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MESTNA OBČINA KOPER             
COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA
          ŽUPAN – IL SINDACO                                                          

                            Verdijeva ulica – Via Verdi 10, 6000 Koper-Capodistria, Slovenija
                             Tel. +386 05 6646 267   Fax +386 05 6646 292

Številka: 382-12/2009
Številka javnega naročila: JN-S-58/2009
Datum: 23.7.2009

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA RAZVOJ TER NADGRADNJO E-STORITEV IN E-
VSEBIN MESTNE OBČINE KOPER – PROJEKT »E-OBČAN«

PO ODPRTEM POSTOPKU

Javni razpis objavljen na portalu javnih naročil RS, št. JN5963/2009
z dne 23.7.2009
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA 
IZDELAVO PONUDBE 

2.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila:

 Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, v 
nadaljevanju ZJN-2),

 Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.94/07, v 
nadaljevanju ZRPJN-UPB5), 

 Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 in 
56/02, 127/06, 14/07), 

 Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list 
RS, št. 114/2007),

 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07),
 Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (Uradni list RS, št. 126/2007- v nadaljevanju ZFPPIPP),
 Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s 

podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07),
 Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007-2013,
 Operativni  program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2013, razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev 
Informacijska družba,

 Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/2009 in 
40/2009),

 Navodila organa upravljanja za Informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 
(http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/),

 Javnega razpisa za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in 
zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010

 drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša 
javno naročilo in ostale veljavne zakonodaje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.
.

2.2. Jezik v ponudbi

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
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2.3. Objava v uradnih glasilih
Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil RS, št. JN5963/2009 z dne 23.7.2009

2.4. Rok začetka in končanja izvajanja javnega naročila
Javno naročilo se izvaja od podpisa pogodbe do 20.09.2010.

2.5. Pogoji za pravilnost ponudbe 

Za formalno popolnost in pravilnost mora ponudnik predložiti:
 žigosano in parafirano razpisno dokumentacijo (strani od 3 do vključno 31) in prilogo

1 (specifikacija zahtev, vse strani), ki vsebuje tudi:
 podpisana in žigosana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (strani 8, 24,

25),
 izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe,
 izpolnjene, podpisane in žigosane izjave in obrazce (OBR-4, OBR-5, POT-REF) 

iz 4. poglavja razpisne dokumentacije,
 izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
 izpolnjen, podpisan in žigosan popis izdelkov oz. predračun (tabela 1 iz poglavja 

9)
 parafiran in žigosan seznam sodelavcev na projektu s strokovno usposobljenostjo in 

vlogo v projektu,
 parafiran in žigosan seznam aktivnosti (tabela 2 iz poglavja 9),
 parafiran in žigosan gantogram (terminski plan) planiranih aktivnosti iz tabele 2 iz 

prejšnje alinee,
 parafiran in žigosan  veljavni cenik storitev,
 bilance stanja ter odhodkov in prihodkov za leti 2007 in 2008
 BON2 (ali enakovredno potrdilo banke)
 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi 
črkami. Razpisna dokumentacija mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana 
z žigom ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in 
podpisom svoje pooblaščene osebe.
Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse zgoraj navedene dokumente. 

Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo kot 
nepravilno zavrne.

2.6. Dodatna pojasnila ponudnikom

Naročnik  bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval najpozneje šest 
dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana 
pravočasno preko portala javnih naročil.

Do poteka roka za oddajo ponudb naročnik lahko spreminja ali dopolni razpisno 
dokumentacijo, vendar bo v tem primeru in če bo potrebno ustrezno podaljšal rok za oddajo.
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Pisni odgovor, vključno z opisom vprašanja, vendar 
brez navedbe izvora, bo poslan na portal javnih naročil.

2.7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Če bo naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno 
dokumentacijo, bo spremembo oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije v obliki 
"dopolnila" posredoval na portal javnih naročil.

Če bodo dopolnilni dokumenti preobširni, če se lahko pripravi ponudba le po ogledu 
dopolnilnih listin na kraju samem, ali če bo naročnik spremenil in dopolnil razpisno 
dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za oddajo ponudb, bo glede na obseg 
in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb. Podaljšanje roka bo 
naročnik objavil na način, kot je bil objavljen razpis.

2.8. Način, kraj in čas oddaje ponudbe

Način, kraj in rok za predložitev ponudbe

Ponudnik natisne  razpisno dokumentacijo, ki je priložena objavi na portalu javnih naročil v 
PDF obliki  in jo izpolni, kot je navedeno pod točko 2.5. razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti 
naslov pošiljatelja. Na prednji strani mora biti označeno:

“NE ODPIRAJ! – Ponudba za RAZVOJ TER NADGRADNJO 
E-STORITEV IN E-VSEBIN MESTNE OBČINE KOPER – PROJEKT »E-OBČAN«
št. 382-12/2009”. 

Ponudba mora biti naslovljena na sledeči naslov:  Mestna občina Koper, Služba za 
informacijski sistem,  Verdijeva 10, 6000 Koper ali oddana osebno v sprejemno pisarno 
Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v Kopru.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika 
ali je oddana osebno do 20.08.2009 do vključno 10.00 ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo 
naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

2.9. Javno odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 20.08.2009 ob 11.00 uri v sejni sobi Mestne občine 
Koper, Verdijeva 10, Koper.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom Župana, št. 382-
12/2009, z dne 14.7.2009.

Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim 
pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, 
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ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni 
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

2.10. Merila

Ob izpolnjevanju vseh pogojev naročnika je edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika 
najnižja ponudbena cena. 

2.11. Določitev valute

Ponudbena cena mora biti izražena v evrih.

Cene so fiksne in nespremenljive za ves čas storitve.

2.12. Finančna zavarovanja

Naročnik bo od ponudnikov zahteval:
 bančno garancijo za resnost ponudbe, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (8.1. 

točka razpisne dokumentacije), v višini 10.000,00 EUR; ponudniki morajo navedeno 
bančno garancijo predložiti že v originalu v  ponudbeni dokumentaciji; ki mora biti 
veljavna do 20.10.2009.

 Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del, sestavljeno v skladu s 
priloženim vzorcem (8.2. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene 
vrednosti, izbrani ponudnik jo predloži ob podpisu pogodbe. Garancija za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta fiksno 
določena. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 
vsaj en mesec po preteku roka za dokončno izvedbo del (uspešna primopredaja), to je
do 30.10.2010. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo del, 
kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma 
podaljšati njena veljavnost. 

 Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, sestavljeno v skladu s 
priloženim vzorcem (8.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10 % pogodbene 
vrednosti; izvajalec jo predloži po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji. 
Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena. Garancija mora pokrivati 
primere, če izvajalec v primeru napake ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, 
ki bi zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, 
ni izvršil svoje obveznosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski 
rok, ki je določen v pogodbi.

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec
izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa 
z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih del.

2.13. Ostalo

2.13.1. Veljavnost ponudbe
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Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: do 
20.10.2009.

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve 
pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne 
revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti bančne garancije za resnost 
ponudbe.

2.13.2. Rok za sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe o izvajanju del v roku petih dni po 
prejemu čistopisa pogodbe v štirih izvodih. Če izbrani ponudnik v določenem roku ne 
podpiše pogodbe, lahko naročnik unovči bančno garancijo za resnost ponudbe.

2.13.3. Variante ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne.

2.13.4. Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku

 Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedeni v Navodilih, so urejena v 
vzorcu pogodbe. 

 Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za 
naročnika ne bodo sprejemljive.

 Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom 
nobenih stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo 
ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel 
ponudnik, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. 

 Naročnik si pridržuje pravico preklicati že objavljen razpis, brez kakršnekoli 
odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

 V primeru neuspešnega odprtega postopka in v  kolikor bodo izpolnjeni pogoji v 
skladu z določili 1. točke 1. odstavka 29. člena ZJN-2, si naročnik pridržuje pravico 
izvesti postopek s pogajanji. 

 Naročnik si pridržuje pravico izvesti postopek po 2.odstavku 6. točke 29.člena ZJN-2.
 Naročnik si pridržuje pravico, da  ne sklene pogodbe z izbranim ponudnikom brez 

povračila morebitne odškodnine izbranemu ponudniku tudi po pravnomočnosti 
obvestila o izboru. 

 Naročnik lahko kadarkoli prekine pogodbo s pismenim obvestilom izvajalcu, brez 
kompenzacije za izvajalca, v primeru statusnih sprememb naročnika oz. njegovega 
ustanovitelja, v primeru uvedbe stečajnega postopka ali če postane kakorkoli 
nesolventen, pri čemer taka prekinitev ne prejudicira ali učinkuje na pravice ukrepov 
ali odškodnin, ki so nastale ali ki bodo nastale potem za naročnika.

2.14.    Zahtevek za revizijo

V skladu z 12. členom Zakona o reviziji postopkov (Uradni list. RS, št. 94/2007, ZRPJN-
UPB5) se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega 
naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 in ZRPJN-UPB5 ne določata 
drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila  je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni 
od prejema odločitve o dodelitvi naročila. 
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Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. 
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za 
revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za 
revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči 
po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim 
potrdilom. 
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN-UPB4.

Pripravila:

Mag.Rado Lipovec, univ.dipl.inž.mat..

Alenka Plahuta, univ. dipl. prav.
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Izjavljamo,

da smo seznanjeni z vsemi določili Povabila in Navodila za pripravo ponudbe ter
pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila št. JN-S-58/2009, objavljenega na portalu javnih naročil RS, 
št. JN5963/2009 z dne 23.7.2009, za RAZVOJ TER NADGRADNJO E-STORITEV IN E-VSEBIN 
MESTNE OBČINE KOPER – PROJEKT »E-OBČAN«, da smo jih razumeli, ter soglašamo, da so 

sestavni del ponudbe.

Datum:

PONUDNIK:
       (žig in podpis pooblaščene osebe)
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3. OBRAZEC PONUDBE

PONUDNIK: ______________________________________________________________

Sedež               _____________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik _______________ __________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA   ____________________________________________________________

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV(davčna številka)______________________________

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA __________________________________________

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe__________________________________________________

Telefonska št. in številka telefaksa_____________________________________________________

Kontaktna oseba ___________________________________________________________________

Telefonska št. mobilnega telefona kontaktne osebe________________________________________

Elektronsko naslov kontaktne osebe____________________________________________________

CENA RAZPISANIH DEL:

EUR

Cena

Popust

Cena z vključenim popustom

Davek na dodano vrednost 
20 %
Cena z vključenim popustom in
20% DDV
Z besedo

ROK IZVEDBE DEL:
Če bo naša ponudba sprejeta, bomo pogodbena dela izvedli v predpisanem roku.

VELJAVNOST PONUDBE:
Strinjamo se, da smo s to ponudbo vezani do 20.10.2009.
V primeru vloženega zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z 
izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar 
pomeni tudi podaljšanje roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe.

Datum:      PONUDNIK:
(žig in podpis pooblaščene osebe)
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1. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE 
SPOSOBNOSTI

4.1 Pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih 
pogojev :

A. Osnovna sposobnost:
     
4.1.1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje 
podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno 
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril 
za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; 
pranje denarja.

4.1.1.1 Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v smislu 
1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili 
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega 
zastopnika gospodarskega subjekta. 

4.1.2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek 
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne 
dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug 
postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.

4.1.3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta 
javnega naročila.

4.1.4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov  v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami 
države naročnika.

4.1.5. Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 
ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali je te 
informacije zagotovil.

4.1.6. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.
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B. Poklicna sposobnost:

4.1.7. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski 
register .
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v 
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo 
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 

4.1.8. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri 
imajo svoj sedež, opravljali storitev. 

Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,  4.1.6 
ponudnik predloži izjavo. (OBR-4)

Dokazila pod točko B.: pod zaporedno številko 4.1.7. in 4.1.8., ponudnik predloži izjavo. 
(OBR-4)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

4.1.9 Izkaz, da  je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika za pretekli dve
poslovni leti za vsako poslovno leto najmanj trikratno ponujeno vrednost .

Dokazilo:  Kot dokazilo mora ponudnik predložiti bilance stanja in izkaze prihodkov in 
odhodkov za leti 2007 in 2008 in izpolniti tabelo o celotnih prihodkih.

Leto Enota Vpisati podatke o celotnih prihodkih

2007 Eur

2008 Eur

4.1.10. Ponudnik mora predložiti tudi obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo 
ponudnikove banke oziroma bank, ki ni starejše od 30 (tridesetih) dni od dneva oddaje 
ponudb in iz katerega mora izhajati, da ponudnikov transakcijski račun oziroma 
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila ni(so) bil(i) blokiran(i)..

D. Tehnična in kadrovska sposobnost:

Dokazila ter listine o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, reference ter izjave 
ponudnika

4.1.11. Pozitivne reference ponudnika
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Ponudnik mora navesti vsaj en sklop referenčnih storitev v letih 2007 in 2008 v 
vrednosti nad 50.000 € z DDV ter predložiti potrjeno referenco (obrazec POT-REF) s 
strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno. Če so bili naročniki 
del po Zakonu o javnem naročanju, mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda in 
podpiše pristojni organ; če niso bili naročniki po Zakonu o javnem naročanju, potrdilo potrdi 
odgovorni predstavnik naročnika. V potrdilu morajo biti navedeni tudi kakovost izvedenih 
del, spoštovanje roka izvedbe  ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določili Reference 
morajo biti predložene na priloženih obrazcih (obrazec POT-REF si ponudnik lahko 
fotokopira). Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo oceno pri 
naročnikih. 

4.1.12. Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora priložiti ponudbi podpisan in žigosan seznam sodelavcev pri projektu z 
navedbo strokovne usposobljenosti in vloge v projektu. 

4.1.13. Negativne reference ponudnika
Naročnik bo ugotavljal negativne reference ponudnika vezane na izvedbo podobnih oz. 
istovrstnih del, pri naročniku in drugih pravnih osebah javnega prava v tekočem in zadnjih 
dveh letih. 
Negativne reference bo dokazoval naročnik po naslednjih merilih in kriterijih:
- obračunane pogodbene kazni zaradi zamude pri izvajanju del – kot negativna referenca se 

šteje vsak obračun pogodbene kazni v tekočem ali zadnjih treh letih
- vnovčitev bančne garancije ali drugega finančnega zavarovanja.
Izločilni pogoj je dokazana negativna referenca ponudnika (ena od navedenih).

Ponudnik podpiše le izjavo (OBR-4).

……..

Ponudnik mora zahtevana pisna dokazila oziroma listine priložiti, izjave pa podpisati,  
žigosati in izpolniti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
ponudnika se ne upoštevajo. Če v teh navodilih za posamezne listine oziroma pisna dokazila 
ni drugače določeno, zadošča predložitev neoverjene fotokopije listine oziroma pisnega 
dokazila, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.  Naročnik bo 
pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane 
ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Ne glede na zgornji odstavek ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o 
katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno 
evidenco. Take podatke naročnik pridobi sam, razen v primeru osebnih podatkov, ko je 
potrebno predhodno pridobiti soglasje subjekta, na katerega se podatki nanašajo.
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Ponudnik:  ________________________ OBR - 4

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz 
razpisne dokumentacije

Izjavljamo, 

A. Osnovna sposobnost:

1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nista bila pravnomočno 
obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje 
podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno 
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril 
za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; 
pranje denarja.

2. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nista bila pravnomočno 
obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v smislu 1. člena 
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta 
javnega naročila.

4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov  v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

5. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem 
ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 
zagotovili.

6. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.

B. Poklicna sposobnost

Ustrezno izpolnite in obkrožite:
Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 
_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, 
številka ____________________. 
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C. Ekonomska in finančna sposobnost

Izjavljamo, da:

je znašala višina letnih celotnih prihodkov ponudnika za pretekli dve poslovni leti za vsako 
poslovno leto najmanj trikratno ponujeno vrednost,

D. Tehnična in kadrovska sposobnost

1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo 
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge 
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo 
sposobni izvesti razpisana dela.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so 
morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del. 

2. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda 
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila;

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v 
zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
RAZVOJ TER NADGRADNJO E-STORITEV IN E-VSEBIN MESTNE OBČINE KOPER 
– PROJEKT »E-OBČAN« .

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resnični.

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi,  kjer 
ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum:
PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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OBR - 5

Ponudnik:  ________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene javnega razpisa za RAZVOJ TER 
NADGRADNJO E-STORITEV IN E-VSEBIN MESTNE OBČINE KOPER – PROJEKT 
»E-OBČAN«  objavljenega na portalu javnih naročil RS, JN5963/2009 z dne 23.7.2009, 
pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika in zakonite(ga) 
zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v 
lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih 
evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za 
naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

1. PONUDNIK:

Ulica:

Poštna štev. in kraj:

Davčna številka

Matična številka

2. ZAKONITI ZASTOPNIK

Ulica (stalno prebivališče):

Poštna št.in kraj:

Matična številka (EMŠO)

Podpis zakonitega zastopnika pod štev. 2  __________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne 
evidence, mora ponudnik predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za 
pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa mora ponudnik predložiti 
ustrezna dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga.

Kraj in datum:
PONUDNIK:

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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POT-REF 
PONUDNIK

P O T R D I L O

Naročnik: ______________________________________________________________

Odgovorna oseba naročnika: _______________________________________________

Telefon odgovorne osebe naročnika: _________________________________________

Potrjujemo, da je izvajalec _________________________________________________

v letih 2007 in 2008 izvajal storitve razvoja in vzdrževanja sledeče programske opreme:

____________________________________________ __________________________

_______________________________________________________________________

v višini _____________________________________________________ EUR.

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je izvajalec:
a) izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku
b) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok

(ustrezno obkrožiti)

Naročnik  JE   -   NI   zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju del.
(ustrezno obkrožiti)

KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI 
DOLOČILI

Potrjujemo, da so bila pogodbena dela izvedena v naslednji kvaliteti:
a) zelo dobro
b) dobro
c) slabo

(ustrezno obkrožiti)

Datum: ___________________ Naročnik (podpis odgovorne osebe in žig)

__________________________________
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4.2. PODIZVAJALCI

Ponudnik mora izvesti dela s svojimi delavci brez podizvajalcev.

4.3. SKUPNA PONUDBA 

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni 
izvedbi naročila k ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti 
odgovornost posameznih izvajalcev in opredeliti nosilca posla. Nosilec posla tudi sklene 
pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to 
pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru predložitve skupne ponudbe mora pogoje za priznanje sposobnosti  (4. poglavje),
od točke A do C ter izjavo pod točko 4.1.14. tega poglavja, izpolnjevati vsak izvajalec 
posamezno.
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5. VZOREC POGODBE        

MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, Koper,  identifikacijska številka za DDV: 
SI40016803, matična številka 5874424, ki jo zastopa župan Boris Popovič (v nadaljnjem 
besedilu: naročnik)

in

_____________________, identifikacijska številka za DDV: ___________, matična št. 
___________, številka transakcijskega računa ___________, s sedežem v/na _______, 
________________, ki ga zastopa  _____________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), 

skleneta naslednjo

P O G O D B O

za RAZVOJ TER NADGRADNJO E-STORITEV IN E-VSEBIN 
MESTNE OBČINE KOPER – PROJEKT »E-OBČAN«

I. PREDMET POGODBE
1. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izdelavo razvoj ter nadgradnjo e-
storitev in e-vsebin Mestne občine Koper – projekt »e-Občan«.

Naročilo se odda v izvajanje na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku objavljenega 
na portalu javnih naročil RS, št. JN5963/2009 z dne 23.7.2009. Izvajalec bo pogodbena dela 
izvajal:
- skladno s to pogodbo,
- skladno s ponudbo št._______, z dne _________,
- po razpisnih pogojih,
- skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in standardi.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
Gospodarsko razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.

II. CENA
2. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne 
____________, ki je, tako kot razpisna dokumentacija, sestavni del te pogodbe in znaša 

EUR _____________

(z besedo:________________________________________________________________ )
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V ceni je upoštevan 20 % davek na dodano vrednost.
Cena je formirana po sistemu fiksnih cen in nespremenljiva do primopredaje izdelkov.

III. VSEBINA IN OBSEG DEL

3. člen

Izvajalec bo za potrebe Mestne občine Koper izdelal:

Enoten sistem sprejemanja vlog občana (VVP - Vodenje vhodne pošte)
A1    Aplikacija za sprejem klasičnih vlog in vlog po faksu v enoten sistem
A2    Aplikacija za sprejem vlog, poslanih kot e-mail
A3    Aplikacija za sprejem e-vlog, oddanih preko občinskega portala
A4   Aplikacija za sprejem e-vlog, oddanih preko sistema eSJU

Digitalni arhiv prostorskih aktov - DAPA
A5   Podatkovna baza za digitalne prostorske vsebine
A6    Digitalizirani prostorski akti
A7    Aplikacija za pregledovanje digitalnega arhiva prostorskih podatkov

Dograditev sistema Vodenja postopkov in pisarniškega poslovanja 

A8
   Aplikacija za dodeljevanje pravic e-občanu za vpogled v dokumente v 
zadevah

A9    Aplikacija za posredovanje statusa reševanja vloge sistemu e-SJU
Vzpostavitev novih e-storitev za e-občana

A10    e-storitev za prijavljanje e-občana
A11-1    e-storitev prikaz stanja zadev e-občanu
A11-2    e-storitev za vpogled v popis zadeve in pripadajoče dokumente
A12-1    Aplikacija za dodeljevanje pravic e-občanu za vpogled v prostorske podatke
A12-2    e-storitev  za vpogled v digitalni arhiv prostorskih aktov za e-občana

A13    e-storitev za izris prostorskih vsebin

IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Naročnik se obvezuje:
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v 

obojestransko zadovoljstvo,
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so 

za realizacijo investicije potrebni ,
- sodelovati v času izdelave s pooblaščenim predstavnikom izvajalca,
- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi 

lahko imele vpliv na izvršitev storitev in realizacijo investicije,
- izvesti plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:
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- prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno 
in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki,

- izvršiti pogodbene storitve v korist naročnika,
- sodelovati z naročnikom v času izdelave dokumentacije in postopku sprejemanja,
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi roki 

izpolnjeni,
- varovati poslovno tajnost naročnika, 
- tolmačiti naročniku vse nejasnosti v obsegu pogodbenih storitev; na svoje stroške in v 

pogodbenem roku izvršiti dopolnitve in spremembe v prevzetem obsegu, če se ugotovi, 
da je izvajalec dela pomanjkljivo opravil;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko 
vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti; izvršiti korekcije projektne dokumentacije na 
podlagi zahtev naročnika; 

V. ROKI
5. člen

Izvajalec se obvezuje izdelati izdelke v naslednjih rokih:

Enoten sistem sprejemanja vlog občana (VVP - Vodenje vhodne pošte)
A1    Aplikacija za sprejem klasičnih vlog in vlog po faksu v enoten sistem 12.11.2009
A2    Aplikacija za sprejem vlog, poslanih kot e-mail 12.11.2009
A3    Aplikacija za sprejem e-vlog, oddanih preko občinskega portala 17.02.2010
A4   Aplikacija za sprejem e-vlog, oddanih preko sistema eSJU 15.12.2009

Digitalni arhiv prostorskih aktov - DAPA
A5    Podatkovna baza za digitalne prostorske vsebine 06.10.2009
A6    Digitalizirani prostorski akti 17.09.2010
A7    Aplikacija za pregledovanje digitalnega arhiva prostorskih podatkov 22.10.2009

Dograditev sistema Vodenja postopkov in pisarniškega poslovanja 
A8    Aplikacija za dodeljevanje pravic e-občanu za vpogled v dokumente v zadevah 16.06.2010
A9    Aplikacija za posredovanje statusa reševanja vloge sistemu e-SJU 27.05.2010

Vzpostavitev novih e-storitev za e-občana
A10    e-storitev za prijavljanje e-občana 02.06.2010

A11-1    e-storitev prikaz stanja zadev e-občanu 28.05.2010
A11-2    e-storitev za vpogled v popis zadeve in pripadajoče dokumente 13.07.2010
A12-1    Aplikacija za dodeljevanje pravic e-občanu za vpogled v prostorske podatke 21.05.2010
A12-2    e-storitev  za vpogled v digitalni arhiv prostorskih aktov za e-občana 20.07.2010

A13    e-storitev za izris prostorskih vsebin 23.07.2010

Vmesna poročila o opravljenem delu po vrstah dela in količini ur s cenami dela dostavi hkrati 
z računi.
Zaključno poročilo projekta z vso zahtevano dokumentacijo mora oddati do 20.9.2010.

Pogodbeni rok se lahko podaljša sporazumno z naročnikom ali v primeru višje sile, za katero 
se štejejo vsi nepredvideni in neodklonljivi dogodki, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih 
obveznosti in jih za višjo silo priznava sodna praksa.
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VI.   NAČIN PLAČILA
6. člen

Obračun del bo v skladu z naslednjo dinamiko:

1. 30 % pogodbenega zneska do 31.10.2009
2.  35 % pogodbenega zneska do 31.3.2010
3. 35 % pogodbenega zneska do 20.9.2010
na podlagi prejetih računov, poročil o opravljenem delu in primopredajnih zapisnikov.

Rok za plačilo računov je največ 30.-ti dan po prejemu posameznega računa, predhodno 
potrjenega s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.

VII. POGODBENA KAZEN

7. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja z dokončanjem del, se zaveže plačati 
pogodbeno kazen v višini 5 promil celotne obračunske pogodbene vrednosti za vsak dan 
zamude, vendar ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveze v dogovorjeni kvaliteti ter s tem povzroči škodo 
naročniku, mu naročnik celotno povzročeno škodo zaračuna.

Višino povzročene škode določita naročnik in izvajalec v sodelovanju s skupno izbranim 
sodnim cenilcem ustrezne stroke. Za ugotovljeno škodo se izvajalcu unovči bančna garancija 
za dobro in pravočasno izvedbo del oziroma bančna garancija za odpravo napak v 
garancijskem roku. 

Če pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naročnika, pripravi izvajalec poročilo o 
do tedaj opravljenem delu, ki ga potrdi naročnikov odgovorni predstavnik. Naročnik prizna 
izvajalcu do tedaj nastale stroške v zvezi z izvajanjem dela in sicer sorazmerno opravljenemu 
delu in pogodbenemu znesku.

8. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene 
kazni.

VIII. GARANCIJA
9. člen

Izvajalec jamči naročniku delovanje predanih izdelkov na naročnikovi opremi 5 (pet) let.
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10. člen

V kolikor se izvajalec ne odzove v garancijskem roku pozivu naročnika, da odstrani nastale 
napake, ali če ne uspe odpraviti napako oz. napake, lahko naročnik unovči garancijo za 
odpravo napak v garancijskem roku.

IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

11. člen

Odgovorni predstavnik naročnika po tej pogodbi je Rado Lipovec.
Odgovorni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je ______________.

Odgovorna predstavnika pogodbenih strank sta pooblaščena, da ju zastopata v vseh 
vprašanjih po tej pogodbi. Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov lahko 
pogodbenika izvršita samo sporazumno in v pisni obliki.

X. VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

12. člen

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet 
te pogodbe in bodo označeni za zaupne ali tajne, varovale kot poslovno oz. uradno skrivnost 
in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oz. komercialno izkoriščali ali 
posredovali tretjim osebam (z njimi bosta ravnali v skladu z zakonsko ureditvijo).
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta osebne podatke, ki bi se morebiti pojavili v teku 
izvajanja te pogodbe, uporabljali skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.

13. člen

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja 
in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oz. 
razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.
Naročnik in izvajalec bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki bodo 
predmet pogodbe in so označeni z določeno stopnjo tajnosti, ustrezno varovala  in jih ne bosta 
neupravičeno uporabljala v svojo korist oziroma komercialno izkoriščala ali posredovala 
tretjim osebam izven organizacij, ki ne bodo vključene v realizacijo nalog predmeta pogodbe. 

14. člen
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Naročnik postane s sklenitvijo te pogodbe lastnik vseh 
predanih izdelkov. Naročnik kot lastnik lahko z izdelki neomejeno razpolaga in ima pravico, 
da jih uporabi v celoti ali delno.
Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ustvari softversko stvaritev (vključno s 
pripadajočo dokumentacijo), ki ima značaj avtorskega dela, daje izvajalec naročniku in za 
potrebe vseh uporabnikov izključno in neprenosljivo pravico uporabe te programske opreme 
(licenco za uporabo). 
 Izvajalec daje naročniku pravico kopirati programsko opremo vključno s pripadajočo 
dokumentacijo na zgoščenke, trde diske, trakove ali kateri koli drug medij, ki je potreben za 
distribucijo in uporabo v naročnikovem delovnem okolju. Naročnik se zavezuje, da ne bo, 
razen za lastne potrebe, kopiral ali razmnoževal, dopustil ali dovolil nekomu drugemu kopirati 
fizične ali magnetne verzije programske opreme, dokumentacije, ali drugih informacij 
izvajalca v zvezi s programsko opremo po tej pogodbi.

XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

16. člen

Za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v razpisni 
dokumentaciji, ki je sestavni del pogodbe, ter za tolmačenje te pogodbe se uporabljajo 
določila Obligacijskega zakonika.

17. člen

Morebitne spore med pogodbenima strankama se rešuje sporazumno, če sporazumna rešitev 
spora ne uspe, je za rešitev pristojno sodišče v Kopru.

18. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec 
dostavi bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del.

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

NAROČNIK                                                        IZVAJALEC

Številka: 382-12/2009                Številka:
Datum:                                                                           Datum:

MESTNA OBČINA KOPER
      Župan:
Boris Popovič



M
es

tn
a 

ob
čin

a 
Kop

er

Razpisna dokumentacija za razvoj in nadgradnjo e-storitev in e-vsebin
 Mestne občine Koper -projekt »e-Občan«

25

___________________________________________________________________________

Datum:        PONUDNIK:
                                                                                (žig in podpis pooblaščene osebe)
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6. DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

6.1. Vrsta del

Ponudnik prevzema v izvajanje navedena dela, to je razvoj ter nadgradnjo e-storitev in e-
vsebin Mestne občine Koper – projekt »e-Občan«..

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal: 
- po ponudbi izvajalca,
- po razpisnih pogojih in pogojih te pogodbe,
- v skladu zahtevami naročnika v prilogi 1 ter
- v skladu s standardi in  pravili stroke.

6.2. Čas izvršitve del je september 2009 – 20.9.2010.

6.3. Neupoštevanje razpisnih pogojev, pogodbe in tehnične dokumentacije

Če bo izbrani ponudnik izvajal dela v nasprotju z določili razpisnih pogojev, pogodbe ali 
neskladno s tehnično dokumentacijo ter del ne bo izvajal kvalitetno oz. jih izvajal tako, da ne 
bo uspel dela zaključiti v pogodbenih rokih, bo naročnik določil rok za odpravo napak oz. 
rok za povečanje delovne sile tako, da bo rok zaključka del spoštovan.

Če se izbrani ponudnik teh rokov ne bo držal, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem 
primeru ima naročnik pravico zahtevati od ponudnika povrnitev vse nastale škode in lahko 
unovči bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del.

Datum:

                                                                                                  PONUDNIK:
                                                                             (žig in podpis pooblaščene osebe)
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7. NAVODILA ZA PRIPRAVO 
PREDRAČUNA 

7.1. Način oblikovanja ponudbene cene

Obseg del je določen s pogodbo in s specifikacijami zahtev naročnika (priloga 1).

 Pri kalkulaciji cene morate upoštevati vsa dela navedena v zahtevah naročnika.

Cene morajo vključevati vse stroške. 

Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne 
razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji 
niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno 
dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Ponudnik mora preučiti razpisno in drugo razpoložljivo dokumentacijo in ob ugotovitvi, da 
so potrebna dodatna dela ali več dela, na to opozoriti naročnika v ločeni ponudbi oziroma v 
ločenem predračunu. V kolikor tega ne bo storil, bo naročnik štel, da nima pripomb na 
zahteve naročnika.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas izvedbe del.

7.2. Izpolnitev popisa del

Ponudnik mora izpolniti tabelo 1 in tabelo 2 v razdelku 9. Postavke, ki jih ponudnik ne 
izpolni, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se predpostavlja, da so cenovno in 
količinsko zajete v drugih postavkah popisa.
Ponudbeni predračun mora vsebovati skupno ceno, davek na dodano vrednost in ceno z 
davkom na dodano vrednost. Vse dajatve in drugi izdatki morajo biti vsebovati v količinah in 
cenah za enoto, razen davka, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del tako, da 
naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov. 

Datum:

                                                                                                  PONUDNIK:
                                                                                (žig in podpis pooblaščene osebe)
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8. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ

Naročnik bo zahteval navedena finančna zavarovanja in sicer bančno garancijo za resnost 
ponudbe že kot pogoj za veljavnost ponudbe, ostale pa kot je določeno v točki 2.10. Bančne 
garancije morajo biti skladne s predloženimi vzorci.

8.1. Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

8.2. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

8.3. Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku
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8.1 Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:

GARANCIJA ZA RESNOST  PONUDBE št. ………………………………………
v skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, št. JN5963/2009 z dne
23.7.2009, za razvoj ter nadgradnjo e-storitev in e-vsebin Mestne občine Koper –
projekt »e-Občan«. Za potrebe naročnika MESTNE OBČINE KOPER je ponudnik dolžan 
za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu poskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  
10.000,00 EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
 če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi, 
 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejemu njegove 

ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku,
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z 

določbami navodil ponudnikom

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v 
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh 
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije štev. ....................
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla; 
vendar najkasneje do roka izteka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne sprejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 
20.10.2009, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni 
prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Banka:
                                                                                (žig in podpis)
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8.2 Vzorec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:

V skladu s pogodbo ………………………………………………………………………,
sklenjeno med upravičencem …………………………………………………………..
in ……………………………………………………………………………………… .
v skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, št. JN5963/2009 z dne 
23.7.2009, za razvoj ter nadgradnjo e-storitev in e-vsebin Mestne občine Koper –
projekt »e-Občan« dajemo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 
10 % pogodbene vrednosti kar znaša ………………………………………. EUR.
Izvajalec dolžan opraviti vsa dela po popisu del ter v skladu s razpisnimi pogoji
v skupni vrednosti ..................................... EUR (z besedo   ...................................),
v roku ................................v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo 
izvajalec svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količinah in rokih, v 
nasprotnem primeru bomo na vaš prvi pisni poziv plačali 10% pogodbene vrednosti kar 
znaša …………………………………….. EUR, če izvedba ne bo izvedena v roku, kvaliteti 
ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti in če izvedena dela 
tudi delno zadostujejo pogodbenim zahtevam. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije štev. ....................
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do 31.10.2010. Po poteku navedenega roka garancija ne velja 
več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje za to pristojno sodišče v Kopru.

Banka:
                                                                                      (žig in podpis) 
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8.3 Vzorec bančne garancije za odpravo napak v 
garancijskem roku

Naziv banke :....................................................................
Kraj in datum :..................................................................
Izvajalec opravljenih  del :...............................................

Upravičenec :....................................................................
V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, št.pogodbe, datum,............................ ) sklenjene med 
naročnikom  Mestno občino Koper in izvajalcem ................................................ razvoj ter 
nadgradnjo e-storitev in e-vsebin Mestne občine Koper – projekt »e-Občan«. v vrednosti 
................................ EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji objekta v 
garancijskem roku popraviti vse napake v predanih izdelkih v obdobju 5 let od primopredaje 
izdelkov, ki niso nastala po krivdi naročnika, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi poziv in ne 
glede na kakršenkoli ugovor naročnika garancije izplačali znesek 10% pogodbene vrednosti, 
kar znaša ......................EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, kot je 
opredeljen za odpravo pomanjkljivosti in/ali napak po osnovni pogodbi, ne bo izpolnil svoje 
obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1.originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije štev. ....................
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še en dan po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v 
zgoraj navedeni pogodbi, vendar najkasneje do 30.9.2015. Po poteku tega roka garancija ne 
velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno sodišče v Kopru.

                                                                                         

Banka:
                                                                                      (žig in podpis) 
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9. POPIS IZDELKOV IN AKTIVNOSTI, NA OSNOVI KATERIH
PONUDNIK PRIPRAVI PREDRAČUN

Predračun je narejen na osnovi popisa izdelkov v tabeli 1 in na osnovi urnih postavk 
aktivnosti ter potrebnega časa, potrebnih za izdelavo izdelkov, v tabeli 2. Končna seštevka v 
obeh tabelah morata biti enaka. Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati 
navodila iz poglavja pod točko 7.

Tabela 1

Oznaka Naziv izdelka
Cena brez 
DDV

Enoten sistem sprejemanja vlog občana (VVP - Vodenje vhodne pošte)
A1    Aplikacija za sprejem klasičnih vlog in vlog po faksu v enoten sistem
A2    Aplikacija za sprejem vlog, poslanih kot e-mail
A3    Aplikacija za sprejem e-vlog, oddanih preko občinskega portala
A4   Aplikacija za sprejem e-vlog, oddanih preko sistema eSJU

Digitalni arhiv prostorskih aktov - DAPA
A5    Podatkovna baza za digitalne prostorske vsebine
A6    Digitalizirani prostorski akti
A7    Aplikacija za pregledovanje digitalnega arhiva prostorskih podatkov

Dograditev sistema Vodenja postopkov in pisarniškega poslovanja 

A8
   Aplikacija za dodeljevanje pravic e-občanu za vpogled v dokumente v 
zadevah

A9    Aplikacija za posredovanje statusa reševanja vloge sistemu e-SJU
Vzpostavitev novih e-storitev za e-občana

A10    e-storitev za prijavljanje e-občana
A11-1    e-storitev prikaz stanja zadev e-občanu
A11-2    e-storitev za vpogled v popis zadeve in pripadajoče dokumente
A12-1    Aplikacija za dodeljevanje pravic e-občanu za vpogled v prostorske podatke
A12-2    e-storitev  za vpogled v digitalni arhiv prostorskih aktov za e-občana

A13    e-storitev za izris prostorskih vsebin
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Za vsak izdelek iz tabele 1 mora ponudnik izdelati seznam planiranih aktivnosti v obliki, 
kot jo prikazuje tabela 2. Seznam aktivnosti, na vsaki strani podpisan in žigosan, mora
ponudnik priložiti ponudbi.

Tabela 2 (za vsak izdelek posebej)

Naziv izdelka ( n.pr.: A1 Aplikacija za sprejem klasičnih vlog in vlog po faksu v enoten 

sistem)

Aktivnost Cena ure  brez 

DDV

Štev.ur Vrednost brez DDV  

Sistemska analiza  in načrtovanje

Razvoj (programiranje, testiranje)

Instalacija z uvajanjem uporabnikov

Izdelava dokumentacije

Digitalizacija prostorskih vsebin

Vodenje projekta

Administrativna in druga dela

Skupaj

Za vse navedene aktivnosti ponudnik pripravi skupen gantogram (terminski plan) vsaj na 
en teden natančno in ga podpisanega in žigosanega priloži ponudbi.

Povzetek
__________________________________________________________________________

SKUPAJ  BREZ DDV EUR

POPUST EUR

___________________________________________________________________________

SKUPAJ s POPUSTOM EUR

20 % DDV EUR

__________________________________________________________________________

SKUPAJ S POPUSTOM IN Z DDV EUR

Datum: Ponudnik:
(žig in podpis pooblaščene osebe)
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