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 UVODNO 
 
Naročnik Istrabenz Turizem, turizem in storitve d.d., Obala 33, 6320 Portorož (v nadaljevanju: 

naročnik) vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za izvajanje storitev fizičnega in 

tehničnega varovanja  družbe Istrabenz Turizem d.d. 

 

 

Zavezujoča ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do Ponedeljka, 11. 01. 2021 

najkasneje do 12:00 ure. Ponudbo je možno oddati po pošti ali osebno, v zaprti kuverti, s pripisom 

“ne odpiraj” Oddaja ponudbe za opravljanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja« na naslov: 

 

 

Istrabenz Turizem d.d. 

Tajništvo družbe 

Obala 33 

 

6320 PORTOROŽ 

 

 

Ogledi predmeta poziva k oddaji ponudbe so možni  s predhodno najavo na elektronski naslov: 

tajnistvo@lifeclass.net 

 

 

 

 

 

 

 

Portorož, 04. 01. 2021 

 

 

Istrabenz Turizem d.d. 

mailto:tajnistvo@lifeclass.net
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Naročnik  
 

Družba Istrabenz Turizem d.d., turizem in storitve, Obala 33, 6320 Portorož, Identifikacijska št. za 

DDV SI: SI41568346, Matična številka: 5004888000, vabi k predložitvi ponudbe za opravljanje 

storitev fizičnega in tehničnega varovanja družbe Istrabenz Turizem d.d., kot izhaja iz pozivne 

dokumentacije št. 0401/2021. 

 

Predmet poziva  
 

Storitve fizičnega in tehničnega varovanja družbe Istrabenz Turizem d.d. za Hotel Riviera, Hotel 

Slovenija, Hotel Grand hotel Portorož, Hotel Apollo, Hotel Neptun, hotel Mirna, Vila Vatovec, Vila 

Planinka, Vila Simps,  Plaža s plažnimi objekti, garažni prostori in hotelska parkirišča. 

 

Podrobnejša specifikacija območij varovanja je  priloga št. 1 Pozivu k oddaji ponudbe. 

 
Rok in kraj predložitve ponudbe 
 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje do 11. 01. 2021 do 12.00 ure, po pošti ali osebno v 

zaprti kuverti s pripisom “ne odpiraj” Oddaja ponudbe za opravljanje storitev fizičnega in 

tehničnega varovanja« na naslov: 

 

Istrabenz Turizem d.d. 

Tajništvo družbe 

Obala 33 

 

6320 PORTOROŽ 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.  

 

Po preteku roka za predložitev ponudb ne bo več mogoče oddati oziroma bodo ponudbe poslane po 

preteku roka izločene. 

 

Naročnik ne odgovarja za predčasno odprte ponudbe, ki ne bo ustrezno označena skladno s temi 

navodili. Na vseh ovitkih naj bo naveden naziv in točen naslov družbe-ponudnika. 

 

Rok in kraj odpiranja ponudbe 
 

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 12. 01. 2021 in se bo začelo ob 10.00 uri pred komisijo 

naročnika. 

 

Odpiranje ponudb ni javno.  
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Izbrani ponudnik bo o izboru obveščen pisno. Naročnik ni dolžan obveščati ponudnikov, ki niso bili 

izbrani na pozivu. 

 

Na podlagi zbranih ponudb lahko naročnik določi dodatni krog izboljševanja ponudb. 

 

Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni mogoče podati pritožbe. 

 

Rok veljavnost ponudbe 
 

Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 60 dni od roka za prejem ponudb, ki je določen v pozivni 

dokumentaciji. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena. 

 

Stroški ponudbe 
 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ne bo povrnil 
nobenih stroškov, povezanih s pripravo ponudbe. 
 

Pogoji za sodelovanje 
 

1. Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti varovanja in vsaj  dve (2) 

leti poslovati v panogi izvajanja storitev fizičnega in tehničnega varovanja,  ki je predmet 

poziva k oddaji ponudbe in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter  

lasten  strokovno usposobljen kader, in sicer več kot 15 lastno zaposlenih usposobljenih 

varnostnikov. Izvajalec mora izjaviti, da lahko storitev naročnika opravlja z lastnimi kadri in 

sredstvi. 

Ponudnik mora ponudbi predložiti: 

• izpis iz poslovnega registra, 

• veljavno licenco za varovanje ljudi in premoženja, 

• veljavno licenco za upravljanje z Varnostno nadzornim centrom (v nadaljevanju VNC) ali 

dokazilo o sklenjeni pogodbi z izvajalcem storitve z veljavno licenco za upravljanje z 

VNC, 

• zagotavljanje storitev VNC (24 urni priklop) in interventnega posredovanja, 

• veljavno licenco za izvajanje tehničnega varovanja (ali dokazilo o sklenjeni pogodbi z 

izvajalcem storitve z veljavno licenco za izvajanje tehničnega varovanja) in vzdrževanje 

obstoječega sistema tehničnega varovanja na plažnem sezonskem baru naročnika. 

 

2. Ponudnik mora ponudbi predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti 

starejše od 30 dni. Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih podpira davčni organ v 
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skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh 

neplačanih  zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe, znaša 50 eur ali  več.  

Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka tudi, če na 

dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave. 

Ponudnik mora ponudbi predložiti  Izpolnjen in potrjen obrazec št. 3: Izjava za gospodarski 

subjekt. 

 

3. Ponudnik mora ponudbi predložiti  BON 1 in BON 2.  

 

4. Ponudnik  mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati 

naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti skladno s 15. 

členom Zakona o zasebnem varovanju, v določeni minimalni višini. 

Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila 

nastati naročniku varnostnih storitev ali  tretji osebi v zvezi z opravljanjem zasebnega 

varovanja, za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 42.000 eur za posamezni zavarovalni 

primer oz. 84.000,00 eur za vse zavarovalne primere v posameznem letu (15. člen ZZasV-1). 

Ponudnik mora ponudbi predložiti zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti. 

 

5. Pogoji za sodelovanje glede tehnične in kadrovsko - strokovne sposobnosti.  

Ponudnik mora biti usposobljen in mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi 

zmogljivostmi, potrebnimi za kakovostno in pravočasno izvedbo predmetnega naročila. 

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v desetih (10) dnevih od podpisa pogodbe naročniku 

izročiti: 

• Seznam delavcev, ki bodo opravljali storitve varovanja po pogodbi. 

• Kopije licenc za delavce, ki bodo opravljali storitve varovanja. 

• Dokazilo, da delavci izvajalca storitve izpolnjujejo strokovne pogoje za izvajanje 

storitev varovanja. 

Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo, za na seznamu navedene delavce med izvajanjem 

pogodbenih obveznosti, samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri 

delu ter varstva pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne 

opustitve pa prevzame polno odgovornost. 

Vsi zaposleni varnostniki, ki bodo opravljali storitve pri naročniku, morajo biti s ponudnikom 

v rednem delovnem razmerju in prejemati vsaj minimalno plačo, povračila stroškov za 
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prevoz na delo in malico ter dodatke, skladno s Kolektivno pogodbo za dejavnost zasebnega 

varovanja in ostalo  veljavno zakonodajo. 

Ponudnik ima zaposlenega varnostnega managerja in zagotavlja lasten notranji nadzor nad 

opravljanjem nalog varnostnega osebja. 

Zaposleni varnostniki ponudnika morajo pri izvajanju storitev  varovanja v družbi Istrabenz 

Turizem d.d. upoštevati načela zaupnosti in tajnosti podatkov naročnika. 

Ponudnik mora ponudbi predložiti podpisan obrazec št. 2: Izjava o tehnični in kadrovski 

usposobljenosti 

  

Ponudnik je v zadnjih dveh (2) letih, pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in 

strokovno opravil vsaj en referenčni posel pri dveh različnih naročnikih, ki zajemajo storitev 

fizičnega in tehničnega  varovanja in imel sklenjeno pogodbo  z  večjim naročnikom iz 

hotelske dejavnosti.  

Ponudnik mora ponudbi predložiti  Izpolnjen in potrjen obrazec št. 5 »Seznam referenc 

ponudnika«.  

 

6. Izvajalec je dolžan izdelati Načrt varovanja ljudi in premoženja v petnajstih dneh od začetka 

veljavnosti pogodbe, ki ga mora potrditi naročnik in je sestavni del te pogodbe. Neizdelan in 

neusklajen Načrt varovanja ljudi in premoženja je lahko razlog za prekinitev pogodbe. 

 

7. Ponudnik mora ponudbi predložiti potrdilo o nekaznovanosti. Šteje se, da ponudnik ustreza 

v kolikor mu v zadnjih dveh letih pred oddajo ponudbe ni bila izrečena pravnomočna sodba, 

ki ima elemente kaznivih dejanj. 

Ponudnik mora ponudbi predložiti  Izpolnjen in potrjen obrazec št. 3: Izjava za gospodarski 
subjekt. 
 

8. Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila pravnomočno 

ugotovljena kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na 

podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 

zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 

pravnomočnimi odločitvami izrečena globa ali prekršek. 

Ponudnik mora ponudbi predložiti  Izpolnjen in potrjen obrazec št. 3: Izjava za gospodarski 

subjekt. 

 

9. Oddaja storitve podizvajalcem za fizično varovanje ni dovoljena. 
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Na zahtevo naročnika bo ponudnik pred izborom v roku treh (3) dni od poziva predložil vsa zgoraj 

navedena dokazila. 

 

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe 
 

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet tega 

poziva, ki se določi na podlagi cene oziroma ponudbene vrednosti brez davka na dodano vrednost, 

reference ponudnika ter plačilnimi pogoji  in je skladna z vsemi zahtevami poziva k oddaji ponudbe.  

 

Največje možno število točk je 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki zbere največje število točk, na 

podlagi sledečih kriterijev: 

 

• Ponudbena cena: do 85 točk 

• Reference ponudnika: do 10 točk 

• Plačilni rok: do 5 točk 

 

a) Najnižja ponudbena cena do 85 točk 

 

Kot merilo se uporabi ponudbena cena (v EUR brez DDV). Ponudba, ki nudi v primerjavi z 

ostalimi ponudbami najnižjo ponudbeno ceno (PC), v EUR brez DDV, prejme največ točk, 

preostale ponudbe (ponujena PC) pa ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost 

odstopanja ponujene ponudbene cene od višine ponudbene vrednosti najugodnejšega 

ponudnika. 

 

TPC=(( PCmin)/(PCpon))x 45/20/5/5/5/5/) 

MPC=TPC1+TPC2+TPC3+TPC4+TPC5+TPC6 

 

TPC - točkovana ponudbena cena 

PCmin – najnižja ponujena cena 

PCpon – ponujena cena 

MPC-merilo ponudbena cena  

 
b) Reference ponudnika do 10 točk 

 

• Ponudnik ima reference pri varovanju velikih družb ter vsaj 2 referenci  na področju 

varovanja velikih družb iz dejavnosti turizma-hotelirstva, pri čemer je v zadnjih dveh (2) 

letih, pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in strokovno opravil vsaj en referenčni 

posel pri dveh različnih naročnikih, ki zajemajo storitev fizičnega in tehničnega  

varovanja in imel sklenjeno pogodbo  z  večjim naročnikom iz hotelske dejavnosti.  10 

točk 
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• Ponudnik ima reference pri varovanju srednje velikih družbe ter vsaj 1 referenco na 

področju varovanja srednje velikih družb na področju turizma-hotelirstva, prim čemer je 

v zadnjih dveh (2) letih pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in strokovno opravil 

vsaj en referenčni posel pri enem naročniku ki zajemajo storitev fizičnega in tehničnega  

varovanja in imel sklenjeno pogodbo s srednje velikim  naročnikom iz hotelske 

dejavnosti. 5  točk 

 

• Ponudnik nima referenc pri varovanju družb, ki delujejo na področju turizma-hotelirstva 

ali pa se te nanašajo na male in mikro družbe: 0 točk 

 

c) Rok plačila do 5 točk 

 

Nad 60 dni: 5 točk 

Nad 30 dni do 60 dni: 2,5 točki 

Do vključno 30 dni: 0 točk 

 

Izločitveni kriteriji: 

 

Iz izbornega postopka se izločijo ponudniki, ki 

• ne predložijo zahtevanih potrdil in izjav, 

• oddajo ponudbo, ki upoštevajoč predvidene normative, ne zagotavljajo izplačevanja stroška 

vsaj minimalne bruto-bruto plače delavcem izvajalca storitev, povečane za povprečna 

izplačila malice, regresa in prevoza na delo, 

• oddajo neobičajno nizko ponudbo ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve 

naročila. Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka, če je vrednost ponudbe za 

več kot 50% nižja od povprečne  vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20% nižja od 

naslednje  uvrščene ponudbe. Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od 

ponudnika zahteval podrobne podatke in utemeljitve, 

• so v insolventnem postopku ali  je iz javno dostopnih virov razvidno, da imajo likvidnostne 

težave (v zadnjem letu več kot 2x blokirane račune, ipd.), 

• v letu 2019 in 2020 niso imeli zaposlenih vsaj 15 varnostnikov. 
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Popolna ponudba vsebuje: 

• natisnjen in parafiran izvod tega poziva, 

• izpolnjene in podpisane vse priložene obrazce, 

• priležna vsa zahtevana potrdila, 

• ponudbo pripravljeno na priloženem obrazcu, 

• parafirana pogodba. 

 

Nepopolne ponudbe bodo izločene. 

 

Pravice naročnika  

Istrabenz Turizem d.d. si pridržuje pravico, da 

• ne izbere nobene od prispelih ponudb, 

• do ponudnika, ki ni bil izbran iz kateregakoli vzroka, naročnik nima nikakršnih obveznosti, 

• do ponovitve poziva k oddaji ponudbe, 

• kadarkoli prekinejo izborni postopek in nadaljujejo neposredna pogajanja s posameznimi 

ponudniki, 

• do ponudnika-ov, s katerim naročnik iz kateregakoli razloga ne bi nadaljeval pogajanj, 

naročnik nima nikakršnih obveznosti. 

Naročnik ne bo ponudnikom priznal  nobenih stroškov, ki bi jih le-ti imeli s pripravo ponudb in 

kandidiranjem na pozivu. 

 

Ostala navodila za pripravo ponudbe 

 

Jezik ponudbe 

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.  

 

Cena 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in sicer na največ dve decimalni mesti. 

 

Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za prejem ponudb. 
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Protikorupcijsko določilo 

V postopku oddaje ponudbe naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi 

vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati 

oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje  je prepovedano. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, bo že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa 

pogodba še ne bo veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

 

POGODBA 

Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo za devet mesecev, z možnostjo 

podaljšanja pogodbe. 

 

Vzorec pogodbe 

Ponudnik mora Vzorec pogodbe parafirati na vsaki strani ter podpisati in žigosati, s čimer potrjuje, 

da se strinja z Vzorcem pogodbe ter bo v primeru izbora podpisal pogodbo s tako vsebino.  

 

PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

Sestavni deli ponudbe: 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo dokumenti, naslovljeni Obrazci za pripravo ponudbe, ter 

ostale priloge in dokumenti, za katere je tako navedeno v tej dokumentaciji v zvezi s predmetnim 

pozivom k oddaji ponudbe: 

 

• Priloga št. 1_Varovano območje Istrabenz Turizem d.d.  

• Priloga 1a_Tehnična specifikacija 

• Priloga št. 2_Podatki o ponudniku s krovno izjavo ponudnika 

• Priloga št. 3_Izjava_gospodarski subjekt 

• Priloga št. 4_Izjava_ekonomski in finančni položaj 

• Priloga št. 5_Seznam referenc ponudnika 

• Priloga št.6_Izjava_evidenca subjekti_ZintPK 

• Priloga št. 7_Ponudba 

• Priloga št. 8 _ Vzorec pogodbe o storitvah zasebnega varovanja št. 001/2021  
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Priloga 1a_Tehnična specifikacija 

Izvajalec storitve fizičnega in tehničnega varovanja mora svojim delavcem zgotoviti naslednjo 

opremo za izvajanje storitev: 

• predpisane uniforme (hlače, majice in uniforme), 

• osebno varovalno opremo in delovno opremo, 

• osebno varovalno opremo za preprečevanje okužb z nalezljivimi boleznimi, kot je na primer 

koronavirus (zaščitne obrazne maske, zaščitne rokavice, …), 

• drugo opremo, ki jo delavci (varnostniki) izvajalca storitve uporabljajo pri delu. 

Termini izvajanja storitev tehničnega varovanja: 

24 ur/dan, vse dni v letu. 

Termini izvajanja storitev fizičnega varovanja: 

 

  Predvideno št. ur dnevno 

Redni obhodi varnostnikov v času od 
22.00 do 06.00 

2 varnostnika 2 x 8 ur = 16 ur 

   

Varovanje plaže v  terminu od 15. 06. 
do 15. 09. 2020 , od 22.00 do 06.00 

1 varnostnik 8 ur 
 

 

 Intervencije na poziv v roku 10 minut (razen, kadar je organizirano dežurstvo in je na razpolago 

usposobljena oseba izvajalca z ustrezno opremo). 

Naročnik lahko s 7 dnevno predhodno najavo spremeni (podaljša ali skrajša) obdobje v katerem 

izvajalec opravlja storitve in/ali spremeni (poveča ali zmanjša) predviden obseg storitev, izvajale pa 

se je dolžan temu prilagoditi. 

Storitve receptorsko varnostne službe zajemajo: 

• Zagotavljanje varovanja premoženja naročnika pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in 

drugimi oblikami škodljivega delovanja. 

• Varovanje oseb (gostov, zaposlenih) pred nasiljem s strani tretjih oseb. 

• Skrb za izvajanje hišnega reda (tišina po 23.00 uri, upoštevanje prepovedi uporabe odprtega 

ognja, odstranitev ali pridržanje vinjenih oseb, ki so agresivne do drugih gostov, osebja 

in/ali inventarja, ukrepanje pri fizičnem nasilju med gosti, ipd.). 

• V primeru izrednih dogodkov (požar, okvare na instalacijah, vlom, ipd.) ukrepanje v skladu z 

navodili varnostnikom za ukrepanje in obveščanje v primeru izrednega dogodka. 

• Priprava dnevnega poročila o dogodkih v varovanem področju. 
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Storitve fizično-tehničnega varovanja zajemajo: 

• Tehnični del varovanja, to je nadzor delovanja proti vlomne alarmne centrale in sprejem 

signala alarm v varnostno nadzornem centru (v nadaljevanju VNC) po obstoječi 

telefonski liniji. 

• Uporabo in upravljanje s sredstvi tehničnega varovanja, nadzor nad pravilnim 

delovanjem sredstev tehničnega varovanja ter posredovanje ustreznih informacij 

naročniku v primeru napak. 

• Zagotavljanje stalne pripravljenosti VNC za sprejem in posredovanje informacij ter 

alarmiranje mobilne ekipe varnostnikov za takojšnjo intervencijo ob sprejemu signala. 

• Obveščanje naročnika o ugotovljenih odstopanjih. 

• Druge naloge, kot jih določa Načrt varovanja, pogodba ali so dogovorjene sproti z 

naročnikom. 

Druge storitve varnostne službe: 

• Tehnično varovanje-prenos signala z obstoječega video nadzornega sistema in alarmnih 

naprav naročnika. 

• Izdelava aktov (pravnih podlag) za izvajanje varovanja v resortu, ki zajema načrt varovanja, 

zahtevana obvestila (pooblastila varnostnika, videonadzor, ipd.), pregled in dopolnitve 

obstoječih aktov naročnika skladno s spremembami v načrtu varovanja. 
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Priloga št. 2_ Obrazec 2_ Podatki o ponudniku s krovno izjavo ponudnika 
 
OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 

Popoln naziv gospodarskega subjekta:         

Naslov gospodarskega subjekta:       

Matična številka:       

Identifikacijska številka za DDV:       

Številka transakcijskega računa:       

Telefonska številka:       

Telefaks številka:       

E-pošta:       

Skrbnik pogodbe:       

 

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki: 

 

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika 

1.                    

2.                    

3.                    

 

1. KROVNA IZJAVA PONUDNIKA 

− se strinjamo z vsebino dokumentacije v zvezi s pozivom  

k oddaji ponudbe ter vsemi morebiti pozneje dobljenimi podatki (vprašanja, odgovori in 

spremembe), 

− da razpolagamo s tehničnim osebjem in drugim strokovnim osebjem v takem številu, ki je 

sposobno izvesti storitve naročila, 

− smo v celoti seznanjeni s tehničnimi specifikacijami poziva k oddaji ponudbe, ponudba je 

skladna s tehničnimi zahtevami naročnika, 

− da bo pogodbene obveznosti opravljal strokovno in kvalitetno. 

 
 
 
 
 

 
Datum: Žig: Podpis: 
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2. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI 

 

Potrjujemo, da: 

 

• Razpolagamo z zadostnim številom lastnega strokovno usposobljenega kadra, z licencami za 

varovanje ljudi in premoženja, upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, izvajanje sistemov 

tehničnega varovanja, za kakovostno in strokovno opravljanje dejavnosti fizičnega in tehničnega 

varovanja v družbi Istrabenz Turizem d.d. . 

• Imamo zaposlenega vsaj enega varnostnega managerja in zagotavljamo lasten notranji nadzor nad 

opravljanjem nalog varnostnega osebja. 

 

Vsi  zaposleni varnostniki, ki bodo opravljali storitve pri naročniku, bodo z izvajalcem v rednem delovnem, 

razmerju. 

 

Vsi zaposleni varnostniki izvajalca bodo pri izvajanju storitve varovanja v družbi Istrabenz Turizem d.d. 

upoštevali načela zaupnosti in tajnosti podatkov naročnika. 

 

Izvajalec za svoje zaposlene varnostnike zagotovi naslednjo  opremo za izvajanje storitve: 

 

• predpisane uniforme za varnostnike(hlače, majice in uniforme); 

• osebno varovalno opremo in delovno opremo; 

• drugo opremo, ki jo delavci izvajalca potrebujejo pri delu; 

• osebno varovalno opremo za preprečevanje nalezljivih bolezni, kot je npr. Covid, skladno z navodili 

NIJZ in internimi akti družbe Istrabenz Turizem d.d. (zaščitne obrazne maske, razkužila za roke in po 

potrebi tudi zaščitne rokavice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: Žig: Podpis: 
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Priloga št. 3_Izjava_gospodarski subjekt 

 
 

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT 
 

 

Naziv gospodarskega subjekta:       

 

Naslov gospodarskega subjekta:       

 

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 

− naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali 

osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, 

− naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov 

z negativnimi referencami, 

− imamo na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v 

skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v 

kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in sicer vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na 

dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene 

tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let 

do dne oddaje ponudbe, 

− naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države najmanj dvakrat 

izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela 

na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 

zaposlovanjem na črno. 

 

 
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 
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Priloga št. 4_Izjava _ekonomski in finančni položaj 

 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE EKONOMSKEGA IN 
FINANČNEGA POLOŽAJA 

 

 

Naziv gospodarskega subjekta:       

 

Naslov gospodarskega subjekta:       

 

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da : 

 

− na dan oddaje ponudbe nimamo neporavnanih obveznosti na nobenem izmed transakcijskih 

računov. 

 

 

 
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 
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Priloga št. 5_Seznam referenc ponudnika 

 

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA 
 

 

Naziv gospodarskega subjekta:       

 

Naslov gospodarskega subjekta:       

1) Tehnična in strokovna sposobnost ponudnika 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 

− smo registrirani za dejavnost, ki je predmet poziva k oddaji ponudbe in imamo za 

opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter strokovno usposobljeno osebje za 

njegovo izvajanje, 

− imamo licenco za varovanje ljudi in premoženja, v skladu z določili Zakona o zasebnem 

varovanju (Uradni list RS, št. 17/11; v nadaljevanju ZZasV-1), (priloga: kopija veljavne licence 

za varovanje ljudi in premoženja), 

− imamo pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja, izdano s strani Uprave RS za zaščito in 

reševanje, v skladu z določili Pravilnika o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07 in 

92/10),  

− imamo veljaven Certifikat o licenci za izvajanje sistemov tehničnega varovanja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 
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2) Seznam referenčnih storitev ponudnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam referenc – izvajanje storitev varovanja premoženja in ljudi 

z. št. 
Naročnik – pogodbeni partner 

(potrjevalec reference) 
Obdobje 
izvajanja 

Vrednost 
(v EUR brez 

DDV) 

Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega 
posla za potrditev vsebine reference 

1.                   EUR 
Ime in priimek:       
Tel. številka:        
e-pošta:        

2.                   EUR 
Ime in priimek:       
Tel. številka:        
e-pošta:       

3.                   EUR 
Ime in priimek:       
Tel. številka:        
e-pošta:       

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

        



ISTRABENZ TURIZEM D.D. 
Obala 33, 6320 PORTOROŽ   ZAUPNO 
 

20 

Priloga št.6_Izjava_evidenca subjekti_ZintPK 

 
 

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O UVRSTITVI V EVIDENCO 
POSLOVNIH SUBJEKTOV PO ZintPK 

 

Naziv gospodarskega subjekta:       

 

Naslov gospodarskega subjekta:       

 

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da : 

 

− nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z 

naročnikom. 

 

 

 

 
Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 
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Priloga št. 7_Ponudba 

 

PONUDBA 
 

Naziv ponudnika:       

 

Naslov ponudnika:       

 
Predmet: Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja za družbo Istrabenz Turizem d.d. 
 
1. Na podlagi poziva k oddaji ponudbe, prejetega dne ___________ pod št. 0401/2021 oddajamo ponudbo 

št.__________________ in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 

  

STORITEV  CENA V EUR BREZ DDV CENA V EUR Z DDV 

Fizično varovanje 1 h varovanja 

(eur/h) 

  

 

Obhodno varovanje 

varovanega območja, 

skupaj s hotelskimi 

parkirišči, med 22.00 do 

06.00 uro 

1 h varovanja 

(eur/h) 

  

 

 

 

 

Intervencija na klic in po 

sprožitvi signala »alarm« 

Eur/izhod   

Zagotovitev vzdrževanja 

sistema tehnične zaščite 

(vlom, požar) posameznega 

objekta 

 

Eur/mesec/objekt   

Storitev priklopa na VNC Mesečni pavšal na 

objekt 

  

Storitve varnostnega 

tehnika 

 

Eur/h   

 

Plačilni pogoji 

   

 
 

1. Cene so izražene v evrih in vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene.  
2. Opcija oziroma veljavnost ponudbe: šestdeset (60) dni od roka za oddajo ponudb z možnostjo 

podaljšanja na zahtevo naročnika. 
 

 
Kraj in datum:  Žig: Podpis odgovorne osebe: 
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Priloga št. 8 _ Vzorec pogodbe o storitvah zasebnega varovanja št. 001/2021  

 

Pogodbeni stranki 

 

ISTRABENZ TURIZEM D.D., Obala 33, 6320 Portorož - Portorose, matična številka: 5004888000, 

davčna številka: SI41568346, ki ga zastopata predsednik uprave g. Andrej Laznik in član uprave dr. 

Domen Trobec  (v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

 

(Naziv družbe) _________________, (naslov)____________________, matična številka: ________, 

davčna številka: ________________, ki jo zastopa direktor g. _____________ (v nadaljevanju: 

izvajalec) 

 

 

skleneta naslednjo: 

 

 

P   O   G   O   D   B   O  št.: 001/2021 

O STORITVAH  ZASEBNEGA VAROVANJA 

 

 

I. Uvodna določila 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

 

• naročnik izkazuje pravni naslov za uporabo objektov iz 2. člena te pogodbe; 

• da ima izvajalec za opravljanje storitev iz te pogodbe pridobljene vse potrebne licence po 

Zakonu o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011, ZZasV-1), in sicer licenco za: 

- varovanje ljudi in premoženja, (mesec in leto)________________, številka: 

______________; 

- prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, (mesec in leto)_________, 
številka: ______________; 

- izvajanje sistemov tehničnega varovanja, (mesec in leto)_______________________, 
številka: ______________; 

- varovanje prireditev v gostinskih lokalih, (mesec in leto)_______________________, 
številka: ______________; 

- varovanje javnih zbiranj, (mesec in leto)________________, številka: ______________; 
- upravljane z VNC,______________________________; 

- pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja, ____datum__, številka: ___________, u.p.: 

___________________; 

- varnostniki imajo veljavne službene izkaznice, usposobljeni varnosti in zdravja pri delu ter 

varstva pred požarom in reševanje oseb ujetih v dvigalu; 

- kolektivno zavarovanje poklicne odgovornosti, polica številka: 

_________________________. 
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II. Objekti in storitve 

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je organizacija in izvajanje storitev na naslednji način: 

 

• OBJEKT: Hoteli v Istrabenz turizem d.d., na lokaciji v Portorožu, sedež družbe Obala 33, 

Portorož (Priloga št. 1), 

 

• STORITEV: storitve zasebnega varovanja ljudi in premoženja, varovanje javnih zbiranj, 

varovanje prireditev v gostinskih lokalih, izvajanje sistemov tehničnega varovanja.  

 

Izvajalec je dolžan izdelati Načrt varovanja ljudi in premoženja petnajstih dneh od začetka 

veljavnosti te pogodbe, t.j. do 15. 02. 2021, ki ga mora potrditi naročnik in je sestavni del te 

pogodbe. 

 

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen z vsemi lokacijami varovanja oziroma s 

celotnim varovanim območjem, ki je predmet te pogodbe. 

 

Na zahtevo naročnika bo izvajalec opravljal druga dela in naloge, za katere izpolnjuje pogoje skladno 

z določbami ZZasV-1.  

 

a) Varovanje javnih zbiranj/prireditev v gostinskih lokalih 

 

3. člen 

 

Naročnik v primeru varovanja javnih zbiranj in/ali prireditev v gostinskih lokalih, izvajalca obvesti 

pisno ali telefonsko o predvidenem dogodku najmanj 15 dni pred dogodkom oziroma v skladu z 

veljavno zakonodajo.  

 

Število varnostnikov za izvajanje varovanja javnih zbiranj in varovanje prireditev v gostinskih lokalih 

se opredeli v vsakokratnem posebnem Načrtu varovanja za ta dogodek na podlagi ocene tveganja, 

ki ga potrdi naročnik. 

 

Naročnik je dolžan izvajalca sproti obveščati o vsakršnem sodelovanju drugih izvajalcev varovanja 

na območju varovanja, ki je zajeto s to pogodbo. 

 

 

III. Obveznosti izvajalca  

4. člen 

 

 Izvajalec se obvezuje, da bo storitve po tej pogodbi izvajal  

- redno in kvalitetno v skladu z vsakokratnim veljavnim Zakonom o zasebnem varovanju in 

drugimi predpisi, ki regulirajo področje pogodbenih storitev ter s predpisi, izdanimi na 

podlagi teh zakonov;   
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- s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku in 

- da bo naročnika sproti in pisno obveščal o ugotovljenih nepravilnostih in problemih v zvezi s 

storitvami po tej pogodbi.   

 

 

5. člen 

 

Izvajalec odgovarja za škodo, ki je bila povzročena naročniku, če ne opravlja storitev skladno s to 

pogodbo razen, če je opravil vse storitve skladno s to pogodbo, pa je nastala škoda za naročnika 

zaradi vzrokov, na katere izvajalec ni mogel vplivati. 

 

 

IV. Obveznosti naročnika 

6. člen 

 

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca pravočasno obveščal o vseh spremembah, ki bi lahko 

kakorkoli vplivale na izvajanje storitve in zagotovil popolno tajnost podatkov oziroma dokumentov, 

ki jih je izvajalec označil za poslovno skrivnost. 

 

V. Cena in plačilni pogoji 

7. člen  

 

Naročnik se zaveže, da bo za opravljanje storitev varovanja iz 2. člena te pogodbe plačeval: 

 

• Varovanje ljudi in premoženja (z izjemo plaže Meduza)  = ___________ €/uro; 

• Varovanje plaže Meduza (v času obratovalne sezone – poletna sezona)  = _________€/uro; 

• Zagotovitev vzdrževanja sistemov tehnične zaščite(vlom, požar) =__________ 

€/mesec/objekt; 

• Storitev priklopa na VNC po objektu=____________ €/mesec/objekt; 

• Intervencija na klic in po sprožitvi signala “alarm” =____________ €/izhod; 

• Storitev varnostnega tehnika, na podlagi naročila naročnika =__________ €/uro. 

 

Cene storitev, določene v tem členu so fiksne in nespremenjene ves čas trajanja te pogodbe.   

 

Vsem cenam se doda DDV v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

8. člen 

 

Izvajalec bo naročniku izstavil zadnji dan v koledarskem mesecu račun za dejansko opravljene 

storitve varovanja, skupaj s priloženo specifikacijo oz. obračunom ur. 

 

Naročnik je dolžan vsak račun pregledati in morebitne nepravilnosti ugovarjati v roku 8 delovnih dni 

od dneva prejema računa.  

 

Naročnik se obvezuje, da bo plačal nesporni znesek iz te pogodbe v roku _____ dni, pod pogojem, 
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da je račun potrjen s srani naročnika in posredovan naročniku do najkasneje 3. dne v mesecu za 

pretekli mesec, na elektronski naslov  ____________ . 

 

Naročnik se zaveže račun poravnati na transakcijski račun izvajalca TRR št. 

________________________, odprt pri banki ___________________. 

 

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti. 

 

VI. Trajanje pogodbe 

9.člen 

 

Ta pogodba je sklenjena za devet mesecev, z možnostjo podaljšanja. Pogodba prične veljati, ko jo 

podpišeta obe pogodbeni stranki in se uporablja od 01. 02. 2021 dalje. 

 

Vsaka pogodbena stranka lahko odpove to pogodbo iz krivdnih razlogov (npr. kršitev pogodbe, 

zakonodaje s področja varovanja z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, šteto od dneva prejema 

pisne odpovedi.  

 

 

VII. Poslovna skrivnost 

10. člen 

 

Izvajalec je dolžan varovati poslovne skrivnosti in podatke naročnika, za katere je izvedel pri 

opravljanju storitev po tej pogodbi in jih uporabljati samo za dovršitev in izpolnitev obveznosti po 

tej pogodbi. Obveza varovanja poslovnih skrivnosti in podatkov velja še v roku 5 let po preteku 

trajanja te pogodbe.  

 

Izvajalec s podpisom pogodbe zlasti potrjuje: 

- da je seznanjen z dejstvom, da predstavljajo interni akti in evidence ter hotelski standardi 

naročnika poslovno skrivnost naročnika; 

- da bo hotelske standarde naročnika varoval kot poslovno skrivnost; 

- da bo pri preprečevanju kakršnih koli nepooblaščenih razkritij hotelskih standardov ravnal s 

potrebno mero skrbnosti, v nobenem primeru pa z manjšo mero skrbnosti, kot jo uporablja pri 

varovanju svojih najbolj zaupnih informacij. 

 

Izvajalec ne sme:   

- razkriti, razširjati ali objaviti hotelske standarde kateri koli fizični ali pravni osebi brez predhodnega 

pisnega soglasja naročnika, razen svojim zaposlenim, za katere je potrebno, da so jim hotelski 

standardi znani, in ki so bili obveščeni o izvajalčevih obveznosti o varovanju poslovne skrivnosti 

naročnika ter ki so pisno soglašali s tem, da jih ne bodo uporabljali ali razkrivali tretjim osebam;  

- uporabljati hotelske standarde za kakršen koli drug namen razen za namen kakovostne izpolnitve 

obveznosti po tej pogodbi.  

 

V primeru kršitve obveznosti varovanja poslovnih skrivnosti in podatkov naročnika, je izvajalec 

dolžan naročniku povrniti celotno škodo in plačati pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR. 
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VIII. Protikorupcijska klavzula 

11. člen 

 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba 

nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun ene 

pogodbene stranke predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal 

kašno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi 

pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje 

ali opustitev, s katerim je ali bo kateri koli pogodbeni stranki povzročena škoda ali pa je ali bo 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku katerekoli pogodbene 

stranke ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe po 

prejšnjem odstavku tega člena.   

 

IX. Predstavniki in komunikacija 

 

12. člen 

 

Naročnik lahko 24 ur na dan kontaktira izvajalca na dežurno telefonsko številko ……….. ali e-naslov: 

……… v zvezi s to pogodbo oziroma v primeru, da določena kontaktna oseba izvajalca ni dosegljiva. 

 

Kontaktna oseba s strani izvajalca je ______________  telefon ___________, elektronski naslov: 

_____________________.   

 

Kontaktni osebi s strani naročnika Pavlič Mateja,  telefon 040 457 402, elektronski naslov: 

mateja.pavlic@lifeclass.net. 

 

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi ali nadomeščanju kontaktnih 

oseb v roku treh delovnih dni po zamenjavi. 

 

X. Končne določbe 

13. člen 

 

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki uredili sporazumno. 

V primeru, ko se o sporu ne bosta mogli sporazumeti, je za reševanje pristojno sodišče v Kopru. 

 

14. člen 

 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od  01. 02. 

2021. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da izvajalec najkasneje do dne 15. 02. 2021 

izdela načrt varovanja ljudi in premoženja, sicer se pogodba šteje za razvezano. 

 

Ta pogodba je napisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih ima vsaka moč izvirnika. Vsaka 
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pogodbena stranka prejme po 1 (en) izvod. 

 

Številka:   001/2021 

Portorož, dne ………………. 

Izvajalec:                                                                     Naročnik: 

_____________________                                        ISTRABENZ TURIZEM, d.d.    

g. _____________, direktor                                    g. Andrej Laznik, predsednik uprave 

                                                                                      g.dr. Domen Trobec, član uprave 

 

 

 

 

 

 

 


