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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 torka, 20.12.2021 

najkasneje do 13:00 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, 16.12.2021 

 

 

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 20.12.2021 do 13.00 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  21.12.2021 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 



ISTRABENZ TURIZEM D.D. 
Obala 33, 6320 PORTOROŽ 

7 

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  
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