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1.     POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana,  

oddaja javno naročilo in vabi k oddaji ponudb, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 

1.1 Osnovni podatki o naročilu 

 

Predmet naročila: 

 

 
 
Prodaja vstopnic in artiklov 

 
Oznaka in postopek 

javnega naročila: 

 
JN – 04/2012 
Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi,  
skladno s 30. členom ZJN-2 
 

 

Trajanje pogodbe: 

 
3 leta oz. do porabe sredstev oz. do izvedbe novega javnega naročila 
za predmetno storitev 
 

 

Oddaja ponudb: 

 
9.1.2013 do 12:00   
Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana 
 

 
Javno odpiranje 

ponudb: 

 
9.1.2013 ob 12:30   
Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana 
 

 

Razpisna 
dokumentacija: 

 
Navodila za pripravo ponudbe in vzorec pogodbe 
 

 
Kontaktna oseba 

naročnika: 

 
Barbara Begovič 
Tel.: 01/241 60 22           Fax.: 01/241 60 37  
e-naslov: barbara.begovic@ljubljanafestival.si  
 

 
 
1.2 Predmet javnega naročila  

Predmet pogodbe je prodaja vstopnic in artiklov z zagotovitvijo celovite programske podpore 
za Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana za obdobje treh 
let oz. do porabe sredstev oz. do izvedbe novega javnega naročila za predmetno storitev.  
 
Obseg storitev je natančno opisan v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.  
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2.      PRAVILA POSLOVANJA 
 
2.1 Pravna podlaga 

Naročilo se oddaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06) z vsemi 
spremembami (v nadaljevanju ZJN-2), veljavnih podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji, 
ki urejajo javno naročanje ter predpisov, ki urejajo javne finance ter področje predmeta 
naročila. 
 
2.2     Pomen izrazov v navodilih 

- »Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca 
gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh 
oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago ali storitve. 

- »Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj, 
storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da 
naročniku odda ponudbo. 

- »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s 
katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago 
ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
 
2.3      Priprava razpisne dokumentacije 
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene 
napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom 
popravka.  

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov 
oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.  
 
2.4       Pojasnila in popravki razpisne dokumentacije 

Ponudniki naj pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma zahtevke za dodatna 
pojasnila pošljejo na Portal javnih naročil RS.   

Naročnik bo upošteval samo tista vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo oddana 
preko Portala javnih naročil najpozneje do 3.1.2013 do 12 ure. Odgovori in dodatna pojasnila 
bodo objavljeni na Portalu javnih naročil RS. 

Naročnik ponudnike opozarja, da morajo sami spremljati morebitne popravke razpisne 
dokumentacije ter objavljena vprašanja in odgovore. 
 
2.5  Zaupnost podatkov 
Ponudniki naj obrazce in izjave za katere menijo, da sodijo med zaupne ali poslovno skrivnost 
označijo s klavzulo »POSLOVNA SKRIVNOST«, skladno z določbami 22. člena ZJN-2. 

 
2.6       Skupna ponudba 
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v 
nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo 
za izvedbo celotnega naročila. V takem primeru bo naročnik zahteval, da skupina 
gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, kjer mora biti 
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navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri del 
naročila vsak prevzema. 
 
2.7     Ponudba s podizvajalci 
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo 
tudi drugi gospodarski subjekti, podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti 
odgovarja za izvedbo naročila. Če ponudnik nastopa s podizvajalci, mora biti v ponudbi 
navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti 
vrsto posla, ki ga prevzema, količino in vrednost. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, 
ne more biti manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca. 
 
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob 
izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika. 
Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi 
pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje 
podizvajalcem. Podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik 
namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 
Če ponudnik nastopa s podizvajalci, se s predložitvijo ponudbe strinja, da bodo sestavni del 
pogodbe: 
- Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun); 
- Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; 
 
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 
pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. 
Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 
naročnikom (ponudnikom), v 5 (petih) dneh od sklenitve te pogodbe. 
 
Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati: 

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka 
transakcijskega računa), 
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 
številka transakcijskega računa), 
- predmet sporazuma, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, 
vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec,  
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku 
(izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega 
izvajalca). 
 

2.8    Variantne ponudbe 
Variantne ponudbe niso dovoljene. 

 
2.9   Obseg in skladnost ponudbe 

Ponudba mora zajemati izvedbo vseh razpisanih storitev. Ponudnik mora oddati ponudbo 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 

 

 



RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
Prodaja vstopnic in artiklov 

 
Festival Ljubljana  
JN – 04/2012 Stran 6 od 48 

2.10    Veljavnost ponudbe 
Ponudba mora veljati do vključno 60 dni od odpiranja ponudb. 

2.11 Način plačila 
Storitve se plačujejo mesečno. Izvajalec mora račun za storitve opravljene v prejšnjem 
mesecu izdati do petega dne v mesecu. Plačilni rok je 30. dan od prejema računa. 
 
2.12     Odgovornost in zaveza izvajalca 

Izvajalec naročniku v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število 
podizvajalcev. 
 
2.13     Finančna zavarovanja 
 
       2.13.1  Garancija za resnost ponudbe 

Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi vodilni 
partner) predložiti menico ter menično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in 
unovčenje menice. 

 Garancijo za resnost ponudbe (menico) naročnik lahko unovči, če ponudnik: 
− po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne, 
− v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v 

ponudbi oziroma svojih navedb ne dokaže, 
− ne soglaša z odpravo napak v ponudbi, 
− ne sklene pogodbe v določnem roku, 
− v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
2.13.2  Garancija za dobro izvedbo pogodbene obveznosti 

Najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10.000 EUR, sicer 
pogodba ni veljavna. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši, kot je rok 
veljavnosti pogodbe.  

Zahteva se garancijo banke ali zavarovalnice, ki po vsebini ne odstopa od 
predloge iz razpisne dokumentacije. 
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če 
izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v 
dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. Garancijo se lahko unovči tudi za kritje 
izvajalčevih zapadlih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov za opravljena 
dela pri tem naročilu. 
 

2.14     Predložitev ponudbe 

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo (etiketo) iz razpisne 
dokumentacije. Naročniku (vložišče – tajništvo zavoda) mora biti vročena (osebno ali po 
pošti) do roka (datum in ura) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za 
nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe. 

Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali 
umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi v spodnjo 
vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE!«. 
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2.15 Odpiranje ponudb 

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času, določenem v objavi in v povabilu k oddaji 
ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte 
vrne pošiljateljem.  

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv 
ali šifra ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe 
pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Iz ponudb se 
vzame izvirnik garancije za resnost ponudbe (menico in menično izjavo). Zapisnik podpišejo 
pooblaščeni predstavniki ponudnikov in prisotni člani strokovne komisije. 

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj 
po končanem odpiranju. Ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju, se zapisnik pošlje po 
pošti.  

 
2.16 Pregled in presoja ponudb 
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni 
dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva 
pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz 
razpisne dokumentacije. Skladno z zakonom se dopušča dopolnitev formalno nepopolne 
ponudbe, pri čemer pa naknadna predložitev manjkajočih listin v ponudbi ni dopustna.  

Dopolnitev ponudb in popravki računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, 
določenih z ZJN-2. 

 
2.17 Pogajanja  

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno 
pozval k pogajanjem in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Predmet pogajanj bodo 
ponudbene cene.  

 
2.18 Obvestilo o oddaji naročila 
Naročnik po odpiranju končnih ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike 
pisno obvesti o svoji odločitvi v roku, ki ga določa 1. odstavek 79. člena ZJN-2. 

 
2.19 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. 

 
2.20 Pravno varstvo 

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja.  

 
2.21 Sklenitev pogodbe  

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis 
naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa 
pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni 
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ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 
3      POGOJI IN MERILO ZA IZBOR PONUDB 
 
3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti 

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, navedene v tej točki.  

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede 
na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje. 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za 
vsakim zahtevanim pogojem. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave 
ponudnika morajo biti pisne ter izpolnjene, podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in 
žigosane.  

 
3.1.1 Osnovna sposobnost 

 
3.1.1.1 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je pri pristojnem sodišču ali     

drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi. 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo. 

 
3.1.1.2 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ali njegov zakonit zastopnik ni  

 bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot so: 
− hudodelsko združevanje 
− jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril 
− goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali 

ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti 
− pranje denarja 
− goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena 

Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti 
 Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo. 

 
3.1.1.3 Nihče od članov poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnikov, kot jih 

določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo 
ponudb v postopku javnega naročanja družbenik ali delničar z lastniškim 
deležem večjim od 25 % ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali 
zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek 
prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja. 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo. 

 
3.1.1.4 Gospodarski subjekt ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse 

zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo. 

 
3.1.1.5 Proti gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi ni bil podan predlog za 

začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne 
poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega 
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prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni 
opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik 
ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni 
podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter 
da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 
predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal 
zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 

 
Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih 
organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridružuje pravico, da 
zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane 
pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom 
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt 
svoj sedež. 
 
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik 
ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva 
naročnika, le temu posredoval podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 
komanditnih 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. 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo. 

 
3.1.2 Ekonomsko-finančna sposobnost 

 
3.1.2.1 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih 

(če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek 
vsaj 120.000,00 EUR (skupaj z DDV). 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s 
predlogo. 

 
Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva 
dokazila (BON1 ali bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo 
enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja 
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je ponudnik po zakonu zavezan k 
reviziji letnih  računovodskih  izkazov). 

 
3.1.2.2 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom 

za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.  
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s 
predlogo. 

 
Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva 
listino BON2 ali drugo enakovredno dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove 
poslovne banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. 
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3.1.2.3 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti 
do dobaviteljev blaga in podizvajalcev.  
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko–finančnih pogojev, skladna s 
predlogo. 

 
Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva 
poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali 
drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. 
 

3.1.3 Kadrovske zmogljivosti 
 

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne kadrovske zmogljivosti, ki omogočajo kvalitetno 
izvedbo celotnega naročila, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije 
(specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja 
predmeta naročila. 
Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (število zaposlenih), skladni s predlogo.  

  
3.1.4 Reference 

 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju zadnjih treh (3) let pred 
objavo tega naročila uspešno izvajal oziroma izvaja najmanj tri istovrstne posle, kot ga 
prevzema v ponudbi. Vsak izmed prevzetih poslov mora biti najmanj v vrednosti 
40.000 EUR (skupaj z DDV) / letno.  
Dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo. 
 
Opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz tehničnih specifikacij, ki jih gospodarski 
subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za 
istovrstna dela. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV. 
Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva  dokazila o izvedbi 
navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri 
gospodarskem subjektu, ki ga ponudnik navaja. 
 

3.2 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
 

Naročnik bo pri izboru upošteval naslednje merilo: najnižja cena. 
 
Naročnik bo izvedel pogajanja, katerih predmet bodo ponudbene cene, zato bo izbran kot 
najugodnejši ponudnik tisti, ki bo pri podaji končne ponudbe podal najnižjo skupno 
ponudbeno ceno.  
 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost izražena v 
obliki odstotka od prodaje vstopnic in artiklov (tč. A1, A2, A3, A4) oziroma v EUR za tisk 
brezplačnih vstopnic (tč. A5). Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo dosegel najvišje število 
točk po sledeči formuli: A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5  
 
V kolikor bosta dva ponudnika dosegla isto število točk pri podaji končne ponudbe, bo izbrani 
tisti ponudnik, ki bo dosegel več točk pri parcialnem merilu A1. Če bosta ponudbi tudi po 
uporabi tega merila izenačeni, bo naročnik izbral ponudbo, ki je prej prispela na njegov 
naslov.  
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Parcialna merila, po katerih bo strokovna komisija naročnika presojala ponudbe in na podlagi 
katerih bo izbran najugodnejši ponudnik za predmetno javno naročilo, so naslednja:  
 
A1. Provizija za prodajo vstopnic na prodajnih mestih naročnika    skupaj max 45 točk 
 
Strokovna komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja najnižjo 
provizijo za izvedbo razpisanih storitev dodelila 45 točk, ostalim ponudnikom z višjo 
provizijo pa število točk po sledeči formuli: 

 
A1 = (x1 / y1) x 45  A1… število točk za merilo provizija za prodajo vstopnic   
                                                           na prodajnih mestih naročnika 

    x1… najnižja ponudbena provizija (%) 
    y1… ponudbena provizija posameznega ponudnika (%)                   

 
A2. Provizija za prodajo vstopnic preko spletne prodaje    skupaj max 20 točk 
 
Strokovna komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja najnižjo 
provizijo za izvedbo razpisanih storitev dodelila 20 točk, ostalim ponudnikom z višjo 
provizijo pa število točk po sledeči formuli: 

 
A2 = (x2 / y2) x 20  A2… število točk za merilo provizija za prodajo vstopnic   
                                                           preko spletne prodaje 

    x2… najnižja ponudbena provizija (%) 
    y2… ponudbena provizija posameznega ponudnika (%)                   

 
 
A3. Provizija za prodajo vstopnic na drugih prodajnih mestih ponudnika    skupaj max 25 točk 
 
Strokovna komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja najnižjo 
provizijo za izvedbo razpisanih storitev dodelila 25 točk, ostalim ponudnikom z višjo 
provizijo pa število točk po sledeči formuli: 

 
A3 = (x3 / y3) x 25  A3… število točk za merilo provizija za prodajo vstopnic   
                                                           na drugih prodajnih mestih ponudnika 

    x3… najnižja ponudbena provizija (%) 
    y3… ponudbena provizija posameznega ponudnika (%)                   

 
 
A4. Provizija za prodajo artiklov na prodajnih mestih naročnika     skupaj max 4 točke 
 
Strokovna komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja najnižjo 
provizijo za izvedbo razpisanih storitev dodelila 4 točke, ostalim ponudnikom z višjo 
provizijo pa število točk po sledeči formuli: 

 
A4 = (x4 / y4) x 4  A4… število točk za merilo provizija za prodajo artiklov n   
                                                           na prodajnih mestih naročnika 

    x4… najnižja ponudbena provizija (%) 
    y4… ponudbena provizija posameznega ponudnika (%)                   
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A5. Tisk brezplačnih vstopnic         skupaj max 6 točk 

 
Strokovna komisija bo to merilo ocenjevala tako, da bo ponudniku, ki ponuja najnižjo ceno za 
izvedbo razpisanih storitev dodelila 6 točk, ostalim ponudnikom z višjo ceno pa število točk 
po sledeči formuli: 

 
A5 = (x5 / y5) x 6 A5… število točk za merilo cena za tisk brezplačnih    
                                                           vstopnic 

    x5… najnižja ponudbena cena (EUR) 
    y5… ponudbena cena posameznega ponudnika (EUR)                 
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4 IZDELAVA PONUDBE 
 
Ponudba oziroma ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku. Obrazci 
naj se izpolnijo na priloženih listih. Dokumenti in obrazci naj bodo v ponudbeni 
dokumentaciji v istem vrstnem redu, kot so zahtevani v teh navodilih. Ponudnik mora v 
ponudbi predložiti le listine, dokazila, izjave in podobno, ki so zahtevane v tem poglavju.  
 
 
4.1    Listine ponudbene dokumentacije 
 

OBR-01  Ponudba  
 
OBR-02  Podatki o gospodarskem subjektu 

 
OBR-03/1  Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev 
OBR-03/2  Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe 
OBR-03/3  Izjava o izpolnjevanju ekonomski-finančnih pogojev 
OBR-03/4  Podatki o kadrovskih zmogljivostih 
OBR-03/5a  Tabela referenčnih del  
OBR-03/5b  Podatki o referenčnem delu 
  
OBR-04/1  Podizvajalci – zbirni seznam 
OBR-04/2  Podatki o podizvajalcu 
OBR-04/3  Sporazum o medsebojnem sodelovanju 
OBR-04/4  Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev 
OBR-04/5 Pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno 

plačilo podizvajalcem 
* Podizvajalci (Obrazce 04/1 – 04/5 izpolnijo le ponudniki, ki bodo nastopali s 
podizvajalci) 
 
OBR-05  Tehnična specifikacija  
 
OBR-06  Menična izjava z menico za resnost ponudbe 
 
OBR-07 Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
OBR-08  Vzorec pogodbe 

 
 
Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti 
dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni 
posebej zahtevan. 
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4.1.1 Ponudba 
V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti 
izpolnjene naslednje zahteve: 

− Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede najprej vodilnega partnerja in nato vse 
ostale partnerje, 

− Ponudbena cene morajo biti navedena v valuti EUR oz. provizije v odstotkih (%), brez 
in skupaj z davkom na dodano vrednost (DDV), 

− Ponudbene cene oz. provizije morajo vključevati vse stroške in dajatve povezane z 
izvedbo naročila, 

− Ponudba mora veljati za celotno naročilo, 
− Ponudba mora veljati vsaj 60 dni po roku za oddajo ponudb, 
− Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji. 

 
4.1.2 Podatki o gospodarskem subjektu 
Podatke izpolni vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel. 
Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede še 
vrsto in vrednost posla, ki ga prevzema v ponudbi. 

 
4.1.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti 
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora za prevzeti posel predložiti dokazila o 
izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev. Kadrovske zmogljivosti lahko 
zagotovi katerikoli gospodarski subjekt sam, ali skupaj z drugimi, ki nastopajo v ponudbi.  
Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za 
ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce. 

 

4.1.4 Tehnična specifikacija 
V ponudbi mora biti predložena naročnikova tehnična specifikacija iz katere sta razvidna 
vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. 
Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati.  
 
4.1.5 Menična izjava z menico za resnost ponudbe 
Predložena mora biti menica, podpisana s strani izdajatelja (pooblaščene osebe ponudnika) ter 
izpolnjena in podpisana »menična izjava«, skladna s predlogo. Zahtevana višina finančnega 
zavarovanja znaša 2.000 EUR, možnost unovčenja menice pa najmanj 60 dni po roku za 
oddajo ponudb. K izvirniku menice in menične izjave se v ponudbi priloži še njuni kopiji. 
 
4.2     Predloge in dopolnitve 
Predloge se izpolni ter predloži v ponudbi. Po potrebi se predloge v elektronski obliki dopolni 
(doda vrstice, tabele, strani,…) tako, da je mogoče vnesti vse zahtevane podatke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
Prodaja vstopnic in artiklov 

 
Festival Ljubljana  
JN – 04/2012 Stran 15 od 48 

OBR-01 
 

PONUDBA št.:________________ 
 
 
Predmet naročila: Prodaja vstopnic in artiklov 
 
Naročnik: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana 
 
 
Ponudnik/i:  

 
 
 
 

1. Ponudbene cene 
     
Cene oz. provizije, ki so navedene v ponudbi vključujejo vse stroške, ki so povezani s prodajo 
vstopnic in artiklov ter tiskom brezplačnih vstopnic in so fiksne za celotno pogodbeno 
obdobje. 
 
Ponudnik mora navesti ponudbene provizije v odstotkih (%) in cene v EUR. 
 

A1. Prodaja vstopnic na prodajnih mestih naročnika: 
 
brez DDV / prodano vstopnico          ………………… % 
DDV __ %        ………………… % 
skupaj provizija z DDV      ………………… % 
 
A2. Prodaja vstopnic preko spletne prodaje: 

 
brez DDV / prodano vstopnico          ………………… % 
DDV __ %        ………………… % 
skupaj provizija z DDV      ………………… % 

 
A3. Prodaja vstopnic na drugih prodajnih mestih ponudnika: 
 
brez DDV / prodano vstopnico          ………………… % 
DDV __ %        ………………… % 
skupaj provizija z DDV      ………………… % 

 
A4. Prodaja artiklov: 

 
brez DDV / prodan artikel              ………………… % 
DDV __ %        ………………… % 
skupaj provizija z DDV      ………………… % 
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A5. Tisk brezplačnih vstopnic:  
 

brez DDV / vstopnico      ……………… EUR 
DDV __ %        ……………… EUR 
skupaj cena z DDV       ……………… EUR 

 
 
Ponudbene cene vključujejo vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 
 
2. Ponudba velja za celotno naročilo. 

 
3. Ponudba velja 60 dni po roku za oddajo ponudb. 

 
4. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na 

drugega izvajalca. 
 

5. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. 
 
6. Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno označiti):  

� samostojno - kot samostojen ponudnik  
� s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci  
� skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov 

 
 
 
 
Datum:     Žig:      Podpis:  
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OBR-02 
 

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 
 

V ponudbi nastopamo kot:   …………………………………………………………………… 
     ponudnik oz. glavni izvajalec, (vodilni) partner, podizvajalec 

 
Osebni podatki: 
Firma / ime 
 

 

Naslov 
 

 

Zakoniti zastopnik oziroma oseba 
pooblaščena za podpis pogodbe 

 

Matična številka 
 

 

Identifikacijska številka za DDV 
 

 

Številka transakcijskega računa 
 

 

Telefon 
 

 

Fax 
 

 

E-pošta 
 

 

 
 
Podatki o prevzetem poslu: 
(navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov) 
 
Prevzeta delovna področja iz 
specifikacije naročila oziroma popisa 
del: 
 

 

Vrednost posla (EUR): 
 

 

Vrednost posla izražena v % 
ponudbene cene 

 

 
 
Datum:     Žig:      Podpis:  
 
 
 
 
 
 
Navodilo: obrazec se fotokopira za ustrezno število ponudnikov 
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OBR-03/1 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV 
 
Gospodarski subjekt: 
………………………………………………………………………………………………….. 
Sedež: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 
1. da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka 

sprejemamo; 
 

2. da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;  
 
3. da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2; 
 
4. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 in 39/09) kot so: 
- hudodelsko združevanje, 
- jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, 
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri posodobitvi posojila ali ugodnosti, 

zatajitev finančnih obveznosti, 
- pranje denarja, 
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 

zaščiti finančnih interesov skupnosti; 
 

5. da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 
začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v 
postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 
da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da 
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika 
strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri dajanju informacij, 
zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali 
predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 
zagotovili; 
 

6. da nihče od članov poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnikov, kot jih določa 
zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku 
javnega naročanja družbenik ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 % ali član 
poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet 
stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja;  

 
7. da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v 

zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z 
zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež;  
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8. da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s 

svojim poklicnim ravnanjem;  
 
9. da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih 

pravil;  
 
10. da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 

veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali 
zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;  

 
11. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja; 
 

12. da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene 
pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s 
podizvajalci).  

 
Naročniku Javnemu zavodu Festival Ljubljana dovoljujemo in ga s to izjavo pooblaščamo, da 
skladno s 77. členom ZJN-2 naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno 
preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili 
zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 
 
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev iz 4. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v 
kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo 
nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. 
 
 
 
Datum:     Žig:      Podpis:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Navodilo: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej 
(izjava se fotokopira). 
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OBR-03/2 
 
 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE 
 
V zvezi z javnim naročilom »Prodaja vstopnic in artiklov«, ki je bilo objavljeno na Portalu 
javnih naročil RS št. …………………….. z dne …………………, izjavljamo, da 
izpolnjujemo vse zahteve iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2.  
 
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.  
 
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Javni zavod Festival Ljubljana ter pooblaščenca za 
izvedbo postopkov oddaje javnih naročil, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni 
sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.  
 
 Ime in priimek: _____________________________________ 
 
 EMŠO (obvezen podatek): ___________________________ 
 
 Datum rojstva: _______________________ 
 
 Kraj rojstva: _________________________ 
 
 Občina rojstva: _______________________ 
 
 Država rojstva: _______________________ 
 
 Naslov stalnega/začasnega prebivališča (ulica in hišna številka, številka pošte in pošta): 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Državljanstvo: ________________________ 
 
Moj prejšnji priimek se je glasil: ________________________ 
 
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi 
potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).  
 
Datum:                                                Žig:                                                   Podpis:  
 
 
 
 
 
Navodilo: V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za 
vsakega posebej (izjava se fotokopira).  
 
 Navodilo: V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika 
posebej (izjava se fotokopira). 
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OBR-03/3 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV 
 
 
Gospodarski subjekt:  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 
1. Naš povprečni letnik prihodek je v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašal: 

 
________________________ EUR. 
 

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON1 
ali revidirano bilanco stanja ali izvleček iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo ali 
davčno napoved) o izpolnjevanju pogoja. 
 
2. V zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega 

nobenega transakcijskega računa. 
Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo 
(BON2 ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju 
pogoja. 
 

3. Plačane imamo vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 

 
4. Do svojih dobaviteljev blaga bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano 

dokazilo (poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali 
drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja. 

 
 
 
 
Datum:                                                Žig:                                                   Podpis:  
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OBR-03/4 
 

 
 

PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH 
 
 
 
 
 
 
 
Število zaposlenih: …………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na 
podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila. 
 
 
 
 
 
Datum:     Žig:      Podpis:  
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OBR-03/5a 
 

 
TABELA REFERENČNIH  DEL 

 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v obdobju zadnjih treh (3) let pred objavo tega 
naročila uspešno izvajal oziroma izvaja najmanj tri istovrstne posle, kot ga prevzema v 
ponudbi. Vsak izmed prevzetih poslov mora biti najmanj v vrednosti 40.000 EUR 
(skupaj z DDV) / letno. 
 
 
Gospodarski subjekt 
(naročnik za katerega je 
izvajalec opravljal / 
opravlja istovrstna 
dela)  

Predmet posla –  
kratek opis 

 
Datum začetka in 
datum končanja posla 
 
 

Vrednost posla 

   
 
 
 

 

   
 
 
 

 

   
 
 
 

 

    

 
 
 
 

Datum:                                          Žig:                                                    Podpis: 
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OBR-03/5b 
 

PODATKI O REFERENČNEM DELU 
 
 
Gospodarski subjekt: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o 
referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili 
zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela. 
 
 
Naslov: 
 

 

Naročnik: 
 

 
 

Kontaktna oseba 
naročnika: 

 

Izvajalec/ci: 
 

 

Datum izvajanja del: 
 

 

Kraj izvedbe: 
 

 

Vrednost: 
 

EUR EUR 

 (vrednost celotnega posla) (delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v 
ponudbi) 

 
Opis dela, ki ga je pri 
tem referenčnem delu 
opravil in obračunal 
gospodarski subjekt, ki 
nastopa v ponudbi: 
 
 

 

 
 
 
Datum:     Žig (naročnika):    Podpis (naročnika):  
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: obrazec izpolni naročnik za katerega je izvajalec opravljal referenčna dela 
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PODIZVAJALCI 
  
 

(Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci) 
 

 
- Obrazec Podizvajalci – zbirni seznam (obr. 04/1),  
- Obrazec Podatki o podizvajalcu (obr. 04/2),  
- Sporazum o medsebojnem sodelovanju (obr. 04/3),  
- Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (obr. 04/4) in  
- Pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem  

(obr. 04/5). 
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OBR-04/1 
 

PODIZVAJALCI – zbirni seznam 
 
V zvezi z javnim naročilom »Prodaja vstopnic in artiklov«, izjavljamo, da nastopamo z 
naslednjimi podizvajalci: 
 

 
Podizvajalec 

 
Dela, ki jih prevzema 

 
Vrednost del 

(v EUR brez DDV) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Datum:                                           Žig:                                                         Podpis: 
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OBR-04/2 
PODATKI O PODIZVAJALCU 

 
 
Naziv podizvajalca  

Naslov in sedež  

Zakoniti zastopnik  

Številka vpisa v sodni register (številka 
vložka)  

Matična številka  

ID številka za DDV  

Transakcijski račun  

Kontaktna oseba  

Dela, ki jih prevzema  

Vrednost del, ki jih prevzema (brez DDV)  

Kraj izvedbe del  

Rok izvedbe del  

 
 
SOGLASJE PODIZVAJALCA:  
 
Podizvajalec__________________________________________, (naziv in naslov podizvajalca)  
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno 
na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil 
izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. 
 
Datum:                                   Žig:                         Podpis odgovorne osebe podizvajalca: 
 
 
 
 
Navodilo: obrazec se fotokopira za ustrezno število podizvajalcev 
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OBR-04/3 
 
 
 
 
 
 

SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU 
(Sporazum sklenjen med ponudnikom in podizvajalci, predloži ponudnik) 
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OBR-04/4 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV 
 
Gospodarski subjekt: 
……………………………………………………………………………. 
Sedež: 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 
1. da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka 

sprejemamo; 
 

2. da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;  
 
3. da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2; 
 
4. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 in 39/09), kot so: 
- hudodelsko združevanje, 
- jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, 
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri posodobitvi posojila ali ugodnosti, 

zatajitev finančnih obveznosti, 
- pranje denarja, 
- goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 

zaščiti finančnih interesov skupnosti; 
 

5. da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 
začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v 
postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 
da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da 
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika 
strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri dajanju informacij, 
zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali 
predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 
zagotovili; 

 
6. da nihče od članov poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnikov, kot jih določa 

zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku 
javnega naročanja družbenik ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25% ali član 
poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet 
stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja;  

 
7. da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v 

zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z 
zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež;  
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8. da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestopek v zvezi s 

svojim poklicnim ravnanjem;  
 
9. da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih 

pravil;  
 
10. da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 

veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali 
zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;  
 

11. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja; 

 
Naročniku Javnemu zavodu Festival Ljubljana dovoljujemo in ga s to izjavo pooblaščamo, da 
skladno s 77. členom ZJN-2 naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno 
preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili 
zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 
 
 
Datum:                                           Žig:                                                         Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: obrazec se fotokopira za ustrezno število podizvajalcev 
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OBR-04/5 
 
 
 

POOBLASTILO 
ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM 

 
 
  

Gospodarski subjekt: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sedež: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 

 
p o o b l a š č a m o 

  
naročnika Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, da 
na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik 
navedli v razpisni dokumentaciji (obr. 04/1) ter zanje priložili podatke (obr. 04/2). 
 
To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis pod 
oznako JN-04/2012 za »Prodajo vstopnic in artiklov«, objavljen na Portalu javnih naročil pod 
številko __________, dne ____________. 
 
  
 
 
  
 
  
 
Datum:                                            Žig:                                                     Podpis: 

 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
Navodilo: obrazec se fotokopira za ustrezno število podizvajalcev 
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OBR-05 
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 

 
 
1. Prodaja vstopnic na prodajnih mestih naročnika 

Ponudnik mora zagotavljati prodajo vstopnic z lastnimi delavci na prodajnem mestu 
Informacijske pisarne Križanke, na prodajnem mestu Informacijske pisarne Mestni trg ter na 
vseh lokacijah kjer Festival Ljubljana prireja svoje prireditve.  
 

1.1 Prodaja vstopnic v Informacijski pisarni Križank  
 

- Ponudnik na prodajnem mestu prodaja vstopnice za vse prireditve Festivala Ljubljana 
in za prireditve drugih organizatorjev, ki organizirajo prireditve v prostorih Festivala 
Ljubljana. 

 
- Ponudnik mora zagotoviti delavce za prodajo vstopnic:  

V času prodaje vstopnic za Festival Ljubljana mora biti št. delavcev: 4 do 5. 
V času  izven prodaje vstopnic za Festival Ljubljana mora biti št. delavcev: 1 do 2. 
 

- Ponudnik mora zagotoviti obratovanje Informacijske pisarne Križank: 
V času sezone: delavniki  od 10. ure do 20. ure oz. do pričetka prireditve,  
                          Sobote     od 10. ure do 13. ure in dve uri pred prireditvijo, tudi     
                                          za prireditve na drugih lokacijah.  
  
V času ne-sezone se čas obratovanja določi na podlagi dogovora naročnika in 
ponudnika.  

 
- Ponudnik mora na prodajnem mestu zagotoviti telefonsko prodajo vstopnic.   
 
- Ponudnik mora zagotoviti na prodajnem mestu Informacijske pisarne Križank vso 

tehnično opremo (računalniki, tiskalniki, telefaks, POS terminali), ki omogoča 
strokovno in kakovostno opravljanje storitev.    
 

- Ponudnik za prodajno mesto Informacijske pisarne Križank krije stroške najemnine, 
obratovalne stroške, stroške POS terminalov in stroške materiala za vstopnice. 

 
1.2 Prodaja vstopnic v Informacijski pisarni Mestni trg  

 
- Ponudnik na prodajnem mestu prodaja vstopnice za vse prireditve Festivala Ljubljana 

in za prireditve drugih organizatorjev. 
 

- Ponudnik mora zagotoviti delavce za prodajo vstopnic:  
V času prodaje vstopnic za Festival Ljubljana mora biti št. delavcev: 1 do 2. 
V času  izven prodaje vstopnic za Festival Ljubljana mora biti št. delavcev: 1 do 2. 
 

- Ponudnik mora zagotoviti obratovanje Informacijske pisarne Mestni trg: 
V času sezone: delavniki  od 10. ure do 20. ure oz. do pričetka prireditve,  
                          Sobote     od 10. ure do 14. ure in dve uri pred prireditvijo, tudi     
                                          za prireditve na drugih lokacijah.  
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V času ne-sezone se čas obratovanja določi na podlagi dogovora naročnika in 
ponudnika.  

 
- Ponudnik mora zagotoviti na prodajnem mestu Informacijske pisarne Mestni trg vso 

tehnično opremo (računalniki, tiskalniki, telefaks, POS terminali), ki omogoča 
strokovno in kakovostno opravljanje storitev.    
 

- Ponudnik za prodajno mesto Informacijske pisarne Mestni trg krije obratovalne 
stroške, stroške POS terminalov in stroške materiala za vstopnice. 
 

1.3 Prodaja vstopnic na vseh lokacijah kjer Festival Ljubljana prireja svoje prireditve 
 

V kolikor na lokaciji, kjer Festival Ljubljana prireja prireditev, ni prodajnega mesta, 
mora ponudnik zagotoviti na dan prireditve prodajo vstopnic tudi na tej lokaciji.  

 
 

2. Prodaja vstopnic preko spletne prodaje 
 

2.1 Ponudnik mora zagotoviti spletno prodajalno vstopnic preko domače spletne strani 
Festivala Ljubljana in preko lastne spletne strani v Sloveniji in tujini. 
 

2.2 Ponudnik mora zagotoviti tudi programsko integracijo v telefonsko aplikacijo 
Festivala Ljubljana. 
 

 
3. Prodaja vstopnic na drugih prodajnih mestih ponudnika 

 
Ponudnik mora zagotavljati prodajo vstopnic z lastnimi delavci tudi na drugih prodajnih 
mestih, in sicer: 

 
3.1 Ponudnik mora zagotoviti prodajo vstopnic najmanj na 300 prodajnih mestih po 

Sloveniji.  
 

3.2 Ponudnik mora zagotavljati prodajo vstopnic za Festival Ljubljana na prodajnih mestih 
v tujini. Ponudnik ustreza temu pogoju, če zagotavlja prodajo vstopnic najmanj v 
sosednjih državah Slovenije (Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Italija). 
 

 
4 Prodaja artiklov  
 

Ponudnik mora zagotoviti prodajo in vodenje artiklov na vseh prodajnih mestih naročnika. 
 
 
5 Tisk brezplačnih vstopnic  

 
Ponudnik mora zagotoviti tiskanje brezplačnih vstopnic na blagajni Informacijske pisarne 
Križanke. 
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6 Ponudnik mora zagotavljati programsko rešitev za podporo prodaje vstopnic in 
artiklov, ki mora zagotavljati zlasti naslednje:       

 
- prodajo vstopnic in artiklov, 

 
- izpis obračunskega lista za posamezno prireditev, kjer je prihodek prikazan po 

plačilnih sredstvih (gotovina, plačilne oz. kreditne kartice, prodaje preko Web-a, 
prodajo posrednikov), po prodajalcih, prikaz števila prodanih vstopnic na prodajnih 
mestih naročnika in na ostalih prodajnih mestih ponudnika ter brezplačnih vstopnic, 
prikaz prodaje vstopnic v tujini, 
 

- specifikacija zaključka posamezne blagajne po plačilnih sredstvih  (Blagajna v 
Križankah, blagajna Mestni trg, WEB-a), 
 

- poročilo o prihodku za posamezno obdobje po dnevih in prireditvah, 
 

- poročilo o prihodku za posamezno obdobje po plačilnih sredstvih, 
 

- knjigo iztržka blagajne za posamezno obdobje: prikaz oproščenega prometa 
(vstopnice) in obdavčenega prometa (prodaja artiklov), 
 

- poročilo o prodaji po dnevih s specifikacijo prodanih vstopnic, 
 

- pregled prodaje prireditev za posamezno obdobje, 
 

- poročilo o prodaji drugih prodajnih mestih za posamezno obdobje, 
 

- lastno spletno prodajalno (zagotovljeno mora biti, da se član kluba Festivala Ljubljana 
lahko registrira in tako koristi članski popust tudi pri spletnem nakupu vstopnic),  
 

- vodenje celotne baze kluba Festivala Ljubljana (program mora omogočati: kode, 
imena, tiskanje nalepk, avtomatsko seštevanje popustov, avtomatske prehode med 
višinami popustov – npr. iz 5% na 10%, zgodovino nakupov. Osnova za popuste je 
znesek nakupov. V znesek nakupov se štejejo vsi nakupi stranke, tudi nakupi preko 
spletne prodajalne.), 
 

- prodajo abonmajev in možnost nastavitve izbirnih abonmajev, 
 

- izvajanje naročil na podlagi naročilnic oz. predračunov za pravne in fizične osebe, 
 

- avtomatsko generiranje baze skupin in sledenje popustom, 
 

- dnevna poročila (prodaja s karticami, prodaja na gotovino, spletna prodaja, prodaja 
drugih prodajnih mestih, celoten znesek inkasa po dnevih vseh prireditev skupaj),  
 

- sledenje in prodaja vstopnic (po pogodbi, gratis, nakup vstopnic, press vstopnice), 
 

- materialno knjigovodstvo (vodenje in prodaja artiklov na blagajni Križank in na 
Mestnem trgu, razširjena verzija z dnevnimi, mesečnimi in letnimi izpisi prodaje po 
posameznih artiklih, vključno z vodenjem skladišč, inventur..), 
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Ponudnik mora naročniku zagotoviti vpogled v prodajo vstopnic ob vsakem času. Sistem 
mora biti nameščen v vseh zalednih službah (trženje, računovodstvo, kontrola) in vseh ostalih 
mestih  (do skupno 10), ki jih bo določil naročnik.  
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OBR-06 
 

MENIČNA IZJAVA 
s pooblastilom za unovčenje 

 
 
 
Ponudnik: ……………………………………………………………………………………… 
 
naročniku FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 1, 1000 LJUBLJANA, kot garancijo za 
resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Prodaja vstopnic in artiklov«, izročamo bianco 
menico in menično izjavo za unovčenje.  
 
Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani 
pooblaščene osebe: 
 
…………………………………….……. , kot ……………………………..    ……………………….. 
(ime in priimek pooblaščene osebe)       (funkcija)    (podpis) 

 
 

Naročnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to menico v znesku  
2.000 EUR (z besedo: dva tisoč evrov) 

 
in jo unovči v primeru, če: 
 

− ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb 
− ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma 

svojih navedb ne dokažemo 
− ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi 
− ne sklenemo pogodbe v določenem roku 
− po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti 
 
Menica je plačljiva pri banki:  …………………………………………………………………... 

ki vodi naš TRR številka:        …………………………………………………………………… 

 
Menico se lahko unovči najkasneje 60 dni po roku za oddajo ponudb, to je do ………………. 

(datum). 
 
 

Priloga: menica 
 
 
 
Kraj:     ………………………….  Izdajatelj menice: …………………………………. 

Datum: ………………………….      (žig in podpis) 
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OBR-07 

GARANCIJA 
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

   
št.     ………………………….... 

               
Garant: ………………………………………………………………………………………………….. 

(naziv in sedež banke, zavarovalnice) 
 
Naročnik garancije: ……………………………………………………………………………………… 

(izvajalec javnega naročila) 
 
Upravičenec: FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 1, 1000 LJUBLJANA 

(naročnik javnega naročila) 
 
Upravičenec in izvajalec: 

FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 1, 1000 LJUBLJANA  in 

…………….……………………………………………………………………………………… 

sta dne …………………...sklenila pogodbo št. ………………………………………………… za 
izvedbo javnega naročila »Prodaja vstopnic in artiklov«. 
 
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini: 
 

10.000,00 EUR 
(z besedo: deset tisoč evrov) 

 
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu 
njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije. 
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati: 
 
1. Navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije: 

− Izvajalec ni v celoti izpolnil s pogodbo prevzete obveznosti v dogovorjenem roku, kakovosti 
in količini; 

− Izvajalec svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljena dela; 
 

2. Original te garancije: 
 
Ta garancija velja do dne……………….... po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično 
ugasne in garancije ni možno unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na 
podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, po pravu 
Republike Slovenije. 
 
 
Kraj:     ………………………….   Garant: …………………………………. 
 
Datum: ………………………….     (žig in podpis) 
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OBR-08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VZOREC POGODBE 
(Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen in žigosan ter vsaka stran parafirana) 
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Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa 
Darko Brlek, direktor  (v nadaljevanju: naročnik),  
Matična št.: 5053277 
Davčna št.: SI74608002 
 
in 
 
Podjetje _________________________________________________________________ iz 
__________________________, ki ga zastopa ___________________________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
Matična št.: 
Davčna št.: 
Transakcijski račun: 
 
skleneta naslednjo 
 
 
 
 

POGODBO  O  PRODAJI VSTOPNIC IN ARTIKLOV 
št.   JN – 04/2012 

 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je bil izvajalec izbran za prodajo vstopnic in artiklov na podlagi javnega razpisa JN-
04/2012 – Prodaja vstopnic in artiklov, objavljenega na Portalu javnih naročil RS pod 
št.: ____________ z dne ____________, 

- da je izvajalec registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te pogodbe, 
- da izvajalec razpolaga z zadostnim številom usposobljenega kadra za izvajanje 

storitev, ki so predmet te pogodbe. 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je prodaja vstopnic in artiklov z zagotovitvijo celovite programske podpore 
za Javni zavod Festival Ljubljana v skladu s tehnično specifikacijo razpisne dokumentacije 
JN-04/2012, za obdobje treh let oz. do porabe sredstev oz. do izvedbe novega javnega 
naročila za predmetno storitev.  
 

3. člen  
 

Izvajalec se obvezuje, da bo v celotnem obdobju trajanja te pogodbe dovolil notranjemu 
revizorju naročnika tekoči in redni letni vpogled v blagajniško poslovanje.   
 

4. člen  
 

Cene oz. provizije, ki so navedene v tem členu vključujejo vse stroške in dajatve, ki so 
povezani s prodajo vstopnic in artiklov ter tiskom brezplačnih vstopnic in so fiksne za celotno 
pogodbeno obdobje. 
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A1. Prodaja vstopnic na prodajnih mestih naročnika: 
 
brez DDV / prodano vstopnico          ………………… % 
DDV __ %        ………………… % 
skupaj provizija z DDV      ………………… % 
 
A2. Prodaja vstopnic preko spletne prodaje: 

 
brez DDV / prodano vstopnico          ………………… % 
DDV __ %        ………………… % 
skupaj provizija z DDV      ………………… % 

 
A3. Prodaja vstopnic na drugih prodajnih mestih ponudnika: 
 
brez DDV / prodano vstopnico          ………………… % 
DDV __ %        ………………… % 
skupaj provizija z DDV      ………………… % 

 
A4. Prodaja artiklov: 

 
brez DDV / prodan artikel              ………………… % 
DDV __ %        ………………… % 
skupaj provizija z DDV      ………………… % 
 
A5. Tisk brezplačnih vstopnic:  

 
brez DDV / vstopnico      ……………… EUR 
DDV __ %        ……………… EUR 
skupaj cena z DDV       ……………… EUR 

 
5. člen  

 
Izvajalec izstavi račun za opravljene pogodbene storitve in sicer do vsakega 5. dne v mesecu 
za pretekli mesec. 
 
Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune potrdil ali jim ugovarjal v roku osem dni od dneva 
njihovega prejema. 
 
Račun bo naročnik poravnal izvajalcu 30. dan po potrditvi računa na transakcijski račun 
izvajalca. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka 
šteje naslednji delavnik. V primeru zamude plačila računa, je naročnik dolžan plačati zakonite 
zamudne obresti. 
 

6. člen 
 
Obračun prodaje v prodajni mreži izvajalca bo izvajalec opravil vsak delovni dan v mesecu in 
vsa sredstva iz naslova prodanih vstopnic prenakazal na transakcijski račun naročnika: 01261-
6030357887 Urad za javna plačila Ljubljana, dvakrat tedensko (vsak ponedeljek in četrtek). 
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V kolikor izvajalec ne bo prenakazal vseh sredstev na transakcijski račun naročnika v rokih, 
določenih v prejšnjem odstavku tega člena, mu bo naročnik zaračunaval zakonite zamudne 
obresti.  
 

7. člen 
 

Izvajalec mora zagotoviti na vseh prodajnih mestih naročnika vso tehnično opremo, navedeno 
v razpisni dokumentaciji, ki omogoča strokovno in kakovostno opravljanje storitev.    

 
Izvajalec krije na vseh prodajnih mestih naročnika obratovalne stroške, stroške POS 
terminalov in stroške materiala za vstopnice. Izvajalec za prodajno mesto Informacijske 
pisarne Križank krije poleg že navedenih stroškov tudi stroške najemnine. 

 
Naročnik bo izdajal račune za najemnino in obratovalne stroške enkrat mesečno. 
 

8. člen 
 
Izvajalec omogoča kupcem gotovinski nakup, kot tudi negotovinsko plačevanje vstopnic s 
kreditnimi karticami oz. drugimi negotovinskimi sredstvi, s katerimi posluje. Stroške 
procesiranja negotovinskega plačila se naročniku ne zaračunavajo.  

 
9. člen 

 
Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki jo pri opravljanju svojega dela, povzročijo njegovi 
delavci. O nastanku škode je dolžan naročnik izvajalca nemudoma obvestiti. Povzročena 
škoda se zapisniško ugotovi ob skupnem ogledu predstavnika naročnika in izvajalca. Izvajalec 
je dolžan povrniti nastalo škodo v roku 30 dni od dneva nastanka škode. 
 

10. člen 
 

Obvezne vsebinske elemente in grafično podobo vstopnic za Festival Ljubljana določi 
naročnik.  
 
Promocijo naročnikovih vsebin bo izvajalec uvrstil v svoje redne promocijske aktivnosti 
brezplačno. Druge promocijske aktivnosti (oglasne pasice, distribucija elektronskih ali 
tiskanih materialov, itd.) so predmet posebnega dogovora.  
 
Naročnik poskrbi za objavo prodajnih mest izvajalca v svojih promocijskih gradivih. 
 

11. člen 
 

Izvajalec zagotovi kakovostne storitve na prodajnih mestih in skupno reševanje morebitnih 
pisnih reklamacij.  
 
V primeru odpovedi prireditve naročnika pogodbena partnerja določita način poravnave 
stroškov organizacije (prodaje vstopnic) ter dogovorita mesto in način vračila denarja ali 
zamenjave vstopnic končnim kupcem. Stroške nadomestila in prodajne storitve krije naročnik.  
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12. člen 
 

Izvajalec mora brezplačno zagotavljati možnost sklepanja pogodb o asignaciji z namenom 
poplačila najemnine in drugih stroškov najemnikov poslovnih prostorov naročniku. 
 

13. člen 
 

Izvajalec se obveže varovati poslovne podatke in se obvezuje, da ne bo izkoriščal informacij 
in dokumentov, ki so dostopni pri opravljanju pogodbenih storitev. Izvajalec se prav tako 
zavezuje, da bo pri opravljanju dejavnosti iz te pogodbe vse svoje delavce seznanil z 
varovanjem naročnikovih zaupnih podatkov in spoštovanju poslovnih pravil naročnika. 
 

14. člen 
 
Nadzor nad izvajanjem pogodbe izvajata skrbnika pogodbe, ki sta:  
 
- za naročnika: __________________________________, 
- za izvajalca: ___________________________________. 
 

15. člen  
 
V primeru, da izvajalec dela ne bo opravljal kakovostno ali bo na drug način kršil pogodbena 
določila, lahko naročnik razdre pogodbo in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Kot jamstvo za kakovostno izvršitev pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan najkasneje v 
10 dneh po sklenitvi te pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini 10.000,00 EUR plačljivo na prvi poziv. 
 
Trajanje garancije je še 30 dni po preteku roka za izvedbo storitve t. j. dokončanja pogodbenih 
obveznosti. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo storitve, 
kakovost in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati 
njena veljavnost. 
 

16. člen 
 
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal s skupaj s 
podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen in ostali členi te pogodbe ustrezno 
preštevilčijo.) 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i: 
(naziv podizvajalca), za ( navesti dejavnost/dela) 
(naziv podizvajalca), za  (navesti dejavnost/dela) 
 
Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s 
podizvajalci, izvajalec v skladu z določilom 3. člena Uredbe o neposrednih plačilih 
podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 66/07 - v nadaljevanju: uredba) naročnika pooblašča za izvajanje neposrednih plačil 
podizvajalcu oziroma podizvajalcem v skladu z določili uredbe.  
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Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s 
podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec naročnika o tem 
pisno obvestiti in mu predložiti sklenjene sporazume z novimi podizvajalci. Zamenjavo 
podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. 
 
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te 
pogodbe. 
 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi 
oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si 
pridržuje pravico, da lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci 
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne 
podatke. 
 

17. člen 
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana 
ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja 
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 
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji 
iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve 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 pogojev ničnosti pogodbe iz 
prejšnjega odstavka tega člena in drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 

18. člen 
 

V dvomu se ta pogodba razlaga v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije JN-04/2012 
»Prodaja vstopnic in artiklov«.  
 
Vse spore po tej pogodbi bosta pogodbeni stranki poskušali reševati sporazumno. Če 
sporazum ne bo mogoč, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

19. člen 
 

Pogodba je sklenjena za obdobje treh let oz. do porabe sredstev oz. do izvedbe novega 
javnega naročila za predmetno storitev in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni 
stranki. 
 

20. člen 
 
Spremembe in dopolnitve pogodbenih določil so veljavne, le če so sprejete v obliki pisnega 
aneksa k pogodbi. 
 



RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
Prodaja vstopnic in artiklov 

 
Festival Ljubljana  
JN – 04/2012 Stran 47 od 48 

21. člen 
 
Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, ki vsi veljajo kot izvirnik, od katerih prejme vsaka stranka 
po 2 (dva) izvoda.  
 
 
Priloge:  
- razpisna dokumentacija št. JN-04/2012 
- ponudba izvajalca št.: ………… z dne ………….. 
- tehnična specifikacija 
 
 
 
 
Izvajalec:        Naročnik: 
 
……………………………………….   Javni zavod Festival Ljubljana 
……………………………………….               Darko Brlek, 
……………………………………….                   direktor 
 
 
 
 
 
 
Številka:        Številka: 
Datum:        Datum: 
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ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE 
 
 
 
 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek! 
 
 

 
Pošiljatelj: 
 
Naziv: 
 
Naslov: 
 
 

 
Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik): 
 
Datum:     ……………………. 

Ura:          ……………………. 

Zap. št.:    ……………………. 

 
Podpis:     …………………….         Žig: 
 

 
Javno naročilo: 
 
Prodaja vstopnic in artiklov  
 
Oznaka: 
 
JN – 04/2012 
 

 
Prejemnik: 
 
FESTIVAL Ljubljana 
Trg francoske revolucije 1 
1000   LJUBLJANA 

 
NE ODPIRAJ – PONUDBA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


