
 

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC 
KOROŠKA ULICA 11 
2380 SLOVENJ GRADEC 
 
Datum: 25. 9. 2017 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, objavlja povabilo k 
oddaji ponudbe za izvedbo storitev varstva pri delu in požarne varnosti na Šolskem centru 
Slovenj Gradec. 
 
Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s 
predmetno razpisno dokumentacijo, ki je posredovana vsem ponudnikom v okviru povabila k 
oddaji ponudbe. 
 
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
2.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU 
Naziv: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC 
Naslov: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 
Internetni naslov: http://www.sc-sg.si 
Zakoniti zastopnik: Kotnik Gabrijela, direktorica 
 
2.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O  NAROČILU 
Ime naročila: VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST 
 
Kratek opis predmeta naročila: S pozivom k oddaji ponudb se išče izvajalca za izvedbo storitev 
varstva pri delu in požarne varnosti na Šolskem centru Slovenj Gradec, po priloženi 
specifikaciji, za obdobje treh let, in sicer od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020. 
 
Specifikacija za izvedbo varstva pri delu in požarne varnosti je sledeča: 
a) iz področja varnosti in zdravja pri delu: 
 izdelava strokovnih podlagi za izjavo o varnosti z oceno tveganja, 
 pregledi in preizkusi delovne opreme (pred prvo uporabo in periodični), 
 opravljanje kemičnih fizikalnih in bioloških preiskav delovnega okolja, 
 usposabljanje zaposlenih za varno delo (teoretično in praktično), 
 pomoč pri vodenju zakonsko predpisanih evidenc, 
 svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo, pri 

ureditvi delovnega okolja ter delovnih mest, 
 opravljanje notranjega nadzora, 
 svetovanje pri sistemizaciji, ovrednotenju pogojev dela, napotnicah za zdravniški pregled, 

inšpekcijskih nadzorih, invalidskih postopkih, opravljanje raziskav poškodb v zvezi z 
delom. 

 
 

 



 

b) iz področja varstva pred požari: 
 izdelava in revizija ocene požarne ogroženosti, 
 izdelava in revizija požarnega reda, 
 izdelava in revizija evakuacijskih in požarnih načrtov, 
 usposabljanje zaposlenih (teoretično in praktično), 
 pomoč pri vodenju zakonsko predpisanih evidenc), 
 izvedba evakuacijskih vaj, 
 izdelava in revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja ter Požarnega reda. 
 
Podrobnejši opis obveznosti oz. obseg storitve je razviden iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del 
te dokumentacije. 
 
2.3. PONUDBA 
Ponudba mora biti pripravljena v skladu z aktualno veljavno zakonodajo za predmetno področje 
naročila. 
  
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo: ponudba v skladu z veljavno specifikacijo, podpisane 
izjave in parafiran vzorec pogodbe.  
 
Navedena cena v ponudbi je tudi končna cena. Ponudbena cena mora biti na enoto fiksna in 
mora vključevati morebitne popuste.  
 
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika 
ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. 
 
Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici.  
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni od roka za oddajo ponudb. 
Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR). 
 
2.4. ODDAJA PONUDB 
Končni rok za oddajo ponudb je 2. 10. 2017 do 9.00 ure.  
 
2.5. MERILA 
Naročnik bo med popolnimi ponudbami izbral tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril 
ekonomsko najugodnejša, kar pomeni najnižjo skupno ponudbeno vrednost.  
 
Relevantna je skupna cena iz ponudbe brez DDV, z upoštevanim popustom. Upošteva se cena 
na dve decimalni mesti natančna. 
 
Naročnik si pridržuje pravico do preverbe vseh prispelih ponudb ne glede na njihovo razvrstitev 
glede na merilo in oblikovanje pozivov na dopolnitev morebitnih formalnih nepopolnosti v 
ponudbah ali k dodatnim pojasnilom ponudb. Na navedeni poziv so se vsi ponudniki ne glede 
na razvrstitev glede na merilo dolžni odzvati.  
 
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za obdobje treh let.  
 
 
 
       Direktorica  
       mag. Gabrijela Kotnik   



 

PONUDNIK: ________________________________ 
 
Sedež: __________________________________________________  
 
Reg. sodišče: _________________________________  
 
Št. vpisa v sodni register: ___________ 
 
 

IZJAVA 
 

V zvezi z našo ponudbo/predračunom štev.: _______ z dne ________ za: izvedbo izvajanja 
varstva pri delu in izvedba požarnega varstva na Šolskem centru Slovenj Gradec. 
izjavljamo:                                              
 da smo registrirani za dejavnost za katero dajemo ponudbo, 
 izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, 

za katero dajemo ponudbo, 
 da ne obstajajo razlogi za izključitev v skladu z 75. členom ZJN-3, 
 da v ponudbi niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi 

družinski člani niso udeleženi pri ponudniku/partnerju, kot poslovodje, člani poslovodstva 
ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % 
deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika za oddajo ponudbe; 
 da je ponudbena cena fiksna; 
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 

zadnjih treh letih; 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili. 

 
Izjavljamo tudi, da se strinjamo in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, 
da v primeru dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc 
in iz drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za našega zakonitega zastopnika 
___________________________, ki se nanašajo na zahtevane pogoje in ugotavljanje 
sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
Kraj in datum: _____________   
 

 
 
 
     Žig   Zakoniti zastopnik ponudnika: 
 

 
 
 
 



 

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Koroška ulica 11, 2380 SLOVENJ GRADEC, 
ki ga zastopa direktorica mag. Gabrijela Kotnik, DAVČNA ŠTEVILKA: SI73346276 
(kot naročnik) 
 
in 

 
_______________________, ______________________________, ki ga zastopa direktor 
________________, DAVČNA ŠTEVILKA: ________________  (kot izvajalec) 
 
skleneta 

POGODBO štev. ______ 
ZA IZVEDBO VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA NA ŠOLSKEM 
CENTRU SLOVENJ GRADEC 
 
I. PREDMET POGODBE 

1. člen 
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da zaradi sprememb zakonodaje na področju 
javnega naročanja (2. odstavek 21. člena ZJN-3), naročnik prehaja na evidenčna naročila.  
Naročnik je od izvajalca pridobil ponudbo v mesecu ____________. 
 

2. člen 
Predmet pogodbe je izvedba varstva pri delu in požarnega varstva na Šolskem centru Slovenj 
Gradec, v skladu z izvajalčevo ponudbo št. ____________ z dne ____________, ki je sestavni 
del te pogodbe.  
 
Specifikacija za izvedbo varstva pri delu in požarne varnosti je sledeča: 
a) iz področja varnosti in zdravja pri delu: 
 izdelava strokovnih podlagi za izjavo o varnosti z oceno tveganja, 
 pregledi in preizkusi delovne opreme (pred prvo uporabo in periodični), 
 opravljanje kemičnih fizikalnih in bioloških preiskav delovnega okolja (periodičnega in 

začetnega), 
 usposabljanje zaposlenega oz. zaposlenih za varno delo (teoretično in praktično), 
 pomoč pri vodenju zakonsko predpisanih evidenc, 
 svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo, pri 

ureditvi delovnega okolja ter delovnih mest, 
 opravljanje notranjega nadzora, 
 svetovanje pri sistemizaciji, ovrednotenju pogojev dela, napotnicah za zdravniški pregled, 

inšpekcijskih nadzorih, invalidskih postopkih, opravljanje raziskav poškodb v zvezi z 
delom. 

 
b) iz področja varstva pred požari: 
 izdelava in revizija ocene požarne ogroženosti, 
 izdelava in revizija požarnega reda, 
 izdelava in revizija evakuacijskih in požarnih načrtov, 
 usposabljanje zaposlenega oz. zaposlenih (teoretično in praktično), 
 pomoč pri vodenju zakonsko predpisanih evidenc), 
 izvedba evakuacijskih vaj in priprava navodil za izvedbo evakuacijskih vaj, 
 izdelava in revizija Izjave o varnosti z oceno tveganja ter Požarnega reda. 
 



 

Pogodba je sklenjena za obdobje treh let od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020. 
 
II. CENA 

3. člen 
Pogodbena vrednost vključuje izvedbo varstva pri delu in požarnega varstva na Šolskem centru 
Slovenj Gradec in za predmet pogodbe znaša, v skladu s ponudbo št. ______________ z dne 
_________: 
Vrednost ______ € brez DDV 
Popust (v %) ___ % 
Vrednost brez DDV z vključenim popustom ______ € 
DDV (22 %) ______ € 
POGODBENA CENA SKUPAJ ________ € za 3 leta 
 
Pogodba cena je za celotno obdobje fiksna in nespremenjena. 
 
III. ROK 

4. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo dela izvajal na Šolskem centru Slovenj Gradec od 1. 11. 2017 do 
31. 10. 2020. 
 
Izvedba del bo usklajena z določili predmetne zakonodaje.  
 
IV. PLAČILO 

5. člen 
Izvajalec bo naročniku izstavil e - račun mesečno v enakih obrokih, naročnik pa bo račun 
poravnal v roku 30 dni po izstavitvi računa na izvajalčev transakcijski račun.  
 
Izvajalec se zaveže delo opraviti kvalitetno in pravočasno ter v skladu s predmetno zakonodajo. 
 
V. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 

6. člen 
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravlja Gabrijela Kotnik, strani izvajalca 
pa ___________________. 
 
VI. ODSTOP OD POGODBE 
 
Naročnik lahko prekine sklenjeno pogodbo z eno (1) mesečnim odpovednim rokom. Naročnik 
ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli brez posledic za naročnika: 
 če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi; 
 v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali 

namen je prenehanje poslovanja izvajalca ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom, skladu s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež. 

 
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 
 
Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče 
s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegova podizvajalca. 
 
 



 

VII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA 
 

7. člen 
Prvi odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (protikorupcijska 
klavzula), Ur. list RS 45/2010 z dne, 4. 6. 2010. 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za: 
 pridobitev posla ali 
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je nična. 

 
 

IX. KONČNE DOLOČBE  
 

8. člen 
Če pride do statusne spremembe izvajalca, pridobi status novi subjekt le v primeru, če naročnik 
s tem soglaša. 
 

9. člen 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe 
stranki. 
 

10. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 
 

11. člen 
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po en izvod.  
 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh strank. 

 
 

Slovenj Gradec, __________    Slovenj Gradec,  ___________ 
 
 
 
ZA IZVAJALCA      ZA NAROČNIK  
Direktor                                                                   Direktorica 
_________________                             mag. Gabrijela Kotnik 
 


