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Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila male vrednosti 

 

»Dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva« 

 

 

 

 

 
   

 

 

       mag. Teja Zorko 

 direktorica MKL 
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I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE 

 

1. Naročnik 

 

Naročniki predmetnega javnega naročila so:  

1) Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana,  

2) Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika, 

3) Knjižnica Litija, Parmova ulica 9, 1270 Litija, 

4) Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje,  

5) Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, 

6) Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj, 

7) Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper – Capodistria, 

8) Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica, 

9) Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica, 

10) Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Šolska ulica 6, 4220 Škofja Loka, 

11) Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva ulica 9a, 3310 Žalec in 

12) Knjižnica Medvode, Cesta Komandanta Staneta 10, 1215 Medvode (v nadaljevanju so vse 

knjižnice imenovane naročnik). 

 

 

   Naročniki: 

- Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika, 

- Knjižnica Litija, Parmova ulica 9, 1270 Litija, 

- Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje,  

- Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, 

- Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj, 

- Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper – Capodistria, 

- Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica, 

- Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica, 

- Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Šolska ulica 6, 4220 Škofja Loka, 

- Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva ulica 9a, 3310 Žalec in 

- Knjižnica Medvode, Cesta Komandanta Staneta 10, 1215 Medvode  

so na podlagi 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami in          

dopolnitvami, v nadaljevanju: ZJN-3) pooblastili Mestno knjižnico Ljubljana za izvedbo in odločanje 

v postopku javnega naročila. 

 

2. Gospodarski subjekt 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, za katere ne obstajajo izključitveni razlogi 

in ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. V 

nadaljevanju se za gospodarski subjekt uporablja tudi izraz ponudnik. 
 

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v ESPD obrazcu navesti, da bo pri izvedbi naročila 

sodeloval s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega 

naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. 
 

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba), ki odgovarja naročniku 

neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne 

dokumentacije. 

 

3. Pravna podlaga 

 

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih 

financ in področje, ki je predmet javnega naročila.  
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Za oddajo tega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

91/2015  s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZJN-3) izvede postopek oddaje naročila 

male vrednosti. 

 
4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 

 

Morebitna pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljene na portalu javnih naročil. 

Ponudniki lahko vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, preko portala javnih naročil postavijo 

najkasneje do 28.09.2021do 12:00 ure. Naročnik bo odgovore objavil najkasneje do 29.09.2021  do 

16:00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik 

upoštevati pri pripravi ponudbe. 

 

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje 

dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov 

vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 

 

5. Ponudbena dokumentacija 

 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v 

razpisni dokumentaciji in sicer: 

 

Številka 

priloge 
Naziv priloge Navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev 

PRILOGA 1 Prijavni obrazec 

Obrazec ponudnik izpolni. 

V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak partner v 

skupni ponudbi.  

Ponudnik izpolnjene obrazce naloži v sistem e-JN, pod 

predmetno objavo, v razdelek »Druge priloge«. 

PRILOGA 2 Predračun 

Obrazec ponudnik izpolni.  

 

V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.  

 

Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v 

eni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v več 

ponudbah.  

 

Ponudnik izpolni obrazec Predračun in ga v .pdf formatu 

naloži v sistem e-JN pod predmetno objavo, v razdelek 

»Predračun«. Obrazec bo javno objavljen ob javnem odpiranju 

ponudb, ki poteka elektronsko. 

PRILOGA 

2/1 
Popisi  

V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.  

Sestavni del ponudbe so tudi Popisi. Ponudniki pri 

izpolnjevanju popisov ne smejo posegati in spreminjati 

elementov Popisov, kot jih je pripravil naročnik, ampak 

morajo izpolniti le prazna neizpolnjena polja. Naročnik bo 

ponudbo ponudnika, ki bi izven dopustnega, spremenil 

obrazec Popisi izločil kot nedopustno. 

 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi 

dokumenti« naloži izpolnjene Popise v MS Excel formatu.  

 

V primeru razhajanj med podatki v Predračunu - naloženim v 

razdelek »Predračun«, in izpolnjenimi Popisi naloženimi v 

razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki iz 

Popisov, naloženimi v razdelku »Drugi dokumenti«. 
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PRILOGA 3 ESPD obrazec 

Naročnik ob predložitvi ponudb namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi 

ali tretje osebe, sprejme ESPD obrazec, ki predstavlja lastno izjavo, kot 

predhodni dokaz, da določen ponudnik; 

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi 

lahko bili izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja; 

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to razpisno 

dokumentacijo in v skladu s 76. členom ZJN-3.  

 

ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi 

za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja 

ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu 

naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje 

pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja 

sposoben predložiti ta dokazila. 

 

Ponudnik lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o 

izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz poglavja III te razpisne 

dokumentacije z nazivom Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o 

načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika predloži tudi sam. Naročnik si 

pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri 

podpisniku le-teh. 

 

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega 

izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno 

izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec. 

 

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na 

spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane 

podatke. 

 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse ponudnike, 

ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki 

v primeru skupne ponudbe, ponudniki, na katerih kapacitete se sklicuje 

ponudnik in podizvajalci).   

 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v 

razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v 

razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. 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 Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da 

je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot 

podpisan. 

 

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

priloži izpolnjene in podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki 

podpisan xml. 

 

 

PRILOGA 4 

 

Reference  

Ponudnik v ponudbi predloži izpolnjen obrazec. Ponudnik v 

informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek 

»Druge priloge«. 

 

PRILOGA 5 
Udeležba 

podizvajalcev 

Ponudnik izpolni vse obrazce, ki so zahtevani v točki 12 

poglavja I  z nazivom Podizvajalci in jih priloži v ponudbi. 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN obrazec naloži v 

razdelek »Druge priloge«. 

 

PRILOGA 6 

Zahteva 

podizvajalca za 

neposredno plačilo / 

Soglasje 

podizvajalca za 

neposredno plačilo 

Ponudnik predloži zahtevo oz. soglasje podizvajalca, če z njim 

nastopa v ponudbi. 

Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše le podizvajalec, ki 

zahteva neposredna plačila od naročnika. V primeru, da 

neposrednih plačil ne zahteva, izpolnjenega obrazca ne 

predloži. 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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Ponudnik s strani podizvajalcev izpolnjene, žigosane in 

podpisane dokumente v .pdf datoteki naloži v sistem e-JN, pod 

predmetno objavo, v razdelek »Druge priloge«. 

 

PRILOGA 7 Skupna ponudba 

Ponudnik v skupni ponudbi predložijo oz. navedejo: 

- v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Sodelujoči« 

vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v skupni ponudbi 

- ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi  z 

nazivom Skupna ponudba.   

 

PRILOGA 8 
Pooblastilo pravne 

osebe 

Obrazec ponudnik izpolni, datira, podpiše in žigosa.  

Obrazec izpolnijo vsi udeleženci v ponudbi (samostojni 

ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, vsi nominirani 

podizvajalci).  

Ponudnik izpolnjene, žigosane in podpisane izjave v .pdf 

datoteki naloži v sistem e-JN, pod predmetno objavo, v 

razdelek »Druge priloge. 

PRILOGA 9 

Pooblastilo člana 

upravnega ali 

vodstvenega ali 

nadzornega organa 

oziroma 

pooblaščenca  za 

zastopanje ali 

odločanje ali nadzor 

pri ponudniku ali 

podizvajalcu 

Ponudnik predloži izpolnjene, datirane in podpisane izjave. 

Obrazec se izpolni za vsakega člana upravnega ali 

vodstvenega ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca za 

zastopanje ali odločanje ali nadzor ponudnika oziroma 

podizvajalca ali partnerja v skupni ponudbi. 

Ponudnik s strani podizvajalcev in partnerjev izpolnjene, 

žigosane in podpisane izjave v .pdf datoteki naloži v sistem e-

JN, pod predmetno objavo, v razdelek »Druge priloge«. 

PRILOGA 

10 

Tehnične 

specifikacije 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN dokazila za 

izpolnjevanje tehničnih specifikacij naloži v razdelek »Druge 

priloge«. 

 

 

6. Rok veljavnosti ponudbe 
 

Ponudba mora biti veljavna 6  mesecev od datuma za prejem ponudb. 

 

7. Jezik, valuta 
 

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v eurih. 

 

Certifikate, sezname ali potrdila in druga dokazila lahko ponudnik razen v slovenskem jeziku priloži v 

kateremkoli drugem uradnem jeziku EU. Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, 

da je dokazilo, ki ne bo predloženo v slovenskem jeziku, potrebno uradno prevesti v slovenski jezik, bo 

to zahteval od ponudnika in mu določil ustrezen rok. Stroške prevoda bo nosil ponudnik. 

 

8. Priprava ponudbene dokumentacije 
 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v 

razpisni dokumentaciji.  

  

Obrazci, ki jih je potrebno izpolniti, morajo biti napisani čitljivo. Morebitni popravki morajo biti 

označeni z inicialkami osebe, ki je obrazec potrjevala. 

 

Ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev iz predmetne 

razpisne dokumentacije. 
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9. Stroški 
 

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

 

10. Variantne ponudbe 

 

Variantne ponudbe  niso dovoljene.  

 

11. Skupna ponudba 
 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: 

partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno 

odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno kdo so partnerji, kdo je vodilni 

partner, ki jih zastopa ter katera dela in za kakšno vrednost bo posamezni partner dela oziroma dobave 

izvedel. 

 

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni 

izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj: 

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matično 

številko, davčno številko, številko transakcijskega računa), 

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, 

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 

- področje (obseg) dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja 

v skupini v % in vrednost  del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, 

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu partnerju v skupini, 

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, 

- rok veljavnosti pravnega akta. 

 

Gospodarski subjekti v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo kot je zahtevana v Prilogi 

7. 
 

12. Podizvajalci 
 

V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu ESPD navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s 

podizvajalci, bo moral: 

- v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 

podizvajanje;  

- v ponudbi priložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3; 

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (od gospodarskega 

subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo), 

- priložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto gospodarskega subjekta 

poravna podizvajalčevo terjatev do gospodarskega subjekta (od gospodarskega subjekta, kateremu 

naročnik namerava oddati javno naročilo). 
 

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 

informacij, ki jih je naročniku predložil v ponudbi in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki 

jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročil, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 

primeru vključitve novih podizvajalcev mora ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in 

dokumente iz prejšnjega odstavka, ki se z nominacijo spremenijo. 

 

Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če bodo zato izpolnjeni pogoji, ki izhajajo iz četrtega odstavka 94. 

člena ZJN-3. O morebitni zavrnitvi novega podizvajalca bo naročnik obvestil dobavitelja najkasneje v 

desetih dneh od prejema predloga.  
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13. Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb 
 

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 del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 

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

 

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo.   

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. 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 sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 06.10.2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki 

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

 

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/eJN2. 

 

14. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe 

 

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. Če ponudnik 

svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, bo kot predložena ponudba ponudnika 

obravnavana zadnja oddana ponudba.  

 

15. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 06.10.2021 in se bo 

izvedlo ob 10.01 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 60 minut. 

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

razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

S tem se šteje, da je bil ponudniku vročen zapisnik o odpiranju ponudb. 

 

 

 

16. Obveščanje ponudnikov 

 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika obvestila in druge informacije o javnem 

naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi, ali preko informacijskega 

sistema e-JN. 

 

https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
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17. Pregled in presoja ponudb 

 

Pri pregledu ponudb se presoja le tista dokumentacija, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji. 

Naročnik bo preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi le v primeru, da se bo pri naročniku pojavil 

dvom o resničnosti ponudnikovih izjav predloženih v ponudbeni dokumentaciji. Popravki računskih 

napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom. 

 

Ponudbo se izloči, če naročnik ugotovi, da je skladno z ZJN-3 nedopustna. 

 

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku 

javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo 

naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za 

uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. člena 

ZJN-3. 

 

18. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 

 

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega 

naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja. 

 

19. Način vložitve revizijskega zahtevka 

 

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s 

spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZPVPJN)  lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, 

ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda 

oziroma je zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri 

naročniku.  

 

V skladu z ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila 

in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa 

drugače.  

 

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR 

na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest 

številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik 

vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).  

 

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno pri Mestni 

knjižnici Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, po pošti priporočeno ali priporočeno s 

povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 

kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek 

za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. 
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II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 

 

1. Splošno: 

 

Predmet naročila je dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva in sicer: 

1. nalepke velikosti 80 x 50 mm 

2. nalepke velikosti 50 x 50 mm 

3. nalepke za zgoščenke (CD, DVD) Ø 117 mm 

4. nalepke za zgoščenke (CD, DVD) Ø 35 mm 

 

Ponudnik lahko odda ponudbo le za vse nalepke skupaj in sicer za nalepke velikosti 80 x 50 mm, 

nalepke velikosti 50 x 50 mm, nalepke za zgoščenke (CD, DVD) Ø 117 mm in nalepke za zgoščenke 

(CD, DVD) Ø 35 mm.  

 

Naročnik opozarja vse ponudnike: 

- da bo v primeru, če bo ponudnik označil, da posameznih nalepk, kot so izrecno navedene v prvem 

odstavku II. poglavja z nazivom OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA te razpisne 

dokumentacije, ne ponuja (npr. jih bo prečrtal ali ne bo izpolnil polja s ceno na način, da bo pri 

ceni vpisal številko)  bo taka ponudba nedopustna; 

- da bo v primeru, če bo ponudnik pri posameznih nalepkah, kot so izrecno navedene v prvem 

odstavku II. poglavja z nazivom OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA te razpisne 

dokumentacije, vpisal ceno 0 EUR1, se bo štelo, da je ponudnik te nalepke ponudil brezplačno in 

da za njih kasneje ponudnik (pogodbeni partner naročnika) ne more zahtevati plačila; 

- da bo v primeru, v kolikor ponudnik cene ne bo oblikoval na tri decimalna mesta natančno, cena 

izražena tako, da se za ceno doda toliko decimalk 0, kolikor jih je potrebno, da bo ponudba ustrezala 

trem decimalnim mestom natančno.  

 

Predmetno javno naročilo oz. z njim povezan okvirni sporazum, bodo vsi naročniki, ki so navedeni v 1. 

točki 1. poglavja te razpisne dokumentacije sklenili samostojno z izbranim ponudnikom, in sicer za 

določen čas tako, da bo okvirni sporazum veljal do vključno 31.12.2023. Prav tako bodo vsi naročniki, 

ki so navedeni v 1. točki 1. poglavja te razpisne dokumentacije, sami izvajali okvirni sporazum in z njim 

povezane obveznosti iz premetenega javnega naročila.  

 

Gospodarski subjekt mora ponuditi in dobaviti predmet v skladu s tehničnimi specifikacijami in pogoji, 

kot so določeni v tej razpisni dokumentaciji. Natančnejši opis predmeta javnega naročila je opredeljen 

v Tehničnih specifikacijah in Okvirni dinamiki naročanja, kot je opredeljena v 2. točki tega poglavja te 

razpisne dokumentacije.  

 

Gospodarski subjekt se obvezuje dobavljati predmet javnega naročila v roku, ki ga je navedel v ponudbi.  

 

Gospodarski subjekt jamči, da predmet nima pravnih in stvarnih napak.  

 

Naročnik oz. posamezni naročniki bodo nalepke naročali sukcesivno, v skladu s potrebami po dinamiki, 

ki je ni mogoče vnaprej natančno opredeliti, okvirna ocena naročanja pa je podana v 2. točki tega 

poglavja te razpisne dokumentacije z nazivom  Tehnične specifikacije in Okvirna dinamika naročanja. 

 

  

  

                                                 
1 Ponudniki so seznanjeni in se strinjajo, da velja, če ponudnik ne vpiše cene na 3 decimalke natančno, da so decimalke, ki 

niso vpisane enake številki 0.  
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2. Tehnične specifikacije  in  Okvirna dinamika naročanja 

 

a) Nalepke velikosti 50 x 50 mm  

- dovoljeno odstopanje 10 mm 

- velikost antene največ 5 mm manjša od velikosti nalepke 

- frekvenca delovanja 13,56 MHz 

- čip NXP iCode SLIX2 

- spomin 2,528 bit 

- temperatura delovanja -40 do 85 stopinj C 

- papir je odporen na staranje po ISO 9706 

- podprte varnostne opcije: AFI/EAS 

- garancija 10 let 

  

b) Nalepke velikosti 80 x 50 mm  

- dovoljeno odstopanje 10 mm 

- velikost antene največ 5 mm manjša od velikosti nalepke 

- frekvenca delovanja 13,56 MHz 

- čip NXP iCode SLIX2 

- spomin 2,528 bit 

- temperatura delovanja -40 do 85 stopinj C 

- papir je odporen na staranje po ISO 9706 

- podprte varnostne opcije: AFI/EAS 

- garancija 10 let 

 

c) Nalepke za zgoščenke (CD, DVD) premer 35 mm 

- premer nalepke 35 mm (dovoljeno odstopanje 10 mm) 

- frekvenca delovanja 13,56 MHz 

- čip NXP iCode SLIX2 

- spomin 2,528 bit 

- temperatura delovanja -40 do 85 stopinj C 

- podprte varnostne opcije: AFI/EAS 

- garancija 10 let 

 

d) Nalepke za zgoščenke (CD, DVD) premer 117 mm 

- premer nalepke 117 (dovoljeno odstopanje 10 mm) 

- frekvenca delovanja 13,56 MHz 

- čip NXP iCode SLIX2 

- temperatura delovanja -40 do 85 stopinj C 

- podprte varnostne opcije: AFI/EAS 

- spomin 1k bit 

- garancija 10 let 

 

Predvidena okvirna  dinamika naročanja v posameznem letu: 

 

        leto 2022 leto 2023 

Nalepke velikosti 80 x 50 mm 154.500 146.500 

Nalepke velikosti 50 x 50 mm 89.000 88.000 

Nalepke za zgoščenke Ø 117 mm 16.000 16.000 

Nalepke za zgoščenke Ø 35 mm 4.050 1.050 

 

 

Naročnik oziroma  posamezni naročniki bodo posamezna naročila zaokroževali glede na pakiranje in ne 

nosijo nobene odgovornosti za nedoseganje predvidene količini in/ali dinamike naročanja. 
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III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA 

SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

 

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v členih od 75 do 80 in pogoje, ki 

so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s 

podizvajalci, mora pogoje, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od 

partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi 

navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z ESPD obrazcem.  

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s 

katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo 

registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih 

dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali 

zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, 

notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.   

 

Starost listin: listine morajo odražati aktualno oziroma dejansko stanje razen, kjer je izrecno 

zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. 

 

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, kjer se le-ta zahteva, sam pridobil potrdila o 

podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih 

organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, 

da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti 

in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev 

javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih 

potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.  

 

V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z 

naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti 

izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 

udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki 

ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava 

vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo 

oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 

 

 

 

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 

 
1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku 

javnega naročila izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom 

ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da je 

bila ponudniku ali osebi, ki je članica 

upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 

tega ponudnika ali ki ima pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima 

elemente kaznivih dejanj, določenih v prvem 

odstavku 75. člena ZJN-3. 

 

DOKAZILO: 

- Izpolnjen, ESPD obrazec. 

 

Naročnik si pridružuje pravico izpolnjevanje 

pogoja preveriti pri pristojnem organu na 

podlagi: 

- pooblastila pravne osebe (Priloga 8), 

- pooblastilo člana upravnega ali vodstvenega 

ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca  

za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri 

ponudniku ali podizvajalcu (Priloga 9). 

 



Mestna knjižnica Ljubljana   Razpisna dokumentacija    13/38 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s 

podizvajalci pa mora izpolnjevati ta pogoj vsak 

podizvajalec. 

Naročnik si pridržuje pravico ponudnika, 

kateremu namerava oddati javno naročilo, 

pozvati k predložitvi dokazil, v kolikor 

podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih 

evidenc.  

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku 

javnega naročila izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom 

ZJN-3 ugotovil, da ponudnik 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 znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da 

ponudnik 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 do dne oddaje 

ponudbe. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s 

podizvajalci pa mora izpolnjevati ta pogoj vsak 

podizvajalec. 

DOKAZILO: 

- Izpolnjen ESPD obrazec. 

 

Naročnik si pridružuje pravico izpolnjevanje 

pogoja preveriti v uradni evidenci oz. v enotnem 

informacijskem sistemu. 

 

Naročnik si pridružuje pravico ponudnika, 

kateremu namerava oddati javno naročilo, 

pozvati k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov 

ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. 

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročila 

izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče 

rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov 

oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 

evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 

referencami. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s 

podizvajalci pa mora izpolnjevati ta pogoj vsak 

podizvajalec. 

DOKAZILO: 

- Izpolnjen ESPD obrazec. 

 

Naročnik si pridružuje pravico izpolnjevanje 

pogoja preveriti v uradni evidenci oz. v 

enotnem informacijskem sistemu. 

 

Naročnik si pridružuje pravico ponudnika, 

kateremu namerava oddati javno naročilo, 

pozvati k predložitvi dokazil, v kolikor 

podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih 

evidenc. 
 

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja 

izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih 

treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb 

pristojni organ Republike Slovenije ali druge 

države članice ali tretje države pri njem 

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. 

 

Naročnik bo pri presoji obstoja razloga za 

izključitev upošteval sklep Ustavnega sodišča 

DOKAZILO: 

- Izpolnjen ESPD obrazec. 

 

Naročnik si pridružuje pravico izpolnjevanje 

pogoja preveriti v uradni evidenci oz. v enotnem 

informacijskem sistemu. 

 

Naročnik si pridružuje pravico ponudnika, 

kateremu namerava oddati javno naročilo, 

pozvati k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov 

ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. 
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Republike Slovenije, številka U-I-180/19-17 z 

dne 7. 11. 2019. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi 

nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, 

katerih zmogljivosti uporabi gospodarski 

subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z 

ekonomskim in finančnim položajem ter 

tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 

81. členom ZJN-3). 

 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE 

 
1. Proti ponudniku ni začet postopek zaradi 

insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 

zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti 

in prisilnega prenehanja, ali postopek 

likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe, ali z njegovimi sredstvi ali poslovanjem 

ne upravlja upravitelj ali sodišče ali njegove 

poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene ali 

se v skladu s predpisi druge države nad njim ni 

začel postopek ali pa nastal enak položaj z 

enakimi pravnimi posledicami. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s 

podizvajalci pa mora izpolnjevati ta pogoj vsak 

podizvajalec. 

DOKAZILO: 

- Izpolnjen ESPD obrazec. 

 

Naročnik si pridružuje pravico izpolnjevanje 

pogoja preveriti v uradni evidenci oz. v enotnem 

informacijskem sistemu. 

 

Naročnik si pridružuje pravico ponudnika, 

kateremu namerava oddati javno naročilo, 

pozvati k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov 

ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. 

2. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, 

ki je predmet javnega naročila. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 

vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s 

podizvajalci pa mora izpolnjevati ta pogoj vsak 

podizvajalec. 

DOKAZILO: 

- Izpolnjen ESPD obrazec. 

 

Naročnik si pridružuje pravico izpolnjevanje 

pogoja preveriti v uradni evidenci oz. v enotnem 

informacijskem sistemu. 

 

Naročnik si pridružuje pravico ponudnika, 

kateremu namerava oddati javno naročilo, 

pozvati k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov 

ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. 

3. Ponudnik mora ponuditi ponudbo za predmet 

javnega naročila skladno s tehnično 

specifikacijo in drugo specifikacijo v razpisni 

dokumentaciji.  

  

V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj 

izpolnjujejo skupno.  

DOKAZILO: 

- Izpolnjen ESPD obrazec 

- Dokazila predložena v skladu s Prilogo 10. 

 

 

 

4. Gospodarski subjekt je v obdobju zadnji treh   

let pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in 

pravočasno izvedel vsaj eno dobavo RFID 

nalepk za zaščito knjižnega gradiva oziroma 

DOKAZILO: 

- Izpolnjen ESPD obrazec 

- in izpolnjena Referenčne tabele (Priloga 4). 
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dobavo za druge namene za katere se take 

nalepke lahko uporabljajo v letni količini vsaj  

10.000 nalepk. Letna dobava v navedenem 

obsegu je lahko izvedena tudi za različne 

naročnike. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe 

preveri ter zahteva dokazila in/ali da oziroma 

navedbe preveri neposredno pri naročniku 

referenčnega posla.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da reference 

preveri in zahteva dokazila.  

5. Dobavni rok za predmet ne sme biti daljši od 

45 koledarskih dni od posameznega naročila.   

 

 

DOKAZILO: 

- Izpolnjen ESPD obrazec in 

- Izpolnjen Predračun (Priloga 2). 

 

6. Ponudnik mora izpolnjevati vse tehnične 

specifikacije in funkcionalne zahteve, ki so 

navedene v razpisni dokumentaciji. 

 

 

 

DOKAZILO: 

- Izpolnjen ESPD obrazec (Priloga 3) 

- Izpolnjen Predračun (Priloga 2),  

- Izpolnjeni Popisi (Priloga 2/1) 

- Predložene tehnične specifikacije (kot so 

opredeljene v Prilogi 10 in v razpisni 

dokumentaciji) 
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IV. MERILA 

 

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na podlagi 

najnižje cene za vse nalepke skupaj (torej za nalepke velikosti 80 x 50 mm, nalepke velikosti 50 x 50 

mm, nalepke za zgoščenke (CD, DVD) Ø 117 mm in nalepke za zgoščenke (CD, DVD) Ø 35 mm)2. 

Cene morajo biti izražene v evrih brez DDV in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so 

sestavljene in morebitne popuste, oblikovane fco lokacije naročnikov.  

 

V kolikor dva ali več ponudnikov ponudi enako najnižjo skupno ponudbeno ceno, bo izmed njih izbran 

ponudnik, ki bo ponudil najkrajši dobavni rok.  

 

  

                                                 
2 V kolikor ponudnik pri posamezni nalepki/nalepkah vpiše ceno 0,000 EUR (ne glede na navedeno 

število decimalk), se šteje, da ponuja posamezno nalepko/nalepke brezplačno.  

 

V kolikor ponudnik za katerokoli nalepko cene, torej številke ne vpiše, se šteje, da predmetne nalepke 

ne ponuja in da ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, zato je njegova ponudba v tem primeru 

nedopustna.  
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PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

- Vzorec okvirnega sporazuma (priloga A) 

 
 

PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

- Priloga 1:  Prijavni obrazec 

- Priloga 2:  Predračun 

- Priloga 2/1: Popisi 

- Priloga 3:  ESPD obrazec 

- Priloga 4:  Reference 

- Priloga 5:  Udeležba podizvajalcev 

- Priloga 6:  Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo / Soglasje podizvajalca za 

  neposredno plačilo 

- Priloga 7:  Skupna ponudba 

- Priloga 8:  Pooblastilo pravne osebe 

- Priloga 9:  Pooblastilo člana upravnega odbora ali vodstvenega ali nadzornega  

  organa oziroma pooblaščenca za zastopanje ali odločanje ali nadzor  

  pri ponudniku ali podizvajalcu 

- Priloga 10:  Tehnične specifikacije 
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Priloga A 

  

Vzorec okvirnega sporazuma 

 

 

 

………….., ………….., …………..  ki jo zastopa ………….. navesti funkcijo in ime ter priimek osebe, 

pooblaščene za zastopanje) 

matična številka: ………….. 

davčna številka: ………….. 

(v nadaljevanju: naročnik)3 

 

in  

 

………….., ………….., ………….., ki ga zastopa ………….. (navesti funkcijo in ime ter priimek osebe, 

pooblaščene za zastopanje) 

matična številka: ………….. 

identifikacijska številka za DDV: ………….. 

(v nadaljevanju: dobavitelj) 

 

skleneta naslednji 

 

 

 

OKVIRNI SPORAZUM  

ZA DOBAVO RFID NALEPK 

 

 

 

1. člen (uvodne določbe) 

 

Stranki tega okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata da: 

- so naročniki predmetnega javnega naročila Mestna knjižnica Ljubljana, Cankarjeva knjižnica Vrhnika, 

Knjižnica Litija, Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Domžale, Mestna knjižnica Kranj, Osrednja 

knjižnica Srečka Vilharja Koper, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica A. T. Linharta 

Radovljica, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Medobčinska splošna knjižnica Žalec in Knjižnica 

Medvode; 

- je Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, Ljubljana izvedla predmetni postopek v svojem imenu in za 

svoj račun, ter da je predmetni postopek izvedla v imenu in za račun tudi naslednjih naročnikov: Cankarjeva 

knjižnica Vrhnika, Knjižnica Litija, Mestna knjižnica Grosuplje, Knjižnica Domžale, Mestna knjižnica 

Kranj, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Knjižnica 

A. T. Linharta Radovljica, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Medobčinska splošna knjižnica Žalec in 

Knjižnica Medvode; 

- je bil dobavitelj izbran za izvedbo javnega naročila na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male 

vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v 

nadaljevanju: ZJN-3) z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. ………….. z dne ................; 

- je bilo Obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil, št.: …….. z dne ……..;  

- se za predmetni okvirni sporazum v nadaljevanju uporablja tudi izraz pogodba; 

- so/bodo finančna sredstva predvidena v finančnem načrtu naročnika; 

- je dobavitelj seznanjen z razpisnimi pogoji in dokumentacijo ter ju v celoti sprejema kot sestavni del 

pogodbenega razmerja.  
 

                                                 
3 Pri okvirnem sporazumu, ki ga sklene posamezni naročnik, se navede podatke posameznega naročnika. 
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Stranki pogodbe sta soglasni, da so navedbe imen poglavij oziroma členov le informativne narave in ne posegajo v 

pravice in obveznosti, ki so določene v posameznem členu te pogodbe. 

 

Dobavitelj jamči, da ima vsa potrebna soglasja in dovoljenja za izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe. Dobavitelj 

jamči, da je sposoben zagotavljati količine in vrste blaga oz. storitev, ki so predmete te pogodbe.  

 

Dobavitelj jamči, da bo dobavil blago in izvajal storitve v skladu z naročnikovimi zahtevami, pogodbo, razpisno in 

ponudbeno dokumentacijo ter predpisi. 

 

2. člen (primarnost določb pogodbe) 

 

V primeru morebitnih nasprotujočih si določb sta stranki soglasni, da imajo prednost določbe te pogodbe.   

 

 

3. člen (predmet pogodbe) 

 

Predmet te pogodbe je dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva in izvajanje z njo povezanih storitev (v 

nadaljevanju dobava nalepk), vse v skladu z razpisno dokumentacijo št. ………….. z dne ……… (v nadaljevanju: 

razpisna dokumentacija) in ponudbo dobavitelja………….. z dne ……….. (v nadaljevanju: ponudba), ki sta kot 

prilogi sestavni deli te pogodbe.  

 

Dobavitelj mora pri dobavi nalepk izpolnjevati vse tehnične zahteve, funkcionalne specifikacije in tudi vse druge 

zahteve iz pogodbe in razpisne dokumentacije. 

 

4. člen (okvirne količine predmeta javnega naročila) 

 

Stranki sta soglasni, da so količine nalepk navedene v okvirnem sporazumu in razpisni dokumentaciji okvirne. 

Stranki se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja te pogodbe naročil le toliko nalepk, kot jih bo 

dejansko potreboval.  

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po vrsti in časovno ne more v naprej določiti potreb po izvedbi in dobavi 

nalepk, saj so v času sklepanja te pogodbe zanj objektivno neugotovljive. Vrsta, specifikacija in količine nalepk v 

Popisu in v razpisni dokumentaciji ter v tej pogodbi so le okvirne. Naročnik se zato s to pogodbo ne zavezuje, da 

bo naročil določeno vrsto in količino nalepk, ki je predmet te pogodbe.  Naročnik v primeru zmanjšanja dejanskih 

potreb po dobavi nalepk ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja predvidenega obsega, 

dogovorjenega s to pogodbo.  

 

 

5. člen (cene in ocenjena vrednost javnega naročila) 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da velja cena, kot jo je ponudnik ponudil v svoji ponudbi. Cene posameznih nalepk 

so: 
 

 Cena nalepke v EUR brez DDV    DDV Cena nalepke v EUR z DDV 

Nalepka velikosti 50 x 50 mm    

Nalepka velikosti 80 x 50 mm    

Nalepka za zgoščenke (CD, DVD) 

premer 35 mm 

   

Nalepka za zgoščenke (CD, DVD) 

premer 117 mm 

   

 

V ceni so zajeti vsi stroški (npr. naročanje, dobava in drugi manipulativni stroški) ter vsi popusti. 

 

Cene nalepk so fiksne, razen v primeru, ki ga opredeljuje naslednji odstavek tega člena te pogodbe.  
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Za morebitno zvišanje oziroma znižanje cene se uporablja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki 

jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04, v nadaljevanju 

pravilnik) pri čemer se uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike 

Slovenije. Dobavitelj se zavezuje pred uvedbo spremenjene cene naročniku predložiti zahtevo za spremembo cen z 

dokazili o upravičenosti predlagane spremembe.  

 

Okvirna vrednost celotnega predmeta te pogodbe za celotno obdobje trajanja te pogodbe je …….  EUR brez DDV 

(z besedo: ………………………………………………….. evrov in …../100 ) oz. ……..  EUR z DDV, znesek 

DDV pa je …….. EUR.  

 

Naročnik bo plačeval le dejansko dobavljene nalepke skladno z določili te pogodbe in ne nosi nobene odgovornosti 

zaradi nedoseganja skupne ocenjene oziroma predvidene vrednosti dobav iz te pogodbe.  

 

6. člen (rok in dobava) 

 

Dobavitelj bo dobavljal nalepke sukcesivno in se zavezuje, da jih bo dobavil v roku …….. koledarskih dni od 

prejema posameznega naročila. Dobavitelj se zavezuje, da bo RFID nalepke dobavljal pravočasno.  

 

Rok dobave blaga se lahko podaljša le v primeru višje sile, ki vpliva na dobavo blaga, in sicer samo za čas njenega 

trajanja. Dobavitelj je dolžan o nastopu višje sile in njenem prenehanju nemudoma in pisno obvestiti naročnika. V 

nasprotnem primeru dobavitelj ne more zahtevati podaljšanja roka dobave in je odgovoren za vso zaradi tega nastalo 

škodo. 

 

7. člen (garancija in jamčevanje za izvedbo naročila) 

 

Dobavitelj odgovarja za kvaliteto in količino dobavljenih nalepk. Kakovost nalepk mora ustrezati obstoječim 

standardom in kakovosti ter zahtevam naročnika. 

 

V primeru ugotovljenih količinskih napak bo naročnik najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni od prevzema blaga 

obvestil dobavitelja. V primeru drugih napak, razen, kadar gre za skrite napake, bo naročnik o napakah obvestil 

dobavitelja najpozneje v roku deset (10) dni odkar izve za napako, vendar ne kasneje kot 10 let od prevzema nalepk.   

 

Garancija, ki jo dobavitelj daje, za nalepke je 10 let, šteto od prevzema posameznega naročila. Garancija teče za 

vsako dobavo posebej.  

 

Dobavitelj je dolžan reklamacijo in zahtevke  rešiti v roku 3 (treh) dni po prejemu zahtevka in v istem roku obvestiti 

naročnika. Za ugodno rešitev reklamacije ali zahtevka mora dobavitelj naročniku izdati dobropis. V kolikor 

dobavitelj ne izda dobropisa ima naročnik pravico in dolžnost plačati le nesporni znesek.  

 

V primeru, da dobavitelj ne bi odpravil pomanjkljivosti v določenem roku, ima naročnik pravico do odstopa od 

pogodbe brez odpovednega roka.  

 

8. člen (pogodbena kazen) 
 

Če dobavitelj ne dobavi nalepk v pogodbeno določenem roku in z naročnikom ne sklene drugačnega dogovora, je 

dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 0,05 % (odstotka) od vrednosti naročila, za katerega 

je zamudil dobavo. Višina pogodbene kazni je določena za vsako naročilo posebej.  

 

Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 5 % vrednosti posameznega naročila z DDV. 

 

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude dobavitelja stroške in škodo, je dobavitelj dolžan plačati tudi vse nastale 

stroške in povrniti vso nastalo škodo.  
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9. člen (druge obveznosti strank) 

 

Naročnik je dolžan: 

- dati dobavitelju na razpolago vso dokumentacijo ter druge razpoložljive podatke, ki so potrebni za 

izvrševanje te pogodbe, 

- sodelovati z dobaviteljem z namenom, da bodo pogodbena dela opravljena kvalitetno, strokovno ter 

pravočasno in 

- v primeru nekvalitetno opravljene storitve pravočasno obveščati dobavitelja.  

 

 

Dobavitelj je dolžan: 

- dobavo opraviti vestno, kvalitetno in strokovno pravilno, v skladu s predpisi in veljavnimi tehničnimi 

predpisi in standardi, 

- ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka pri izpolnjevanju obveznosti iz te pogodbe, 

- dobavo RFID nalepk izvajati pravočasno, pravilno ter strokovno,  

- pravočasno pisno obvestiti naročnika o nastopih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na časovno izvedbo 

dobave in na druge okoliščine, ki so pomembne za izpolnitev obveznosti iz te pogodbe, 

- hraniti vse pomembne podatke, potrebne za morebitno ponavljanje naročil za ves čas trajanja te pogodbe. 

  

10. člen (podizvajalci) 

 

(Opomba: Določbe tega člena veljajo v celoti samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj s podizvajalci. V 

nasprotnem primeru se določba prvega odstavka tega člena črta, ostale določbe tega člena pa ustrezno spremeni.) 

 

Dobavitelj bo blago, ki je predmet te pogodbe, dobavil skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i: 

…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka: 

…………………………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………….., bo 

dobavil/izvedel …………….……………….. (navesti predmet in vsako vrsto ter količino blaga, ki ga bo dobavil, 

oz. vrsto del, jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR (navesti vrednost brez DDV 

in/ali z DDV). Podizvajalec  bo dela dobavil/izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ……/ v 

roku …….. dni od ………… 

 

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in  preostalo 

besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.)  

  

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o 

podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v petih dneh po spremembi. Če namerava dobavitelj med 

izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e, mora naročnika o tej nameri pisno 

obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje te pogodbe. 

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati  naročniku kontaktne 

podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. 

členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca stranki uredita z aneksom. 

 

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za dobavo blaga in storitev, ki je predmet te pogodbe.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo storitve po tej 

pogodbi. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja 

podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom, ima 

naročnik pravico odstopiti od te pogodbe.  

 

Dobavitelj mora za vse podizvajalce, za katere v skladu z ZJN-3 neposredno plačilo ni obvezno,  najpozneje v 60 

dneh od plačila posameznega računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 

podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago oziroma izvedena dela po tej pogodbi.  
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11. člen (neposredna plačila podizvajalcem) 

 

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo s strani 

naročnika. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe  pa se ustrezno preštevilči.) 

 

Dobavitelj  je naročniku v ponudbi priložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e: 

 

-……………………………, 

- ……………………………  

 

Dobavitelj je naročniku za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo za opravljene storitve, priložil tudi 

soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev.  

 

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če podizvajalec 

zahteva neposredno plačilo v skladu z določbami ZJN-3, dobavitelj  pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 

podizvajalčevega računa s strani dobavitelja izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. Dobavitelj mora svojemu 

računu obvezno priložiti račune podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.  

 

12. člen (plačilni pogoji in način obračunavanja) 

 

Dobavljene nalepke bo naročnik plačal po potrjenem e- računu, ki ga bo dobavitelj izstavil po izvršeni dobavi za 

vsako naročilo posebej.  

 

Dobavitelj bo e-račun izstavil naročniku na naslov: Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.  

 

Dobavitelj je dolžan naročniku račune posredovati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnimi 

predpisi. Na e-računu mora biti obvezno navedena številka te pogodbe, sicer bo naročnik e-račun zavrnil kot 

nepopoln.  

 

Naročnik bo prejeti e-račune plačal v roku 30. dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa na dobaviteljev 

transakcijski račun številka IBAN  SI56  …………….    odprt pri ……………... V primeru spremembe TRR-ja 

dobavitelja, mora dobavitelj o navedenem obvestiti naročnika vsaj 5 dni pred izdajo računa. 

 

Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji 

delavnik. 

 

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti e-račun potrdil ali mu ugovarjal v roku 15 (petnajstih) dni od dneva njihovega 

prejema. 

 

(VARIANTA: Spodnje določbe se uporabljajo le, če bo dobavitelj pri izvedbi javnega naročila nastopal skupaj s 

podizvajalcem/i, ki zahteva/jo neposredna plačila s strani naročnika. V nasprotnem primeru se te določbe črta.) 

 

Dobavitelj  je dolžan v roku 15 dni po prejemu računov podizvajalcev, ki za opravljene storitve zahtevajo 

neposredno plačilo s strani naročnika, račune pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev 

izstavljenih računov podizvajalca mora dobavitelj obrazložiti.  

 

Potrjene račune podizvajalcev, ki za opravljene dobave zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, mora 

dobavitelj predložiti naročniku skupaj s svojim e-računom. 

 

Naročnik bo potrjene račune podizvajalca/ev, ki zahteva/jo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal 

podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo dobavitelju, na transakcijski račun podizvajalca 

in sicer: 

- podizvajalcu ……………… na njegov transakcijski račun številka: IBAN SI56, odprt pri ………………... , 

- podizvajalcu ……………… na njegov transakcijski račun številka: IBAN SI56 odprt pri ………………...  
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13. člen (prepoved prenosa terjatev) 

 

Stranki pogodbe se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da dobavitelj ne sme 

prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe. Prepoved 

prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom 

namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje. 

 

Stranki pogodbe se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni 

vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se stranki pogodbe dogovorita, da se šteje, 

da terjatev dobavitelja do naročnika nastane takrat, ko je dobavitelj blago dobavil skladno s to pogodbo, dobavo 

naročniku obračunal z izstavitvijo e-računa ter je naročnik e-račun potrdil. 

 

V primeru, da bi dobavitelj kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena 

prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno 

po pošti pošlje dobavitelju, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo vključno z vsemi k 

njej sklenjenimi aneksi. 

 

V primeru, da bi dobavitelj  kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev prenesel katerokoli svojo bodočo 

terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR z DDV. 

Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi. 

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala 

nobena škoda. 

 

V primeru, da bi dobavitelj kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev prenesel katerokoli svojo bodočo 

terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih 

pravic iz tega člena povrniti škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev. Škoda 

vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s 

podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih oziroma zneske, 

ki bi jih naročnik plačal dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z 

zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Dobavitelj soglaša s tem, 

da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi 

prenosa bodočih terjatev, zato se dobavitelj izrecno obvezuje, da bo povrnil škodo, ki  bo nastala naročniku v 

posledici nepravilne izpolnitve, in se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če 

bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne 

odškodnine.  

 

Stranki soglašata s tem, da dobavitelj  ne odgovarja naročniku in slednji proti njemu ne more uveljaviti sankcij iz 

tega člena v primeru, da bi  dobaviteljevi podizvajalci odstopili drugemu svoje terjatve do naročnika ali dobavitelja.  

 

Stranki ugotavljata, da naročnik ni seznanjen s tem, da bi dobavitelj katerakoli dela po tej pogodbi izvedel s 

podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo ali z aneksi k njej izrecno dogovorjeno, da bodo izvedena s 

podizvajalci.  

 

 

14. člen (pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank) 

 

Stranki te pogodbe se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena predstavnika: 

- na strani naročnika: ……………, tel.:…….., e -pošta: ………. 

- na strani dobavitelja……………, tel.:…….., e -pošta: ………. . 

 

Oba pooblaščena predstavnika sta tudi skrbnika pogodbe.  

 

Stranki te pogodbe se o morebitni zamenjavi pooblaščenih predstavnikov pisno obvestita. V kolikor stranka, na 

čigar strani je nastala sprememba, tega ne izvrši, sama nosi posledice svoje opustitve.  
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15. člen (višja sila) 

 
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih 

strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te. 

 

 

16. člen (odstop in odpoved od pogodbe) 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik kadarkoli s pisnim obvestilom odstopi od te pogodbe, če: 

- dobavitelj ne izpolnjuje več pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem 

naročanju, 

- dobavitelj ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe,   

- je proti dobavitelju začet postopek za dovoljenj za izvajanje dejavnosti,  

- dobavitelj preneha s poslovanjem, 

- dobavitelj prevzetih storitev po tej pogodbi ne izvršuje kakovostno, pravočasno oziroma kako 

drugače krši prevzete obveznosti, 

- v drugih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja in/ali ta pogodba.  

 

Naročnik v primeru odstopa od pogodbe zadrži vsa nadaljnja izplačila. Že izvršene storitve oz. dobave s strani 

dobavitelja, ki so izvedene v skladu z določili te pogodbe, se ob njegovem prenehanju obračunajo po ceni, 

dogovorjeni s to pogodbo.  

 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena naročnik takoj odstopi od pogodbe, če ugotovi, da je dobavitelj 

huje kršil obveznosti, prevzete na podlagi te pogodbe.  

 

V kolikor rok za odstop oziroma odpoved ni izrecno določen za posamezni primer, se šteje da le-ta znaša 3 mesece.  

 

17. člen (razvezni pogoj) 

 

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve 

ene od naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, 

okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu 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 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 (6) mesecev oziroma, če dobavitelj nastopa s 

podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega 

podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku (30) dni od seznanitve s kršitvijo.  

 

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

sklenitev nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo 

naročnik obvestil dobavitelja.  

 

Če naročnik 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.  
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18. člen (varstvo podatkov) 

 

Dobavitelj ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri 

izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali s predpisi o varovanju tajnih 

podatkov.  

 

Stranki sta sporazumni, da so vsi podatki, v zvezi z izvrševanjem te pogodbe, poslovna skrivnost in se zavezujeta, 

da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedo te pogodbe.  

 

Poslovno skrivnost morajo varovati tudi druge osebe, ki jih bo dobavitelj morebiti vključil v izvedbo pogodbe, če 

so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali vedeti, da je podatek poslovna skrivnost, in ne glede na to na 

kakšen način so se z njim seznanili.  

 

Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela 

nepooblaščena oseba. 

 

Poslovna skrivnost se mora varovati tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe vse do preklica s strani stranke, kateri 

podatek pripada oziroma dokler podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejo javno dostopni. 

 

Dobavitelj je seznanjen, da se ta sporazum in določen del njegovega izvrševanja objavi  na portalu javnih naročil, 

in da v tem delu podatki niso poslovna skrivnost. 

 

19. člen (odškodnina) 

 

Dobavitelj odgovarja za škodo po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. V kolikor je na strani dobaviteljev 

več oseb, te odgovarjajo za nastalo škodo solidarno.   

               

    20. člen (protikorupcijska klavzula) 

 

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor dobavitelja po tej pogodbi ali pri izvajanju pogodbene kdo v 

imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku, funkcionarju, posredniku ali javnemu uslužbencu naročnika obljubil, 

ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji 

ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe  ali za drugo ravnanje ali opustitev, s 

katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, funkcionarju, 

posredniku ali javnemu uslužbencu naročnika, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, 

je ta pogodba nična. 

 

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena 

ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel 

z ugotavljanjem pogoje ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

21. člen (sprememba pogodbe) 

 

Določbe pogodbe se lahko spremenijo kot posledica sprememb zakonodaje ali drugih predpisov in se dogovorijo v 

obliki aneksa k tej pogodbi. Stranke lahko spremenijo to pogodbo tudi v primerih, ko jim to dopuščajo veljavni predpisi 

ali ta pogodba.  

 

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k pogodbi.  

 

22. člen (reševanje sporov in uporaba prava) 

 

Za razlago določb te pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije.  

 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno in z dogovarjanjem, če pa sporazuma ne bo 

mogoče doseči, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
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23. člen (priloge) 

 

Priloge pogodbe so:  

- Ponudba dobavitelja št. …….. z dne ……… , vključno s predračunom dobavitelja št. ……………., 

- Razpisna dokumentacija št.  ..… z dne  ………….  

 

Priloge pogodbe so sestavni del pogodbe.  

 

 

24. člen (veljavnost in čas trajanja pogodbe) 

 

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo  podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

Ta pogodba je sklenjena za določen čas in sicer do vključno 31.12.2023, pri čemer sta stranki sporazumni, da se 

določene določbe te pogodbe uporabljalo tudi po prenehanju njene veljavnosti, kar velja zlasti za določbe v zvezi z 

varstvom podatkov, garancijo in  odškodnino.   

 

25. člen (končne določbe) 

 

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

 

Številka pogodbe: ..……. 

Datum: ….……. 

 

DOBAVITELJ 

…………….. 

……………. 

 

 Številka pogodbe: ….. 

Datum: ……… 

 

NAROČNIK 

……………. 

………….…. 
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PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

- Priloga 1:  Prijavni obrazec 

- Priloga 2:  Predračun 

- Priloga 2/1: Popisi 

- Priloga 3:  ESPD obrazec 

- Priloga 4:  Reference 

- Priloga 5:  Udeležba podizvajalcev 

- Priloga 6:  Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo / Soglasje podizvajalca za 

  neposredno plačilo 

- Priloga 7:  Skupna ponudba 

- Priloga 8:  Pooblastilo pravne osebe 

- Priloga 9:  Pooblastilo člana upravnega odbora ali vodstvenega ali nadzornega  

  organa oziroma pooblaščenca za zastopanje ali odločanje ali nadzor  

  pri ponudniku ali podizvajalcu 

- Priloga 10:  Tehnične specifikacije 
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PRILOGA 1 

PRIJAVNI OBRAZEC 
 

1. Ponudnik:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

se prijavljam na razpis za izbiro dobavitelja za javno naročilo z nazivom »Dobava RFID nalepk za zaščito 

knjižničnega gradiva«. 

 

 

2. Odgovorna oseba za podpis pogodbe in funkcija: 

 

_______________________________________________________________________________ 

(ime in priimek ter naziv funkcije) 

 

3. Podatki kontaktne osebe ponudnika: 

 

Ime in priimek, funkcija pri ponudniku:  

Telefonska številka  

Telefaks številka:  

Elektronski naslov:  

 

4. Podatki osebe, ki bo pooblaščeni predstavnik pogodbe: 

 

Ime in priimek, funkcija pri ponudniku:  

Telefonska številka  

Telefaks številka:  

Elektronski naslov:  

 

 

5. Podatki osebe, ki bo zadolžena za izvajaje pogodbe: 

 

Ime in priimek, funkcija pri ponudniku:  

Telefonska številka  

Telefaks številka:  

Elektronski naslov:  

 

6. Transakcijski račun (številka): _____________________________________________________ 

       (Ponudnik navede transakcijski račun, kamor se bodo v primeru izbire, vršila plačila) 

 

7. Transakcijski račun odprt pri banki (naziv banke):______________________________________ 

 

8. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:__________________________________________ 

 

9. Finančni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register:_________________________________ 

         (Ponudnik navede: pristojni davčni urad, naslov in pošto)   

 

10. Matična številka ponudnika: _______________________________________________________ 
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PRILOGA 2 

 
PONUDNIK:  

ki ga zastopa   

dajem naslednjo ponudbo  

 

 

PREDRAČUN št. _________  

 

za izvedbo javnega naročila »Dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva«: 

 

 

Ponudbena cena v EUR brez DDV  

Znesek DDV v EUR   

Ponudbena cena v EUR z DDV   

 

Navede se ponudbene cene za predvidene količine za celotno obdobje trajanja pogodbe kot so navedene v Popisih. 

 

Vse cene morajo biti izražena v evrih (EUR) na tri decimalki natančno4 in morajo vključevati vse stroške in 

morebitne popuste.  

 

Ponujeni dobavni rok: _______ koledarskih dni od posameznega naročila (največ 45 koledarskih dni)5. 

 

Ponujena garancijska doma za nalepke je 10 let.  

 

Veljavnost ponudbe: 6 mesecev od dneva prejema ponudbe.  

 

Datum: ___________    
 

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

v .pdf datoteki, ki bo dostopen ob javnem odpiranju ponudb. 

 

 V primeru skupne ponudbe obrazec partnerji v skupni ponudbi predložijo skupno. 

 

 

 

  

                                                 
4 V kolikor cene niso izražene na tri decimalna mesta natančno, se za razlago in dopolnitve določila razpisne dokumentacije.  
5 V kolikor bo ponudnik navedel ponujeni dobavni rok, ki je daljši od 45 koledarskih dni, je taka ponudba nedopustna.  
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PRILOGA 2/1 

 

POPISI  

 

 
Obrazec s popisi je priložen v EXCEL tabeli. Ponudnik mora izpolniti priloženo tabelo v EXCEL formatu. Spreminjanje tabele 

ni dopustno.  
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PRILOGA 3 

 

 

ESPD Obrazec 
 

 

 
Ponudnik priloži izpolnjen ESPD obrazec.  

 

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem, ESPD obrazec priloži tudi podizvajalec. 

V primeru skupne ponudbe, ESPD obrazec priloži tudi vsak partner v skupni ponudbi. 
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PRILOGA 4 

 

      PODATKI O REFERENCAH PRAVNE OSEBE 

 

REFERENČNA TABELA 
 

PONUDNIK:  

 

Ponudnik jamčim, da sem v obdobju zadnji treh let pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel vsaj eno 

dobavo RFID nalepk za zaščito knjižnega gradiva oziroma dobavo za druge namene za katere se take nalepke lahko uporabljajo 

v letni količini vsaj 10.000 nalepk. Letna dobava v navedenem obsegu je lahko izvedena tudi za različne naročnike. 

 

 

Naziv  naročnika 

referenčnega posla, 

kontaktna oseba in telefon 

Predmet referenčnega 

posla – kratek opis  

 

Količina referenčnega 

posla  

Datum  izvedbe posla  

( navede se točen datum, 

lahko od – do tako, da je 

zajeto obdobje enega leta)  

    

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva ustrezna dokazila od ponudnika in/ali da navedbe preveri 

neposredno pri naročniku referenčnega posla in od njega pridobi ustrezna dokazila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obrazec se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 5 

 

 

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 
 

 
V zvezi z javnim naročilom »Dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva« izjavljamo, da nastopamo s 

podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh: 

      

 

Podizvajalec 

 (naziv) 

     

bo izvedel  (vrsta storitev) 

 

v količini  

  

v vrednosti  EUR brez DDV 

  

kraj izvedbe  rok izvedbe za podizvajalca  

                      

                       

      

 

Podizvajalec 

 (naziv) 

     

bo izvedel  (vrsta storitev) 

 

v količini  

  

v vrednosti  EUR brez DDV 

  

kraj izvedbe  rok izvedbe za podizvajalca  

                      

      

 

Podizvajalec 

 (naziv) 

     

bo izvedel  (vrsta storitev) 

 

v količini  

  

v vrednosti  EUR brez DDV 

  

kraj izvedbe  rok izvedbe za podizvajalca  

                      

 

 

   

 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE 

Ponudnik, ki v ponudbi nominira podizvajalce, mora izpolniti vse rubrike. 

 

Obrazec se  po potrebi fotokopira.  
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PRILOGA 6  

 

 

PODIZVAJALEC:  

 

 

 

 

 

 

IZRECNA ZAHTEVA PODIZVAJALCA 

 

 
Kot podizvajalec ponudnika___________________________________________________________ 

____________________________________(naziv in sedež ponudnika, ki v ponudbi nominira podizvajalca) 

izrecno zahtevamo, da za javno naročilo »Dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva« 

naročnik za opravljene dobave oziroma storitve, ki smo jih izvedli v zvezi s predmetnim javnim 

naročilom, izvede neposredna plačila, ob predhodni potrditvi računa s strani ponudnika oziroma 

izbranega dobavitelja, na naš transakcijski račun. 

 

 

 

 

Datum:     Žig:            Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja: 

 

 

 

 

 

SOGLASJE PODIZVAJALCA: 

 

Podizvajalec_______________________________________________________________________ 
(naziv in naslov podizvajalca) 

soglašam, da naročnik naše terjatve do  izvajalca ______________ (ponudnika blaga, pri katerem bomo 

sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila z nazivom 

»Dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva«, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, 

in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom, 

ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.  

 

 

 

Kraj in datum:   Podizvajalec:  

     

   Žig in podpis:  

 

 

 

                    Obrazec se  po potrebi fotokopira.  

 

OPOMBA: 

Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše le podizvajalec, ki zahteva neposredna plačila od 

naročnika. V primeru, da neposrednih plačil ne zahteva, izpolnjenega obrazca ne predloži. 
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PRILOGA 7 

 

 

SKUPNA PONUDBA 

 

 
POSAMIČNO 

(vsak gospodarski subjekt) 

• Prijavni obrazec (Priloga 1) 

• ESPD (Priloga 3) 

• Pooblastilo pravne osebe (Priloga 8) 

• Pooblastilo člana upravnega ali vodstvenega ali nadzornega 

organa oziroma pooblaščenca  za zastopanje ali odločanje ali 

nadzor pri ponudniku ali podizvajalcu (Priloga 9) 

  

SKUPNO 

(vsi gospodarski subjekti) 

 

• Predračun (Priloga 2)  

• Popisi (2/1) 

• Reference (priloga 4) 

• Tehnične specifikacije (Priloga 10) 
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PRILOGA 8 

 

POOBLASTILO PRAVNE OSEBE 
 

 

Pooblaščamo Mestno knjižnico Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, da za potrebe 

preverjanja obveznega izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje 

javnega naročila »Dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva«  

 

za nas kot ponudnika/podizvajalca z naslednjimi podatki: 

 

 

Polno ime podjetja  

 

Sedež podjetja 

 

 

Občina sedeža podjetja 

 

 

Matična številka 

 

 

 

pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb. 

 

 

 

 

 

Datum:         Žig: Ime in priimek zakonitega zastopnika: 

    

    

                           (podpis) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILO: 

Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

Obrazec izpolnijo vsi udeleženci v ponudbi (samostojni ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi, vsi nominirani podizvajalci). 

Obrazec se lahko fotokopira.  
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PRILOGA 9 

 

PONUDNIK:  

 

 
 

POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE 
 

 

Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek člana upravnega ali vodstvenega ali 

nadzornega organa ponudnika oziroma podizvajalca, ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali 

odločanje ali nadzor pri ponudniku oziroma podizvajalcu) pooblaščam Mestno knjižnico Ljubljana, 

Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje 

javnega naročila »Dobava RFID nalepk za zaščito knjižničnega gradiva«, od Ministrstva za pravosodje 

pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. 

 

Moji osebni podatki so: 

 
  

EMŠO (obvezen podatek):  
  

Datum rojstva:  
  

Kraj rojstva:  
  

Občina rojstva:  
  

Naslov stalnega/začasnega prebivališča: 

ulica in hišna številka:  
  

Številka pošte in pošta:  
  

Državljanstvo:  
  

Moj prejšnji priimek in / ali ime se 

je glasilo: 

 

 

 

 

Datum:     Žig:     Podpis: 

 

 
                     NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE: 
          Obrazec se izpolni, datira, žigosa in podpiše. 

V kolikor ima ponudnik ali podizvajalec več članov upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa oziroma več oseb, 

ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej. 

 

         

         Ponudnik lahko namesto navedenega obrazca predloži tudi drug dokument, ki vsebuje vse zahtevane informacije za 

                        preverbo, vendar mora v tem primeru izjavi oziroma obrazcu priložiti pooblastilo, da podatke lahko preveri.  
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PRILOGA 10 

 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 
 

 

Ponudnik mora predložiti tehnične specifikacije proizvajalca nalepk, in sicer za vse nalepke, ki so 

predmet tega javnega naročila, iz katerih mora biti razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.  

 

Naročnik si pridržuje pravico tehnične specifikacije preveriti pri proizvajalcu nalepk in/ali drugem 

subjektu, ki je pri poslu udeležen in/ali pri naročniku.  

 

 

 

 

 
  


