnosti. Modul mora sproti 
obveščati o +/- razliki ur od mesečnega plana. 
 
Omogočeno mora biti avtomatsko generiranje izpisa razporeda za določeno časovno obdobje kot tudi prenos razporeda v 
elektronsko obliko in prikaz razporeda voznega osebja v elektronski obliki.  
Modul razporejanje voznega osebja in vozil razen povezave znotraj prometno informacijskega sistema mora biti povezana s 
kadrovsko evidenco in tehničnim vzdrževanjem vozil. 
 
Uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene izpise in statistiko. 
 
MODUL POTNI NALOGI IN OBRAČUNI POTNIH NALOGOV 
Modul je namenjen izdaji potnih nalogov za vozno osebje in obračunu izpolnjenih potnih nalogov po opravljenem delu 
voznega osebja, spremljanju dejansko opravljenega dela voznikov, prenos opravil med vozniki ter opredelitev dodatkov. 
Zahteva se, da je modul potni nalog in obračun potnega naloga direktno brez posebnega vnosa povezan z aplikacijo za 
obračun plač (podatki iz potnih nalogov so osnova za izračun plač). 
 
Potni nalog je osnovni nosilec podatkov o delu voznega osebja ter porabi goriva in številu prepeljanih kilometrov. Modul 
potni nalog in obračun potnih nalogov mora omogočati obračun: 

̶ delovnega časa voznega osebja, 
̶ porabe goriva, 
̶ porabe olja, 
̶ števila prepeljanih kilometrov, 
̶ porabe gum. 

 
Pri obračunu delovnega časa voznega osebja mora aplikacija upoštevati: 

̶ pravila, ki se uporabljajo za prevoz potnikov v linijskem prevozu, če linija ni daljša od 50 km,  
̶ pravila, ki se uporabljajo za prevoz potnikov v linijskem prevozu, če je linija daljša od 50 km,  
̶ pravila, ki se uporabljajo pri obračunu dela voznega osebja pri občasnih prevozih, 
̶ obračun dnevnic za odsotnost, 
̶ modul PN mora biti tudi podprt na principu drag&drop in vgrajeni morajo biti alarmi (opomniki). 

 
Uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene izpise in statistiko. 
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MODUL OBČASNI PREVOZI 
Modul občasni prevozi mora zajemati organizacijo občasnih prevozov, ki niso zajeti v voznih redih linijskih ali posebnih 
linijskih prevozov in mora omogočati: 

̶ izdelavo ponudbe na podlagi sprejetega naročila, 
̶ posredovanje ponudbe naročniku, 
̶ avtomatsko posredovanje sprejete ponudbe operativi in blagajni (dnevnice, akontacije, itn.), 
̶ obračun realiziranega prevoza po postavkah, 
̶ fakturiranje realiziranega prevoza, 
̶ prenos naročila v modul razpored voznega osebja. 

 
Podatki v modulu so osnova za fakturiranje storitev občasnih prevozov ter razpored voznika in vozila na prevoz. Podatki iz 
modula občasni prevozi se upoštevajo v modulih za razporejanje voznikov in vozil ter izdajo potnih nalogov. 
V modulu mora biti omogočen vnos različnih parametrov (dnevnice, cestnine, parkirnine, nočitve, popusti, cena km, itn….). 
 
APLIKACIJA AVTOBUSNA POSTAJA 
Aplikacija avtobusna postaja zajema: 

̶ operativni-prometni del avtobusne postaje, 
̶ komercialni del-prodaja vozovnic, rezervacije in blagajna-komercialni del, 
̶ informiranje potnikov (načrtovalec potovanj). 

 
OPERATIVNI-PROMETNI DEL AVTOBUSNE POSTAJE ZAJEMA: 

̶ modul operater-administrator, 
̶ modul vozni redi, 
̶ modul dispečer, 
̶ modul informator in informiranje potnikov AP. 

 
Aplikacija mora biti zasnovana tako, da v primeru, avtomatizacije vodenja prometa znotraj objekta avtobusne postaje, se 
lahko dogradi in razširi tako, da upravlja s semaforji, zasloni, čitalci reg. oznak vozil,… 
 
MODUL OPERATER-ADMINISTRATOR AP 
Modul operater je skupni administrator za prometni in komercialni del (prodaja vozovnic) avtobusne postaje. Modul je lahko 
samostojno delovno mesto oz. v kombinaciji z drugimi delovnimi mesti. 
 
Ne glede na organiziranost mora administrator omogočati in je namenjen: 

̶ vnosu, vzdrževanju, kontroli in zaščiti podatkov, 
̶ obdelavi, sistematizaciji ter definiranju želenih statistik, poročil in obračunov, 
̶ izpisu in prenosu poročil, statistik in obračunov, 
̶ kontroli vstopa na avtobusno postajo – čitalec registrskih oznak vozil. 

 
Vnos, vzdrževanje, kontrola in zaščita podatkov mora omogočati: 

̶ vnos, ažuriranje ali uvoz vseh vrst avtobusnih postaj ali postajališč, 
̶ vnos, ažuriranje ali uvoz daljinarja in časov voženj, 
̶ vnos, ažuriranje ali uvoz postajnih točk in segmentov, 
̶ vnos, ažuriranje ali uvoz vseh vrst voznih redov (iz nacionalne baze podatke voznih redov (Avris) ali kakršnekoli druge 

baze integriranega javnega potniškega prometa), 
̶ podatke o voznih redih je možno dopolniti z izjemami v razdaljah (plus kilometri) in drugimi podatki potrebnimi za 

pravilen izračun cen vozovnic, 
̶ vnos režima obratovanja, dneve obratovanja-koledar, postaje, relacije…, 
̶ vnos in ažuriranje vseh vrst cenikov in popustov (prodaja vozovnic, peronizacija, parkiranje,…), 
̶ vnos in ažuriranje podatkov o prevozniku, 
̶ vnos in ažuriranje podatkov o vozilih in registrskih oznakah, 
̶ kontrolo vstopa na avtobusno postajo, 
̶ prenos podatkov v sistem izdajanja računa. 
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Modul operater – administrator mora omogočati obdelavo, sistematizacijo, definiranje statistik, obračunov, poročil ter: 
̶ izpis vseh vrst obračunov, statistik in poročil, možnost definiranja vseh vrst parametrov, možnost izbire in 

združevanja različnih parametrov za poljubna časovna obdobja, 
̶ možnost obračuna in poročil o subvencijah za registrirane vozne rede, 
̶ dodajanje vseh vrst parametrov v skupini (uvoz baz) ali posamezno, 
̶ arhiviranje neaktivnih parametrov, 
̶ direktno povezavo vozni redi – blagajna – dispečer – informator avtobusna postaja. 

 
Uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene izpise in statistiko. 
 
Opomba: Modul operater-administrator je lahko skupni modul za prometno planiranje - prometna operativa in prometno-
komercialni del avtobusne postaje.  
 
MODUL VOZNI REDI AP 
Modul vozni redi mora omogočati izdelavo voznega reda za vsako linijo v primestno-medkrajevnem, mednarodnem ali 
posebnem linijskem prometu. Vozni redi mestnega prometa v prometno-operativnem programu morajo biti povezani z 
modulom vozni redi AP.  
 
 
V aplikaciji morajo biti vgrajena: 

̶ orodja, ki omogočajo lažje delo planerjev pri planiranju in izdelavi voznih redov oz. avtomatizacija posameznih 
procesov, 

̶ vmesnik za prikaz voznih redov v grafični obliki.   
 
Modul mora omogočati izdelavo: 

̶ intervalnih voznih redov (npr. mestni in primestni), 
̶ ne intervalnih voznih redov (npr. medkrajevni, mednarodni),  
̶ voznih redov v posebnem linijskem prevozu potnikov.  

 
Omogočeno mora biti avtomatsko generiranje izpisa voznih redov, kot tudi prenos voznih redov v elektronsko obliko. Enako, 
mora biti omogočen uvoz voznih redov iz nacionalne baze podatkov voznih redov (Avris) ali kakršnekoli druge baze 
integriranega javnega potniškega prometa (IJPP). 
 
Modul mora omogočati avtomatsko generiranje postajnih voznih redov namenjenih obveščanju potnikov in vozne rede v TXT 
ali PDF obliki za objavo na spletu. Modul mora tudi omogočati pripravo podatkov za izvoz v spletno in mobilno aplikacijo.    
 
Uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene izpise in statistiko. 
 
MODUL DISPEČER 
Modul dispečer je namenjen upravljanju in vodenju prometa znotraj objekta avtobusne postaje ter mora zajemati: 

̶ vnos in ažuriranje delovnega naloga za avtobusno postajo in posameznega prevoznika, 
̶ evidentiranje prihodov/odhodov avtobusov po prevozniku in registriranih voznih redih, 
̶ evidentiranje prihodov/odhodov avtobusov v občasnem prevozu potnikov, 
̶ rezervacijo peronov, 
̶ evidentiranje parkiranja znotraj avtobusne postaje, 
̶ vodenje evidence o drugih dogodkih znotraj objekta avtobusne postaje, 
̶ vodenje prometnega dnevnika in knjige poročil, 
̶ kontrola vstopa na objekt avtobusne postaje (čitalec registrskih oznak vozila), 
̶ vodenje prometnega dnevnika in knjige poročil. 

 
Prometni dnevnik in knjiga poročil morata biti usklajena z zakonskimi normativi. Prometni dnevnik mora vsebovati vse 
potrebne elemente za obračun peronizacije, parkiranja avtobusov in evidenco drugih izrednih dogodkov po prevozniku v 
želenem časovnem obdobju 
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Sistem na osnovi predhodno pripravljenih dogodkov in ob pomoči uporabnika, mora avtomatsko zaznati različne oblike linij 
(prihodna, odhodna, tranzitna in kombinirana) in vrste dogodkov. Uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene izpise in 
statistiko. 
 
MODUL INFORMATOR IN INFORMIRANJE POTNIKOV AP 
Modul informator – informiranje potnikov (načrtovalec potovanj) nudi informacije uporabnikom o odhodih/prihodih 
avtobusov  in pomoč potnikom pri planiranju potovanj in mora omogočati: 

̶ nudenje informacij o odhodih in prihodih avtobusov, 
̶ planer potovanja - pomoč potnikom pri njihovem planiranju potovanja,  
̶ informacije o cenah vozovnic in popustih,  
̶ rezervacijo sedežev (omogoča sprejem zahtev po rezervacijah sedežev za linije kjer je to omogočeno),  
̶ izpis postajnega voznega reda (prihodi–odhodi avtobusov za delavnik, sobota nedelja in prazniki),  
̶ upravljanje z vizualnimi informacijami o prihodih/odhodih avtobusov v mestnem, medkrajevnem in mednarodnem 

prometu na objekt AP ter posredovanje obvestil in reklamnih sporočil na prikazovalnikih, 
̶ dostop do vseh podatkov za vozne rede, cene, popuste, vrste vozovnic, kot so v bazi blagajne, 
̶ dostop do rezervacij za vozovnice (spletni informator), 
̶ izpis vseh postajnih voznih redov za potnike, 
̶ evidenca  najdenih predmetov (avtobusi, avtobusna postaja). 

 
Modul informator mora biti zasnovan tako, da je planer potovanja možno vključiti v mobilno in spletno aplikacijo in mora biti 
povezan s komercialnim delom programske opreme oz. prodajo vozovnic, rezervacijo sedežev in blagajno. 
 
APLIKACIJA ZA ZAGOTAVLJANJE PODATKOV ZA INFORMIRANJE POTNIKOV V REALNEM ČASU (RTPI) IN NADZOR PROMETA 
 
MODUL INFORMIRANJE POTNIKOV V REALNEM ČASU RTPI 
Aplikacija zajema sistem in vzdrževanje sistema za zagotavljanje podatkov za informiranje potnikov (RTPI) ter vodenje in 
nadzor prometa v realnem času. Aplikacija mora biti povezana z moduli Aplikacije za planiranje prometna in prometno 
operativo ter vključuje: 

̶ uporabniški vmesnik za vnos, pripravo in prikaz podatkov, 
̶ obdelavo podatkov in generiranje alarmov pri morebitnim odstopanjih od planiranih voznih redov, 
̶ tabelarični in grafični prikaz gibanja vozil na linijah, 
̶ WIN servis za sinhronizacijo podatkov o gibanju vozil, 
̶ priprava podatkov in sinhronizacija podatkov (vozni redi) za informiranje potnikov (LED informacijske table-

prikazovalniki), 
̶ sinhronizacija podatkov med voznimi redi, razporedom vozil in sistemom za informiranje potnikov – LED 

informacijskimi prikazovalniki, 
̶ avtomatizacijo in pripravo potrebnih podatkov s postajnimi odseki (segmenti), 
̶ uporabniški vmesnik, pripravo podatkov in izvoz podatkov v mobilno in spletno aplikacijo, 
̶ informiranje potnikov, 
̶ uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene prikaze in izpise. 

 
Ponudnik se obveže aktivno sodelovati z ostalimi podpornimi ponudniki-izvajalci (ponudnik telemetričnih sledilnih naprav, 
vzdrževalci strojne opreme in LED informacijskimi prikazovalniki, ponudnikom strojne in programske opreme sistema 
digitalnega sporočanja in informiranja potnikov in naročnikom pri vzdrževanju, odklanjanju napak ali nadgradnje sistema za 
prenos in sinhronizacijo podatkov).  
 
MODUL NAPOVEDNIK PRIHODOV ZA TFT AVTOBUSNE ZASLONE 
Aplikacija zajema uporabniški vmesnik in pripravo podatkov za izvoz v sistem digitalnega sporočanja in informiranja potnikov 
na TFT prikazovalnikih v vozilih JMPP. Podatki zajemajo informacije o liniji po kateri vozi vozilo, informacije o prihodih na 
posamezna postajališča in informacije o morebitnih prestopih med linijami. Osnova za te informacije so podatki iz sistema 
RTPI. Za komunikacijo med vozili in aplikacijo skrbi spletni strežnik. Izmenjava podatkov poteka po RESTFull protokolu. 
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KOMERCIALNI DEL-PRODAJA VOZOVNIC, REZERVACIJE IN BLAGAJNA 

MODUL PRODAJA VOZOVNIC IN BLAGAJNA NA AP MARIBOR 
Programski produkt prodaja vozovnic in blagajna na AP Maribor zajema: 

̶ prodajni modul z davčnim potrjevanjem računov, 
̶ sistem rezervacije sedeža v medkrajevnem potniškem prometu, 
̶ več nivojski sistem cenikov, 
̶ prodajo trgovskega blaga, 
̶ zaračunavanje parkiranj in drugih storitev AP Maribor, 
̶ prodajo vozovnic in rezervacijo sedeža v mednarodnem potniškem prometu (povezave na zunanje spletne storitve), 
̶ izdaja potrdil (vozni redi, potrdilo o ceni…), 
̶ obračun blagajne, 
̶ spletno prodajo vozovnic in rezervacijo sedeža, 
̶ spletno informiranje potnikov o voznih redih in cenah vozovnic. 

 
Uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene oblike izpisov. Za plačevanje obveznosti preko spleta se uporablja plačilni 
sistem Nestpay. 
 
 
ADMINISTRATORSKI MODUL ZA PRODAJO VOZOVNIC IN BLAGAJN NA AP MARIBOR 
Osnovne funkcionalnosti tega modula so: 

̶ določanje parametrov prodaje (ceniki, popusti, razpoložljive rezervacije sedežev), 
̶ upravljanje s šifranti povezanimi s prodajo (blagajne, blagajniki, podatki za davčno potrjevanje), 
̶ nadzor nad prodajo na blagajnah, 
̶ izdelava različnih poročil o prodaji, 
̶ izdelava obračuna o prodanih vozovnicah za prevoznike. 

 
Uporabnik skupaj s ponudnikom definira želene oblike izpisov in poročil. 

10. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo na podlagi merila, navedenega v nadaljevanju in 

izpolnjevanju zahtev iz dokumentacije JN.  

      
Za izbor ponudnika, bo uporabljeno merilo najnižja skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV). 

 

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako skupno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV), bo naročnik za izbor 

najugodnejšega ponudnika opravil žreb. 

 

Protokol žreba: 

Na žrebanje bo naročnik povabil oba ponudnika oz. vse ponudnike, ki so ponudili enako skupno ponudbeno vrednost (v EUR 

brez DDV. Žrebanje bo potekalo tako, da bosta (bodo) ponudnika(-i) žrebala(-i) z vlečenjem številk, pri čemer bosta (bodo) 

ponudnika(-i) žrebala(-i) po vrstnem redu prispetja ponudb. Javno naročilo bo oddano ponudniku, ki bo izvlekel številko 1. 

11. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  

11.1 Ponudbena dokumentacija 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen »OBRAZEC 2 – PREDRAČUN«  v *.pdf 

datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ostalo dokumentacijo naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.  
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11.1.1. OBRAZEC ŠT. 1 – PODATKI O PONUDNIKU 

 Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo 

razmnoženo PRILOGO 1 K OBRAZCU 1 izpolniti vsi ponudniki. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi 

naročila. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudnik izpolniti PRILOGO 2 K OBRAZCU 1. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC ŠT. 1 – PODATKI O PONUDNIKU«, ki ga ponudnik naloži v 

informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«. 

11.1.2. OBRAZEC ŠT. 2 – PREDRAČUN 

 Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob 

upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije JN. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC ŠT. 2 – PREDRAČUN«, ki ga ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-

JN v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.  

11.1.3 OBRAZEC ŠT. 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT  

 Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC ŠT. 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« (za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi). Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni 

zahtevo s predložitvijo izpolnjenega »OBRAZEC ŠT. 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT«, ki ga ponudnik, ki v 

sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži v informacijskem sistemu e-JN, v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale 

sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se 

sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži obrazec »Obrazec št. 3 - Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek 

»Izjava – ostali sodelujoči«. 

11.1.4 OBRAZEC ŠT. 4 – SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA 

 

Obrazec je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »OBRAZEC ŠT. 4 – SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA« (v 

primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo), ki ga ponudnik naloži v 

informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«. 

11.1.5 OBRAZEC ŠT. 5 – VZOREC POGODBE  

 Ponudnikom vzorca pogodbe ni potrebno prilagati v informacijski sistem e-JN. Ponudniki s predložitvijo Obrazca 

št. 3 -  Izjave za gospodarski subjekt potrdijo seznanitev in strinjanje z vzorcem pogodbe. 
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11.1.6 OBRAZEC ŠT. 6 – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE  

 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in bianco menica v višini 

5.000,00 EUR. Veljavnost finančnega zavarovanja: vsaj devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb, z možnostjo 

podaljšanja na zahtevo naročnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se izdaja z vzorcem, ki je del 

dokumentacije JN (OBRAZEC ŠT. 6 – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE – vzorec). Predložitev 

finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v nasprotju z določili te točke oziroma predložitev finančnega 

zavarovanja za resnost ponudbe po poteku roka za predložitev, bo pomenilo nedopustnost ponudbe. 

 

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti, v originalu, najpozneje do roka za oddajo ponudbe 

–  8. 10. 2020 do 11. ure CET (Central European Time), na naslov naročnika (Javno podjetje Marprom d.o.o., 

Mlinska ulica 1, 2000 Maribor), v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj!« – na ovojnico se nalepi izpolnjen 

OBRAZEC 9 – OZNAČITEV OVOJNICE. V primeru, da ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za resnost 

ponudbe ali ga predloži po roku za oddajo ponudbe oziroma v nasprotju z določili dokumentacije JN, bo naročnik 

takšno ponudbo izločil kot nedopustno iz postopka oddaje javnega naročila. 

 

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih, če: 

 bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v 

času njene veljavnosti ali 

 ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal okvirnega sporazuma ali 

 ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v skladu s 

pogoji javnega naročila. 

 

DOKAZILO: Ponudnik pošlje finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v originalnem izvodu) na naslov naročnika 

(Javno podjetje MARPROM d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor), do roka določenega za oddajo ponudb (za 

označitev uporabi »OBRAZEC ŠT. 7 – OZNAČITEV OVOJNICE)«. 

 

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil 

dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za 

posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev. 

 

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih  

(8) dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

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

podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

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

povezane družbe. 

 

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v 

ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za 

vso škodo, ki mu je nastala. 
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11.2 Druga določila za pripravo ponudbe 

11.2.1 Skupna ponudba 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točki 

8.1.  

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »OBRAZEC ŠT. 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« posamično in 

v njem navesti vse zahtevane podatke. 

 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno 

ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na 

storjena ali neizvedena dejanja ni v enem izmed položajev iz točke teh navodil. 

 

V kolikor ne bo katerikoli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz teh navodil bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim 

in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3. 

 

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega 

izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).  

11.2.2 Ponudba s podizvajalci 

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v obrazec »OBRAZEC 3 – IZJAVA ZA 

GOSPODARSKI SUBJEKT«« navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene 

obrazce »OBRAZEC 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. 

 

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo v enem od položajev iz teh navodil, bo naročnik 

podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. 

 

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, 

razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. 

 

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 obrazce »OBRAZEC ŠT. 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT« teh podizvajalcev v skladu z 79. členom 

ZJN-3 ter  

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

Izbrani 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 pogodbe, in 

sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z 

obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:  

 če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te dokumentacije ter zahteval zamenjavo,  

 če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 

 če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.  
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Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje 

tako naročnika kot tudi 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 ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 

 

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu 

najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo 

podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik 

Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  

 

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 

11.2.3 Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopuščene. 

11.2.4 Jezik ponudbe 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.  

Prav tako so lahko dokazila (potrdila, pooblastila), predložena v tujem jeziku (angleškem ali nemškem). 

Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne 

stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to 

določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku. 

11.2.5 Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati vsaj devetdeset (90) dni od roka določenega za predložitev ponudb. 

11.2.6 Stroški ponudbe 

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. 

11.2.7 Protikorupcijsko določilo 

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor  

določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. 

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.  

12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem 

objave na Portalu javnih naročil.  

13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe 

odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih 

sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega 

kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi 
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katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in 

o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo. 

14. POGODBA 

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2; v nadaljevanju 

besedila: ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o 

udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, k i 

ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo 

oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.  

 

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku deset (10) delovnih dni po prejemu s strani naročnika 

podpisane pogodbe.  

 

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko smiselno prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, 

prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na izpolnjene postavke v predračunu in podobno. 

15. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

V predmetnem postopku javnega naročila se ne zahteva predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 

16. PRAVNO VARSTVO 

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih 

javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I, 60/2017 in 72/2019; v nadaljevanju 

besedila: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. 

 

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila 

zoper vsako ravnanje naročnika, razen če  zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za  

pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse  

obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. 

 

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji 

ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika 

opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih 

naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno 

obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudnik oddajo prijavo ali ponudbo. 

 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, dokumentacijo JN vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR. 

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56  0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. 

členom ZPVPJN, sklic 11 16110 – 7111290 – 00001420. 
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Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija ali do začetka njegove uporabe pri Javnem podjetju Marprom d.o.o., 

Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, in sicer pisno neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico. 

 

 

  

 Javno podjetje Marprom d.o.o. 

 Damir Jurenec 

 Po posamičnem pooblastilu  

 direktorja št. 10/2017  
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OBRAZEC ŠT. 1 – PODATKI O PONUDNIKU 

 

1.1 Osnovni podatki o gospodarskem subjektu 

Popoln naziv gospodarskega subjekta: 
 

Naslov gospodarskega subjekta: 
 

Matična številka: 
 

Identifikacijska številka za DDV: 
 

Ali je podjetje MSP (malo ali srednje podjetje):                                      DA                      NE 

Številka transakcijskega računa: 
 

Telefonska številka: 
 

Telefaks številka: 
 

E-pošta: 
 

Kontaktna oseba: 
 

 

1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 

 

Zap. št. Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 
 
 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 
NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Ponudnik naloži Obrazec 1 – Podatki o ponudniku v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«. 
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PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 
 

Skupna ponudba 

 

Gospodarski subjekti prilogo 1 k obrazcu 1 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi. 

 

Pri javnem naročilu št. JN–14/2020 sodelujemo naslednji gospodarski subjekti (se označi z X): 

 

a)   Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne 

ponudbe in sicer: (navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta) 

 

b)    Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske 

 subjekta iz skupne ponudbe*. 

 * Gospodarski subjekt označi z X točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek. 

 

Poslovni podatki gospodarskega subjekta iz skupne ponudbe** 

 

Podatki o gospodarskem subjektu 

Popoln naziv gospodarskega subjekta: 
 

Naslov gospodarskega subjekta: 
 

Matična številka: 
 

Identifikacijska številka za DDV: 
 

Številka transakcijskega računa: 
 

Telefonska številka: 
 

Telefaks številka: 
 

E-pošta: 
 

Kontaktna oseba: 
 

 

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 

 

Zap. št. Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

** Točko izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko. Gospodarski subjekt 

obrazec izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi. 
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Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 
 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše zgolj v primeru nastopa ponudnikov v skupni ponudbi. 
 Ponudnik naloži Prilogo 1 k Obrazcu 1 v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.  
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PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 
 

Udeležba podizvajalcev 

 

Gospodarski subjekti prilogo 2 k obrazcu 1  izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. 

Pri javnem naročilu št. JN–14/2020 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 

 

Št. Naziv podizvajalca 

1.  

 

Poslovni podatki o podizvajalcu*** 

 

Osnovni podatki o podizvajalcu 

Popoln naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Številka transakcijskega računa:  

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

E-pošta:  

Kontaktna oseba:  

 

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem 

 

Zap. št. Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

7.    

8.    
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Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe 

podizvajalca: 

   

 

 
NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše zgolj v primeru nastopa ponudnikov v skupni ponudbi. 
 Ponudnik naloži Prilogo 2 k Obrazcu 1 v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.  
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OBRAZEC ŠT. 2 – PREDRAČUN  
 

Naziv ponudnika: 

 

Naslov ponudnika:  

 
 
Na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. JN005850/2020-W01 z dne 23. 9. 2020 se 

prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

 
Ponudbo podajamo (ponudnik ustrezno označi): 
 

 samostojno 

 skupno ponudbo 

 s podizvajalci 

 s sklicevanjem na zmogljivosti drugih subjektov 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Najem in vzdrževanje prometno – komercialne programske opreme« pripravljeni 
realizirati po naslednji  specifikaciji: 
 
 

Naziv ponudbene postavke Vrednost 

Najem in vzdrževanje prometno – komercialne programske opreme 
(v EUR brez DDV/mesec) 

EUR/mesec 

Število mesecev 48 

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV/48 mesecev) EUR 

 

PONUDBENI POGOJI: 

 
1. Veljavnost ponudbe: devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. 

 
2. Ponudbena cena je fiksna za celotno trajanje javnega naročila. Ponudnik vnese ponudbeno ceno na največ dve (2) 

decimalni mesti. 
 

3. V ponudbeni ceni so vključeni vsi stroški, ki jih ima ponudnik z izvedbo predmetnega javnega naročila. Ponudbena cena 
mora vključevati vsa vzdrževalna dela, nadgradnjo, posodobitve programske opreme zaradi zakonskih sprememb brez 
predhodnega izrecnega naročanja in zahtev naročnika ter vsa potrebna izobraževanja. Naročnik ne bo priznaval stroškov, 
ki niso zajeti v ponudbeno ceno.  
 

4. Rok plačila za opravljene storitve: trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ga bo ponudnik 
izstavil po opravljeni storitvi za pretekli mesec. 
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5. Trajanje pogodbe: oseminštirideset (48) mesecev. 
 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Ponudnik naloži Obrazec št. 2: predračun v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Predračun«. 
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OBRAZEC ŠT. 3 – IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT  

 

Naziv ponudnika: 

 

Naslov ponudnika:  

 

 

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

 naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo 

pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 

kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, 14/2018, 69/2019, 

49/2020 in 80/2020; v nadaljevanju besedila: ZJN-3), 

 na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 

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

predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne 

znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz 

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

 naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 

referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, 

 naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega 

organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška 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, 

 nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS 

št. 69/2011), 

 smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt 

sedež, 

 smo v celoti seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, njenimi popravki ter dopolnitvami in se z 

njeno vsebino strinjamo (vključno z določili vzorca pogodbe). 

 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

Obrazec št. 3 – Izjava za gospodarski subjekt predložijo vsi sodelujoči v ponudbi (ponudnik, ponudniki v skupnem nastopu, 

podizvajalci in subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik). 
 

 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Ponudnik naloži Obrazec št. 3 – Izjava za gospodarski subjekt v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Izjava – ponudnik«, ostali 
sodelujoči v ponudbi pa v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.
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OBRAZEC ŠT. 4 – SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA 
 

 

 

Naziv podizvajalca: 

 

Naslov podizvajalca: 

 

 

 

S podpisom te izjave dajemo soglasje, na podlagi katerega bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je »Najem in 

vzdrževanje prometno – komercialne programske opreme«, 

 

 

namesto ponudnika ______________________________________________________________  /vpiše se naziv in naslov 

ponudnika/ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam. 

 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

 
NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše zgolj v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. 

 Ponudnik naloži OBRAZEC ŠT. 4 – SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA v informacijski sistem e-JN, v razdelek 
»Drugi dokumenti«.  
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OBRAZEC 5 – VZOREC POGODBE 

 

NAJEMNIK: 

Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, ki ga zastopa Damir Jurenec, po posamičnem pooblastilu 

direktorja št. 10/2017 

Matična številka: 3992071000 

ID za DDV: SI 92859976 

 

in 

 

NAJEMODAJALEC: 

_______________________________________ 

Matična številka:_____________________________ 

ID za DDV: _____________________________ 

 

 

skleneta naslednji 

Pogodba o najemu in vzdrževanju prometno - komercialne programske opreme 

št. JN–14/2020 – P 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 je Javno podjetje Marprom d.o.o. (v nadaljevanju besedila: najemnik) na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. 

RS, št. 91/2015, 14/2018 in 69/2019, 49/2020 in 80/2020; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvedel javno naročilo za 

»Najem in vzdrževanje prometno – komercialne programske opreme« po postopku oddaje naročila male vrednosti 

(številka objave na Portalu javnih naročil JN005850/2020-W01 z dne 23. 9. 2020), na podlagi katerega je bila druga 

pogodbena stranka izbrana kot najugodnejši ponudnik (v nadaljevanju besedila: najemodajalec), 

 sklepata to pogodbo za določitev splošnih pogojev za izvedbo javnega naročila. 

II. PREDMET POGODBE, ROK IZROČITVE IN PREVZEMA 

2. člen 

 

Pogodbeni stranki s to pogodbo urejata pravice, obveznostih in pogoje za najem in vzdrževanje prometne programske 

opreme za čas veljavnosti te pogodbe.  

 

Podrobnejša določila so navedena v tehničnih specifikacijah dokumentacije JN in v ponudbi z dne      .       . 2020. 

 
Najemodajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe oddajal v najem in vzdrževal prometno – komercialno 
programsko opremo po tej pogodbi skladno z zakonodajo in najemnikovimi navodili in se zavezuje, da bo vzdrževal prometno 
– komercialno programsko opremo kvalitetno in strokovno, skladno s pravili stroke in v obsegu, kot bo to potrebno. 
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3. člen 

 
Najemodajalec bo izročil predmet najema v uporabo in posest najemniku najkasneje v roku trideset (koledarskih) dni po 
sklenitvi pogodbe. 
 
Od dneva izročitve predmeta najema, je najemnik dolžan plačevati najemnino, skladno z določili te pogodbe. 
 

III. REŠEVANJE NAPAK, TEŽAV, REKLAMACIJ 

4. člen 

V primeru napak, reklamacij ali težav pri delovanju programske opreme mora ponudnik med 6.00 in 22.00 uro pričeti z 
odpravljanjem napak, težav ali reklamacij nemudoma po prejetju obvestila po telefonu ali elektronski pošti. V času med 22.00 
in 6.00 uro je odzivni čas največ tri (3) ure od časa, ko je naročnik sporočil napako ali zahtevo, v tem času je ponudnik dolžan 
preveriti zakaj je do določene napake prišlo. Po seznanitvi z reklamacijo, napako ali težavo pri delovanju programske opreme 
mora ponudnik zagotoviti čimprejšnjo odpravo napake oziroma težave. Napake ali zahteve se sporočijo na dogovorjeno 
telefonsko številko ______________ ali elektronski naslov __________________.  
 
Vzdrževanje prometne programske opreme 
Redno vzdrževanje prometne programske opreme zajema zagotavljanje ustreznega odzivnega časa za vzpostavitev 
funkcionalnega in pravilnega stanja sistema. Podroben opis aktivnosti v okviru vzdrževanja: 
 
Tehnično vzdrževanje: 

̶ vzdrževanje aplikacij in baze podatkov, osnovne nadgradnje, 
̶ korekture v nepravilnem delovanju modulov, ki ne zajemajo nadgradnje modulov, 
̶ redni mesečni preventivni vzdrževalni pregledi aplikacij, 
̶ svetovanje pri razvoju, uvedbi in namestitvah novih verzij in izboljšav aplikacij, 
̶ zagotavljanje tehnične podpore po telefonu, 
̶ zagotavljanje zadnje stabilne verzije obstoječe generacije programskih rešitev, 
̶ spremembe in prilagoditve programske opreme zaradi zakonskih sprememb. 

 
Vsebinsko vzdrževanje: 

̶ pomoč uporabnikom pri postavitvi vsebine, 
̶ korekcije pri nepravilnem izpisu vsebine, ki ne zajemajo nadgradnje modulov, 
̶ nadgradnje in dodelave se izvajajo po predhodnem dogovoru. 

 
Najemnik mora imeti možnost podati prijavo napake preko elektronske pošte in telefona štiriindvajset (24) ur na dan, vse dni 
v letu. Najemodajalec bo skušal odpraviti napako s povezavo na daljavo z naročnikom v najkrajšem možnem času. 
 
Najemodajalec mora biti sposoben nuditi izvajanje administrativne podpore in vzdrževanja tudi med vikendi, dela prostimi 
dnevi in izven delovnega časa. 
 
Vzdrževanje vključuje petnajst (15) programerskih ur mesečno. Najemnik avtomatsko prenese vse neizrabljene pavšalne ure 
obračunskega meseca v naslednji obračunski mesec. 
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IV. POGODBENA VREDNOST 

5. člen 

 

Predmet pogodbe je najem in vzdrževanje prometno – komercialne programske opreme, pod pogoji in na način določen s to 
pogodbo. 
 

Naziv ponudbene postavke Vrednost 

Najem in vzdrževanje prometno – komercialne programske opreme 
(v EUR brez DDV/mesec) 

      EUR/mesec 

Število mesecev 48 

Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV/48 mesecev)        EUR 

Vrednost DDV       EUR 

Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV/48 mesecev)       EUR 

 
Znesek je fiksen za čas trajanja pogodbe. 

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN ROK PLAČILA 

6. člen 

 

Najemnik bo račune za predmet javnega naročila poravnal na račun najemodajalca št. _____________________, odprt pri 

_______________________, in sicer 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki bo izstavljen najkasneje do 5. 

v mesecu za pretekli mesec. Pri izstavitvi računa se je potrebno sklicevati na številko pogodbe. Če zadnji dan roka plačila 

sovpada z dnem, ki je po zakonu praznik ali dela prost dan, se za zadnji dan roka plačila šteje naslednji delavnik. 

 

Stranki sta sporazumni, da je najemodajalec v primeru zamude plačila upravičen od najemnika terjati zakonske zamudne 

obresti. 

Najemnik lahko v osmih (8) dneh od prejema obračuna poda reklamacijo na obračun. 

Stranki sta sporazumni, da mora najemnik v primeru zamude plačati zakonske zamudne obresti. 

VI. ČAS TRAJANJA POGODBE 

7. člen 

 

Pogodba se sklepa za obdobje oseminštirideset (48) mesecev od podpisa obeh pogodbenih strank. 

VII. PODIZVAJALCI  

8. člen 

 

Najemodajalec bo pogodbene storitve izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi
1
: 

1.  

2.  
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1 
Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, 

zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok 
izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem 
plačilu. 
 

Najemodajalec mora med izvajanjem javnega naročila najemnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega 

odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje in sicer najkasneje v petih 

(5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni najemodajalec skupaj z obvestilom posredovati 

tudi naslednje podatke in dokumente: 

 prilogo 2 k obrazcu št. 1 (podatki o podizvajalcu), 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 

Ker bo najemodajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, 

izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča najemnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega najemodajalca 

neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega najemnik namesto 

najemodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do najemodajalca.  

 

Najemodajalec se zavezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil predhodno potrjene račune svojih podizvajalcev.  

 
Najemodajalec, za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam. 

VIII. SESTAVNI DELI IN RAZLAGA POGODBE 

9. člen 

 

Stranki pogodbe ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe tudi: 

 dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, 

 ponudba z dne      .       . 2020, 

 priloge k ponudbi. 
 

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago 

volje pogodbenih strank najprej veljajo določila pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu. 

Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, kot so ga ti imeli v času sklenitve 

pogodbe.  

 

Neveljavnost dela te pogodbe ali če se pojavi pravna praznina v tej pogodbi, ne vpliva na veljavnost ostalih delov, razen če gre 

za takšen del pogodbe, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni namen pogodbe ni dosežen.  

 

Pogodbeni stranki se zavežeta, da namesto neveljavne določbe v pogodbi ali za izpolnitev pravne praznine, skleneta za 

vnaprej veljavno določbo, ki še najbolj ustreza gospodarskemu namenu, ki sta ga pogodbeni stranki hoteli, če bi bili vedeli za 

neveljavnost določbe ali za pravno praznino. 

 

Ničesar v tej pogodbi ni mogoče razumeti kot pravno podlago za ravnanje pogodbenih strank, ki bi bilo v nasprotju z 

veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 
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IX. VIŠJA SILA 

10. člen 

 

Medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, izvirajočih iz te pogodbe, se ne izvajajo v času, ko katera od 

pogodbenih strank zaradi višje sile ne more izpolnjevati svojih obveznosti. 

 

Določba prvega odstavka tega člena nima vpliva na pravice, ki jih je pogodbena stranka pridobila pred nastopom dogodka 

višje sile, kakor tudi ne na obveznosti, ki bi jih morala izpolniti pred tem. 

 

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno obvestiti. Pisno obvestilo 

mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah. 

 

Če za pogodbeno stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne 

obvesti druge pogodbene stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za 

uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.  

 

Nobena pogodbena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki ji po tej pogodbi ali po zakonu pripadajo zaradi kršitve druge 

pogodbene stranke, če je kršitev nastala zaradi višje sile. 

 

Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne dolžnosti po tej pogodbi, se rok za izvršitev ustrezno podaljša. 

 

Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili zmanjšati vso škodo, izgube, zamude 

ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka. 

 

Ko preneha nezmožnost izpolnjevati obveznosti zaradi višje sile, pogodbeni stranki nadaljujeta z izpolnjevanjem medsebojnih 

pravic in obveznosti v skladu s to pogodbo. 

X. SPREMENJENE OKOLIŠČINE 

11. člen 

 

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od pogodbenih strank in 

to v takšni meri, da bi bilo neupravičeno pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno od strank, ima druga 

stranka pravico zahtevati spremembo te pogodbe. 

 

O nastopu spremenjenih okoliščin iz prvega odstavka tega člena, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno 

obvestiti in se dogovoriti o izvajanju te pogodbe v spremenjenih okoliščinah. Obvestilo mora biti podprto z dokumentacijo, ki 

je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v zvezi s spremenjeno 

okoliščino. Obvestilo mora biti kasneje dopolnjeno z dodatno dokumentacijo.  

 

Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine te pogodbe z 

namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine. 

 

Za spremenjene okoliščine štejejo poleg (izvirnih) nacionalnih prepisov, tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi drugih 

organov, ki pomenijo vključitev obveznih določb predpisov Evropske skupnosti v pravni red Republike Slovenije ali ki 

pomenijo izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava te skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za spremenjene okoliščine iz 

prejšnjega odstavka. 
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XI. SKRBNIKA POGODBE  

12. člen 

 

Skrbnik pogodbe s strani najemnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe,  je 

_______________, tel. št.: _______________, e-pošta: _______________. 

 

Skrbnik pogodbe s strani najemodajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, je 

_______________, tel. št.: _______________, e-pošta: _______________. 

 

Skrbnika pogodbe imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati ukrepe in odločitve v skladu z 

vsebinskimi določili te pogodbe. Skrbnika pogodbe skrbita za nemoteno izvrševanje določil te pogodbe in rešujeta 

medsebojne manjše nesporazume. 

 

Spremembo skrbnika pogodbe morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v petih (5) dneh po 

nastopu spremembe. Sprememba skrbnika pogodbe začne veljati z dnem prejema dopisa druge pogodbene stranke. 

XII. POGODBENA KAZEN 

13. člen 

 

V primeru, da najemodajalec najemniku ne bo pravočasno omogočil najema ali bo najemodajalec zamujal z odzivom kot je 

določen v 4. členu te pogodbe in razlog za to ne bo višja sila, je dogovorjena pogodbena kazen v višini tri (3) odstotke (%) od 

vsote oseminštirideset (48) mesečne najemnine brez DDV za vsako uro zamude v primeru iz 4. člena te pogodbe. Višina 

pogodbene kazni je omejena na največ deset (10) odstotkov (%) od vsote oseminštirideset (48) mesečne najemnine. 

Najemnik bo uveljavljal pogodbeno kazen tako, da bo najemodajalcu izstavil račun z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi 

računa. 

 

Pravica do uveljavljanja pogodbene kazni je neodvisna od nastanka škode najemniku. 

XIII. ODSTOP OD POGODBE 

14. člen 

 

V primeru, da najemodajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti, navedenih s to pogodbo, ga bo najemnik pisno opozoril. Če 

najemodajalec ne upošteva pisnih opozoril najemnika, lahko najemnik odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe najemnik 

pisno obvesti najemodajalca. V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, 

kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom. 

 

V primeru statusno pravnega preoblikovanja najemnika, si najemnik pridružuje pravico prekiniti pogodbo v roku treh (3) 

mesecev, po predhodnem obvestilu drugi pogodbeni stranki, ki mora biti poslano s priporočeno poštno pošiljko. Odpovedni 

rok prične teči naslednji dan po uspešno opravljeni vročitvi 

 

Pogodbeni stranki se lahko sporazumno odločita o prenehanju te pogodbe, o čemer se sklene dogovor, v katerem mora biti 

naveden sporazumno določen datum prenehanja, podrobnejši pogoji oziroma razmerja, ki se na prenehanje te pogodbe 

nanašajo. 
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XIV. VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV 

15. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta varovali vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe kot 

poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali  

posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje pogodbenih obveznosti. 

 

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in 

neposredno škodo. 

 

Skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta 

uporabljali v nasprotju z določili zakona, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali 

pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov ali preprečevali zlorabe v smislu določil navedenega zakona.  

XV. KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije 
oziroma pravni osebi 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 oziroma pravni osebi iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije oziroma pravne osebe iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku 

je nična. 
 

17. člen 

 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko najemnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska 
razmerja in določila te pogodbe, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

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

 v času oddaje javnega naročila je bil najemodajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga najemnik moral 
izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom najemodajalec ni bil seznanjen v postopku javnega 
naročanja, 

 zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU 
ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano najemodajalcu. 
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18. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

 če bo najemnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali 

socialne zakonodaje s strani najemodajalca ali podizvajalca ali  

 če bo najemnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri najemodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe 

ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  

o delovnim časom,  

o počitki,  

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi 

z 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 pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če 

najemodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu najemodajalec ne nadomesti ali 

zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od 

seznanitve s kršitvijo.  

 

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 naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo najemnik obvestil 

najemodajalca. 

 

Če najemnik v roku tridesetih (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. 

 

Ta pogodba preneha veljati v primeru, da najemnik preneha opravljati s koncesijo podeljeno opravljanje javne službe.  

 

19. člen 

 

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševati sporazumno s pogajanji 
in s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja. 
 
Če do sporazumne rešitve spora ne pride, ali se katerakoli od pogodbenih strank pogajanjem izmika, je za vse morebitne 
spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 

20. člen 

 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra 
gospodarja.  
 
Pogodba velja do porabe zagotovljenih sredstev, če pa sredstva niso porabljena v oseminštiridesetih (48) mesecih, pa 
pogodba v vsakem primeru velja za dobo oseminštirideset (48) mesecev . 
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21. člen 

 
Pogodba je sestavljena v  treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme najemnik dva (2) izvoda, najemodajalec pa en (1) izvod. 

  
 
 

V                              , dne   V Mariboru, dne 

   

Najemodajalec: 

 

 

Direktor(ica) 

 

 

 

 Najemnik: 

Javno podjetje Marprom d.o.o. 

 

Damir Jurenec 

Po posamičnem pooblastilu  

direktorja št. 10/2017 

 

 

 

NAVODILO: 

 Ponudnikom obrazca 7 –  vzorec pogodbe, ni potrebno izpolnjevati in prilagati v sistem e-JN. Ponudnik s predložitvijo Obrazca št. 
3 – Izjava za gospodarski subjekt potrdi strinjanje z določbami pogodbe. 
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OBRAZEC ŠT. 6 – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

 
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE 

Na podlagi javnega naročila »Najem in vzdrževanje prometno – komercialne programske opreme«, ki se izvaja po postopku 

naročila male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil (številka objave JN005850/2020-W01 z dne 23. 9. 2020), 

izročamo Javnemu podjetju Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor bianco  menico, na katerih je podpisana 

pooblaščena oseba za zastopanje: 

_________________________________  _____________________________ 
(priimek in ime)                                                                      (podpis pooblaščene osebe) 

 

Namen izdaje menice je zavarovanje resnosti ponudbe z veljavnostjo: devetdeset (90) dni od roka, določenega za oddajo 

ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. 

Prejemnika teh menic pooblaščamo, da v primeru, da ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, da 
izbrani ponudnik v zahtevanem času ne sklene pogodbe, unovči izdane menice v vrednosti 5.000,00 EUR ter da izpolni vse 
druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo v zgoraj navedenem primeru. 
 
Izdajatelj menic pooblašča Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, da menico domicilira pri 
__________________________, ki vodi transakcijski račun izdajatelja številka _____________________________________ 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menic, v katerega breme je možno poplačilo te menice v 
skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 
Izdajatelj menic se obvezuje, da bo pravočasno zagotovil ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem transakcijskem računu 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menic. 
 
Predmetno pooblastilo se  šteje kot  nepreklicni nalog zgoraj navedeni banki ali katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja 
menic, za plačilo omenjene menice. 
 
Izdajatelj menice izrecno pooblašča Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, da na menico vpiše 
klavzulo »brez protesta«. 
 
Izdajatelj menice izrecno soglaša, da velja pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih 
podpisnikov izdajatelja. 
 

V_____________________, dne_________             

Izdajatelj menic: 

________________  

         
(podpis in žig ponudnika) 

Priloga: 1x bianco menica. 
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NAVODILO: 

 Ponudnik pošlje izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev (v originalu) in 

podpisano ter žigosano bianco menico (v originalu) na naslov naročnika (skladno z določili točke 11.1.6 

dokumentacije JN). Za označitev lahko uporabi OBRAZEC 7 – OVOJNICA. 
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OBRAZEC ŠT. 7 – OVOJNICA 

       

(naziv ponudnika) 

      
 

(naslov ponudnika) 

      
 

(poštna številka, kraj pošte)  

 

 

Prevzeto: 

(vpiše vložišče) 

 

Datum in čas prejema kuverte:  ____. ___. 2020 ob ____:____ uri 

 

 

 

NE ODPIRAJ! – finančno zavarovanje       JAVNO PODJETJE MARPROM d.o.o. 

za resnost ponudbe         Mlinska ulica 1 

 

 

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:       2000 Maribor 

Najem in vzdrževanje prometno – komercialne programske opreme 


