DODATEK
k razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila
po postopku oddaje naročila male vrednosti

ODDAJA STORITEV ZASEBNEGA VAROVANJA
ZA OBDOBJE 24 MESECEV

Klasifikacijska oznaka naročnika: 532-001/2019 (400-584)
Datum: 12. 6. 2019
Število strani (brez priloge):
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Razpisna dokumentacija – pojasnila 12. 6. 2019

S tem dodatkom k razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila z oznako »Varovanje 2019–
2021« se spreminja točka 8.1.2/b. razpisne dokumentacije (Ustreznost za opravljanje poklicne
dejavnosti) tako, da spremenjena glasi:

8.1.2

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

b. Gospodarski subjekt mora imeti veljavno licenco, ki jo izda Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi
zakona, ki ureja zasebno varovanje, in sicer: licenco za varovanje ljudi in premoženja, licenco
prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, licenco za varovanje javnih zbiranj,
licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (VNC) ali najem VNC pri subjektu, ki je
imetnik veljavne licence za upravljanje z VNC.
DOKAZILO:
Izjava gospodarskega subjekta (obrazec D/3).
Izjava gospodarskega subjekta (obrazec D/3) in fotokopija pogodbe o najemu VNC (če
ponudnik ni imetnik licence za upravljanje z VNC).
Gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla.
Dejstva iz licence bo naročnik preveril pri Ministrstvu za notranje zadeve ali v javnem registru.
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Obrazec D/3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN MERIL
Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

I. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
Registrirani smo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila

DA

NE

Jamčimo, da smo imetnik veljavne licence za opravljanje storitev zasebnega varovanja, in sicer
[ustrezno označiti]:
Licenca za varovanje ljudi in premoženja
Licenca prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
Licenca za varovanje javnih zbiranj
Licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (VNC).
Sklenjeno imamo najemno pogodbo s subjektom, ki je imetnik veljavne licence za
upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (VNC – kopija pogodbe v prilogi.
Smo imetnik veljavnega pooblastila za izvajanje požarnega varovanja na podlagi 5. člena Pravilnika o
požarnem varovanju (Ur. l. RS št. 107/07 s spremembami)
DA
NE
Druga pojasnila:

II. Ekonomski in finančni položaj
a. Povprečni letni promet gospodarskega subjekta
2016

2017

2018

2019 (ocena)

Povprečni letni promet (v €)
Druga pojasnila:

b. Stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti (2018)
Kratkoročna sredstva (v €)
Kratkoročne obveznosti (v €)
Količnik
Druga pojasnila:
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III. Tehnična in strokovna sposobnost
a. Seznam referenčnih poslov
Referenca 1
Naročnik (naziv in naslov)
Ime referenčnega posla
Izvajalec referenčnega posla
Partnerji pri referenčnem poslu (če skupni posel)
Skupna vrednost v € (brez DDV)
Delež ponudnika od skupne vrednosti, če je bil udeležen
(v % ali v € brez DDV)
Opis posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev
(npr. izvedene aktivnosti, opravljene storitve ipd.)
Datum začetka in končanja posla
Pisno potrdilo referenčnega posla

NE

DA – izjava v prilogi (REF)

NE

DA – izjava v prilogi (REF)

NE

DA – izjava v prilogi (REF)

Referenca 2
Naročnik (naziv in naslov)
Ime referenčnega posla
Izvajalec referenčnega posla
Partnerji pri referenčnem poslu (če skupni posel)
Skupna vrednost v € (brez DDV)
Delež ponudnika od skupne vrednosti, če je bil udeležen
(v % ali v € brez DDV)
Opis posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev
(npr. izvedene aktivnosti, opravljene storitve ipd.)
Datum začetka in končanja posla
Pisno potrdilo referenčnega posla

Referenca 3
Naročnik (naziv in naslov)
Ime referenčnega posla
Izvajalec referenčnega posla
Partnerji pri referenčnem poslu (če skupni posel)
Skupna vrednost v € (brez DDV)
Delež ponudnika od skupne vrednosti, če je bil udeležen
(v % ali v € brez DDV)
Opis posla iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev
(npr. izvedene aktivnosti, opravljene storitve ipd.)
Datum začetka in končanja posla
Pisno potrdilo referenčnega posla

b. Izjava ponudnika
Jamčimo, da razpolagamo z ustrezno tehnično opremo za pravočasno in kvalitetno izvedbo naročila.
Vzpostavljen imamo sistem odkrivanja, spremljanja, odpravljanja oziroma obvladovanja napak ter
varnostnih groženj.
Druga pojasnila:
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c. Izjava ponudnika
Jamčimo, da 24-urno intervencijsko službo na območju mesta Ljubljana zagotavljamo:
z lastno intervencijsko službo
pogoje izpolnjujemo s podizvajalcem: __________________________________________
Jamčimo odzivni čas za intervencijske prihode: _____________ minut

IV. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost
a. Izjava ponudnika
Jamčimo, da bomo razpolagali z zadostnim številom strokovno usposobljenega kadra za pravočasno
in kvalitetno izvedbo naročila skladno s predpisi in tehnično specifikacijo naročnika. Kadri bodo
izpolnjevali osnovne in dodatne pogoje, ki so zahtevani z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi
predpisi, imeli bodo ustrezne delovne izkušnje v panogi, bodo brez zadržkov javnega reda in bodo
zdravstveno sposobni za opravljanje del in nalog s področja, ki ga bodo opravljali v zvezi s tem
naročilom.
Druga pojasnila:

b. Odgovorni vodja del
Ime in priimek:
Predvidena vloga pri poslu:
Izobrazba:
Licenca:
Zaposlen pri:

c. Povprečna mesečna bruto plača nominiranega osebja
Delavec – ime in priimek

Februar 2019

Marec 2019

April 2019

Povprečje

Povprečje osnovnih bruto plač 10 varnostnnikov

Pri izračunu povprečja se upošteva osnovna mesečna bruto plača z vključenim dodatkom za delovno
dobo, dodatkom do zakonsko predpisane minimalne plače, delom plače za delovno uspešnost in brez
dodatkov za delo v posebnih pogojih dela (nočno delo, delo ob praznikih ali prostih dnevih, tudi nadurno
delo) ter brez povračila stroškov za prehrano in prevoz. V izračun povprečne mesečne plače tudi ne
štejejo prispevki delodajalca (drugi bruto).
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Kot dokazilo ponudnik predloži pisni obračun plač, iz katerega bo razviden podatek o delodajalcu,
delavcu (ime in priimek), nazivu delovnega mesta in osnovni bruto plači; prikriti pa naj bodo podatki o
upravnih izplačilnih prepovedih, trajnikih, kreditih, višini dodatka za delovno dobo in vsi drugi osebni
podatki (razen ime in priimek). Ponudnik mora priložiti tudi soglasja delavcev za predložitev pisnih
obračunov plač.
S podpisom te izjave jamčimo, da mesečna bruto plača delavcev, ki bodo pri naročniku izvajali storitve
fizičnega varovanja, ne bo nižja od povprečnih mesečnih bruto plač nominiranega osebja, ob
upoštevanju dodatka za minulo delo in osebne delovne uspešnosti delavca. S podpisom te izjave
soglašamo, da ima naročnik (ob soglasju delavca) pravico vpogledati v pogodbo o zaposlitvi in plačilno
listo delavca.

V. Drugi pogoji
a. Zavarovanje odgovornosti
Jamčimo, da imamo sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem zasebnega varovanja, za zavarovalno vsoto, ki ne sme
biti nižja od 42.000 € za posamezen zavarovalni primer oziroma od 84.000 € za vse zavarovalne primere
v posameznem letu (15. člen ZZasV-1). Kopija zavarovalne police v prilogi.
Druga pojasnila:

Kraj in datum:
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