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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

 
 

 
 

TEHNOSOL d.o.o. 
Zgornje Pirniče 45a 
1215 Medvode 
 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 
 
Datum: 30.4.2018 
Številka: JP-1/2018 
 
ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev Razvoj finančnega modela franšiznega 
sistema ODPRTIH VASI, kot je določeno v Povabilu k oddaji ponudbe, št. JP-1/2018 
z dne 30.4.2018 in prilogah k Povabilu k oddaji ponudbe za storitev svetovanja pri 
Razvoju finančnega modela franšiznega sistema Odprtih vasi v okviru projekta 
»Integralni turistični produkt ODPRTE VASI«, sofinanciranjega v okviru Javnega 
razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega 
gospodarstva, št. pogodbe C2130-18-090034 o sofinanciranju operacije »Integralni 
turistični produkt ODPRTE VASI« z dne 6.4.2018. 
 
Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in 
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri postopku zbiranja ponudb. 
 
 
Lep pozdrav! 
 

Andrej Dovič 
Prokurist 

Priloge: 
- Povabilo k oddaji ponudbe, št. JP-1/2018  z dne 30.4.2018 
- Priloge k Povabilu k oddaji ponudbe za storitev Razvoj finančnega modela 

franšiznega sistema ODPRTIH VASI v okviru projekta »Integralni turistični 
produkt ODPRTE VASI«, sofinanciranjega v okviru Javnega razpisa za 
sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega 
gospodarstva, št. pogodbe C2130-18-090034 o sofinanciranju operacije 
»Integralni turistični produkt ODPRTE VASI« z dne 6.4.2018. 
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Datum: 30.4.2018 
Številka: JP-1/2018 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev Razvoj finančnega modela 
franšiznega sistema ODPRTIH VASI v okviru projekta »Integralni turistični 
produkt ODPRTE VASI«, sofinanciranjega v okviru Javnega razpisa za 
sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega 
gospodarstva, št. pogodbe C2130-18-090034 o sofinanciranju operacije 
»Integralni turistični produkt ODPRTE VASI« z dne 6.4.2018 (v nadaljevanju: 
projekt »Odprte vasi«). 
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter 
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri postopku zbiranja ponudb v podjetju 
TEHNOSOL d.o.o. (št. JP-1/2018) za javno naročilo male vrednosti po 
postopku zbiranja ponudb. 
 
PODATKI O NAROČNIKU: 
 
TEHNOSOL d.o.o. 
Zgornje Pirniče 45a 
1215 Medvode 
 
Zastopnik naročnika za izvedbo javnega naročila je prokurist Andrej Dovič. 
 
ROK ZA ODDAJO PONUDBE: 
 
Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo naročnik prejel najkasneje do 
15.5.2018 do 12.00 ure.  
 
Ponudbe se lahko posredujejo po pošti ali osebno na naslov naročnika:  
TEHNOSOL d.o.o. 
Zgornje Pirniče 45a 
1215 Medvode 
 
ali po elektronski pošti na uradni elektronski naslov naročnika: 
andrej.dovic@tehnosol.si 
 
Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka 
obravnavanja ponudb.  
 



 

3 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

 
 

ODPIRANJE PONUDB: 
Odpiranje ponudb bo predvidoma 15.5.2018 ob 15.00 uri na sedežu podjetja 
TEHNOSOL d.o.o., Zgornje Pirniče 45a, 1215 Medvode in ne bo javno. 
 
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 
 

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
Predmet javnega naročila je storitev Razvoj finančnega modela franšiznega 
sistema Odprte vasi v okviru projekta »Odprte vasi«. 
 
Glavni namen projekta je razviti nov turistični produkt »Odprte vasi« ter 
zagotoviti ustrezna marketinška orodja in oglaševanje za uspešno 
implementacijo produkta na trgu. 
 
Storitev Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprte vasi mora 
vsebovati najmanj: 
 

- Vzpostavitev modela franšizinga Odprtih vasi 
- Finančne projekcije poslovanja 

 
2. JEZIK 

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v 
slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine 
ponudbene dokumentacije. 

 
3. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

Ponudba se . 
bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 
a) Izpolnjen obrazec Ponudba (Priloga 1); 
b) Izjavo o izpolnjevanju pogojev (Priloga 2); 

a. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi 
izpolnjevanja pogojev, navedenih v Prilogi 2 »Izjava o izpolnjevanju 
pogojev« 

OPOMBA: V primeru več zakonitih zastopnikov ponudnika, če gre za pravno 
osebo, se obrazec kopira in izpolni za vsakega zakonitega zastopnika 
posebej. 
c) Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 

(Priloga 3); 
Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve 
korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov mora zakoniti zastopnik 
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ponudnika v postopku javnega naročanja podati izjavo o udeležbi fizičnih in 
pravnih oseb v lastništvu ponudnika. 

OPOMBA: V primeru več zakonitih zastopnikov ponudnika, če gre za pravno 
osebo, se obrazec kopira in izpolni za vsakega zakonitega zastopnika 
posebej. 
d) V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti: 

a. Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga 4); 
b. Izpolnjen obrazec Izjava podizvajalca (Priloga 5); 

OPOMBA: Ponudnik – izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitne 
zamenjave podizvajalca pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje 
naročnika. 
e) Predračun (Priloga 6) 
Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec predračuna. Ponudnik mora nuditi 
in podajati cene za vse postavke storitev iz popisa del. 
f) Vzorec pogodbe (Priloga 7) 
Ponudnik mora predložiti vzorec pogodbe, na katerem mora parafirati vse 
strani pogodbe, jo podpisati in žigosati, s čimer se potrjuje, da se strinja z 
vzorcem pogodbe. Pogodba se lahko v določenih elementih prilagodi oziroma 
smiselno spremeni na podlagi dogovora med naročnikom in izbranim 
ponudnikom. Spremembe pogodbe ne smejo biti kontradiktorne pogojem, 
navedenim v povabilu k oddaji ponudb. 

 
4. POVZETEK PRILOG, KI JIH MORA PONUDNIK PRILOŽITI K SVOJI 

PONUDBI: 
a. Priloga 1: PONUDBA 
b. Priloga 2: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
c. Priloga 3: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V 

LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
d. Priloga 6: PREDRAČUN 
e. Priloga 7: VZOREC POGODBE 

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti: 
a. Priloga 4: PODATKI O PODIZVAJALCU 
b. Priloga 5: IZJAVA PODIZVAJALCA 

OPOMBA: Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti 
druge primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Če ni 
drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil. 
 

5. POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
Ponudniki lahko v pisni ali elektronski obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s 
pripravo ponudbe in sicer do najkasneje tri (3) dni pred iztekom roka za 
predložitev ponudb. 
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Vprašanja naslovite na naslov: TEHNOSOL d.o.o., Zgornje Pirniče 45a, 1215 
Medvode ali na elektronski naslov andrej.dovic@tehnosol.si s pripisom: 
»Pojasnila – JN: JP-1/2018 – Storitev Razvoj finančnega modela franšiznega 
sistema Odprtih vasi«. 
 
Pred pretekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni razpisno 
dokumentacijo z izdajo dopolnitev. Vsaka taka dopolnitev je sestavni del razpisne 
dokumentacije in bo posredovana vsem potencialnim ponudnikom, ki so prejeli 
prvotno razpisno dokumentacijo. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo 
ponudb. 
 
6. IZDELAVA PONUDBE 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Ponudbena 
dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z 
neizbrisljivo pisavo. 
 
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po 
vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo 
izjave predložiti brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne 
upoštevajo. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani 
ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim 
pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti 
ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z 
razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo 
osebe, ki podpiše ponudbo. 
 
7. PREDLOŽITEV PONUDBE 
Ponudnik lahko predloži ponudbo: 
1.) po pošti ali osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidno označen naslov 

naročnika ter pripis: »NE ODPIRAJ – PONUDBA JP-1/2018 – Storitev Razvoj 
finančnega modela franšiznega sistema Odprtih vasi. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 

2.) po elektronski pošti na uradni naslov naročnika andrej.dovic@tehnosol.si. 
Ponudniki oddajo vso zahtevano ponudbeno dokumentacijo kot skenirane 
dokumente, podpisane in potrjene z žigom. 

 
V zadevi / naslovu elektronskega sporočila mora biti navedeno: PONUDBA 
JP-1/2018 – Storitev Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprtih 
vasi. 
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8. CENA 
 

Cene morajo biti izražene v evrih, vsebovati pa morajo vse elemente, iz 
katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste. 
 
V primeru, da ponudnik daje popust na ponujeno storitev, ga mora upoštevati 
v končni ponudbeni ceni. 
 
Končna ponudbena cena je cena , ki vključuje vse elemente cene: davke, 
prispevke, drobni material in kalo, stroške nabave, carine, transportne stroške, 
popust in morebitne druge stroške. 
 
Cene so fiksne ves čas trajanja pogodbe za ponujen obseg storitev. 
 
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skadu z obrazcem 
Ponudba (Priloga 1) in obrazcem Predračun (Priloga 6). 
 
Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo 
naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe pisno zahteval podrobne podatke o 
elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega 
naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in zahteval, da jih ponudnik 
verodostojno utemelji. 

 
9. PLAČILNI POGOJI 

Ponudnik mora nuditi rok plačila 8 dni, ki začne teči naslednji dan po prejemu 
pravilno izstavljenega in s strani naročnika potrjenega računa. 
 
Izbrani ponudnik bo moral za opravljene storitve izdati račun na račun 
naročnika številka SI56 1010 0005 0822 951, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo 
d.d. Izdani račun mora imeti v opombah obvezen pripis: »Storitev je bila 
opravljena v skladu s projektom »Odprte vasi«.  
 
Naročnik bo izvedel plačilo storitve najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi 
računa. Če je ponujeni rok plačila krajši od zahtevanega, se ponudba izloči. 
 

10.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Vsa razpisna dokumentacija bo ponudnikom poslana hkrati s Povabilom k 
oddaji ponudbe. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo so 
možna skladno s 5. točko Povabila k oddaji ponudbe.  
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11.  ROK IZVEDBE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 

Z izvedbo storitve Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprtih vasi 
bo moral izbrani ponudnik začeti takoj po podpisu pogodbe. Predvideni rok za 
izvedbo storitve je 14 dni. 
 

12. VARIANTNA PONUDBA 
Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane. 
 

13. VELJAVNOST PONUDBE 
Ponudba mora veljati najmanj do 31.5.2018. V primeru krajšega roka 
veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. 
 
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo 
čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori 
ponudnikov bodo morali biti podani v pisni obliki. 
  

14.  MERILA 
Edino merilo za izbor je najnižja cena. 
 
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno za izvedbo razpisanih storitev 
ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. 
 

15.  ODLOČITEV O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA IN SKLENITEV 
POGODBE 
Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik sprejel predvidoma 
do 18.5.2018. 
 
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku osmih 
(8) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. 
 

16.  PREKLIC JAVNEGA NAROČILA 
Naročnik si pridružuje pravico preklicati javno naročilo. Naročnik ne odgovarja 
za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi dejstva, da 
pogodba ne bi bila sklenjena. 
 
        Prokurist: 
        Andrej Dovič 
 
Priloge: 
- Priloge k Povabilu k oddaji ponudbe za storitev Razvoj finančnega 
modela franšiznega sistema Odprtih vasi projekta Odprte vasi, št. C2130-18-
090034. 
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PRILOGE 
 

k »Povabilu k oddaji ponudbe za storitev Razvoj finančnega modela franšiznega sistema 
Odprtih vasi  v okviru projekta Odprte vasi, št. C2130-18-090034« 
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Priloga 1 

 
 
 

PONUDBA št.: ___________ 
 
 
 
 
Na podlagi Povabila k oddaji ponudbe, št. JP-1/2018 z dne 30.4.2018, za storitev Razvoj finančnega 
modela franšiznega sistema Odprte vasi z dne 30.4.2018, dajemo ponudbo z vsemi zahtevanimi 
prilogami. 
 
 
 
1. PODATKI O PONUDNIKU: 

NAZIV:  

NASLOV:  

KONTAKTNA OSEBA:  

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 

TELEFON:  

FAKS:  

ID za DDV oz. DAVČNA ŠTEVILKA:  

MATIČNA ŠTEVILKA:  

ŠT. TRR Z NAVEDBO BANKE:  

ZAKONITI ZASTOPNIK/I: 
 
 

SKRBNIK POGODBE:  

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS  
POGODBE: 

 

 
 
 
2. PONUDBENA CENA: 
Končna ponudbena cena je: 

 
                                                   �������..............................................EUR / brez DDV 

 
......................................................................EUR / vrednost DDV 

 
                                   �������.���.................................EUR / skupaj z DDV 
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V primeru, da bo naša Ponudba sprejeta, smo pripravljeni z izvajanjem storitev začeti takoj in jih 
izvesti v povabilu k oddaji ponudbe predvidenih rokih. Strinjamo se z izvedbo vseh storitev, kot so 
določene v razpisni dokumentaciji. 
 
Veljavnost Ponudbe je do 31.5. 2018. 
 
 
Rok plačila je osem (8) dni in začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega in s strani 
naročnika potrjenega računa. 
 
Cene so fiksne ves čas trajanja pogodbe za ponujeni obseg storitev. 
 
Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika. 
 
 
 
Kraj in datum: _____________________ 

 
 
Ponudnik: _______________________ 
 

 
 
Žig: 
 

 
 
Podpis: __________________________ 
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Priloga 2 

 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Naziv ponudnika: 
 
 
Sedež (naslov) ponudnika: 
 
 
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 

−−−− da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v 75. členu 
ZJN-3, 

−−−− da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja 
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v 
dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z 
lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 
odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je 
bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, 

−−−− da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek 
postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega 
prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili 
poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju. Prav tako nismo bili s 
pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim 
ravnanjem. Proti nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana veliko strokovna 
napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v 
skladu z določbami 75. do 76. člena ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali 
zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, 

−−−− da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3, 
−−−− da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse obveznosti v zvezi s plačili 

prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami 
države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika, 

−−−− da smo vpisani v register poklicev oziroma imamo registrirano dejavnost, ki je potrebna za 
izvedbo predmeta javnega naročila. 

 
S podpisom te izjave potrjujemo, da:  

− je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika in da se s to razpisno 

dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in kot taka sprejemamo,  

− bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih 

navedli v svoji ponudbi,  

− so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo 

originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzamemo popolno 

odgovornost,  

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

korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma funkcionar naročnika ali 

njegov družinski član, ni član poslovodstva ali/in ni neposredno ali preko drugih oseb v več kot 5 % 

udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu, 

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

− nam je znano, da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-3 obvezna, v kolikor to izrecno 

zahteva podizvajalec.  
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S podpisom te izjave izjavljamo, da:  

 

 

 

− naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 

državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,  

− ima naročnik pravico pridobiti potrdila, ki se nanašajo na naše zakonite zastopnike,  

− bomo, če bo naročnik zahteval, naročniku v dogovorjenem roku izročili ustrezna potrdila, ki se 

nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo na podlagi povabila k oddaji ponudb št.: JP-1/2018  z 

dne 30.4.2018 za storitev Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprte vasi v okviru projekta Odprte 

vasi štev. C2130-18-090034. 

 

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

 
 
 
Kraj in datum: ______________________________ 
 

 
 
Ponudnik: ________________________ 
 

 
Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
 
___________________________________________ 

 
EMŠO: 
 
 _________________________________  
 

 
 
Žig: 
 

 
 
Podpis: __________________________ 
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Priloga 3 

 
 
Ponudnik:  _____________________________ 

 
_____________________________ 
 
_____________________________ 

 
Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in 
preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika v 
postopku javnega naročanja z oznako JN št.: JP-1/2018 z dne 30.4. 2018 podajam naslednjo 
 
 

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
 
 
Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v 
postopku javnega naročanja): 
 
Firma ponudnika: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                         
Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe – ponudnike, ki 
niso vpisane v poslovnem registru: _________________________________________ 
 
Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi):     DA                             NE     
 
Lastniška struktura ponudnika: 
 
1.1 Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki: 
 
Fizična oseba 1: 
 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 
 
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in 
hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Delež lastništva ponudnika: ___________________________ 
 
Tihi družbenik (ustrezno označi):        DA                             NE     
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: ___________________________________________________ 
 
Fizična oseba 2: 
 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 
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Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in 
hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Delež lastništva ponudnika: ___________________________ 
 
 
 
Tihi družbenik (ustrezno označi):        DA                             NE     
 
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: ___________________________________________________ 
 
(ustrezno nadaljuj seznam) 
 
1.2 Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna 

oseba nosilec tihe družbe: 
 
Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________ 
 
Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________ 
 
Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________________ 
 
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v 
poslovnem registru: _________________________________________________________________ 
 
Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi):       DA                     NE     
 
pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:  
 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 
 
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in 
hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): 
_________________________________________________________________________________ 
 
Delež lastništva ponudnika: ___________________________ 
 
Tihi družbenik (ustrezno označi):        DA                             NE     
 
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: ___________________________________________________ 
 
(ustrezno nadaljuj seznam) 
 
1.3 Podatki o družbah, za katere se po določbi zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 

so povezane družbe s ponudnikom: 
 
Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________ 
 
Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________ 
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Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v 
poslovnem registru: _________________________________________________________________ 
 
je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 s pravno osebo: 
  
Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________ 
 
Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________ 
 
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v 
poslovnem registru: _________________________________________________________________ 
 
povezana na način _________________________________________________________________ 
 
 
(ustrezno nadaljuj seznam) 
  
Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel: 
 

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je 
udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne 
osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe, 

 
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej 

podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali 
drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih 
oseb in tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v 
primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom 
naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.  
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo na podlagi povabila k oddaji ponudb št.: 
JP-1/2018 z dne 30.4. 2018 za storitev Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprtih vasi v 
okviru projekta Odprte vasi št.  C2130-18-090034. 
 
 
 
Kraj in datum: _______________________________ 
 

 
 
Ponudnik: ________________________ 
 

 
Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
 
_________________________________________ 

 
Podpis: 
 
_________________________________ 
 

 
 
Žig: 
 

 



 

16 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 

 
 

 
Priloga 4 

 
PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

Firma/ime podizvajalca  

Naslov  

Zakoniti zastopnik oziroma oseba 
pooblaščena za podpis pogodbe 

 

Matična številka  

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Telefon  

Fax  

E-pošta  

Prevzete storitve: 

Opis storitev 
(navede se delovna področja iz 
specifikacije naročila - popis del) 

 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

Vrednost storitev (EUR) brez DDV  

Vrednost storitev (EUR) z DDV  

Vrednost storitev izražena v % 
ponudbene cene 

 

 
(OPOMBA: Obrazec je treba izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem, pri 
čemer ponudnik navede le tiste storitve in njihovo vrednost, ki jih prevzema v ponudbi 
podizvajalec. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec namnoži.) 

 

 
Kraj in datum: ________________________________ 

 
Ponudnik: ____________________________ 
 

 
Žig: 
 

 
Podpis: ______________________________ 
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Priloga 5 

 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA 
 
 

PREDMET RAZPISA: 
 
Storitev Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprte vasi v okviru projekta Odprte vasi št. c2130-
18-090034. 
 
PODIZVAJALEC:___________________________________________________________________ 
 
po svojem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu _________________________________________ 
 
 

i z j a v l j a m, 
 

 
a) da skladno z določili 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in hkrati soglašamo, da 
 nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika oziroma glavnega izvajalca. 

b) da skladno z določili 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednega plačila. 
 
Podizvajalec obkroži eno od možnosti (a ali b). Izpolnjeno izjavo mora predložiti vsak podizvajalec, ki 
nastopa v ponudbi. 
 
(Opomba: Obrazec je treba izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.  
Podizvajalec obkroži eno od možnosti (a ali b). Izpolnjeno izjavo mora predložiti vsak 
podizvajalec, ki nastopa v ponudbi. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec 
namnoži.) 
 
 
Kraj in datum: 
________________________________ 

 
Podizvajalec: 
______________________________ 
 

 
Žig: 
 

 
Podpis: 
______________________________ 
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Priloga 6 

 
 

PREDRAČUN 
 
 

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA PONUDBENEGA PREDRAČUNA 
 
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu. 
 
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese: 

• Izračunano skupno ceno za posamezno postavko storitve; 
• Izkazano skupno vrednost storitve brez DDV in z DDV. 

 
Skupna cena vseh storitev je fiksna ves čas trajanja pogodbe za ponujeni obseg storitev. 
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Naročnik: 
TEHNOSOL d.o.o. 
Zgornje Pirniče 45a 
1215 Medvode 
 
 
 
Ponudnik: ______________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
 
 
PREDRAČUN št.: ____________ 
 
za izvedbo javnega naročila: 

»Storitev Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprtih vasi v okviru projekta Odprte vasi št. 
C2130-18-090034«. 

Zap. 
št. 

Opis Skupaj v € brez DDV 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Popusti:  

SKUPAJ brez DDV:  

DDV:  

SKUPAJ z DDV:  

 
 
Datum: ______________     Žig in podpis ponudnika: 
 
 
            ______________________________ 
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Priloga 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VZOREC POGODBE 
 
Vzorec pogodbe mora ponudnik parafirati (vse strani), žigosati in podpisati. Pogodba se lahko v 
določenih elementih prilagodi oz. smiselno spremeni na podlagi dogovora med naročnikom in izbranim 
ponudnikom. Spremembe pogodbe ne smejo biti kontradiktorne pogojem navedenim v povabilu k 
oddaji ponudb. 
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TEHNOSOL d.o.o. 
Zgornje Pirniče 45a 
1215 Medvode 
ki ga zastopa prokurist Andrej Dovič  
Matična številka: 2343312000 
ID za DDV: SI22145931 
TRR: SI56 1010 0005 0822 951, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d. 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 

in 
 

_______________________________________________________________ 

ki ga zastopa ___________________________ 
Matična št.: ____________________________ 
ID za DDV: ____________________________ 
TRR: __________________________ odprt pri _________________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 

 
sklepata naslednjo 
 
 

POGODBO 
 

za storitev Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprtih vasi v okviru projekta 
Odprte vasi št. C2130-18-090034. 

 
 

UVODNA DOLOČILA 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata in sta soglasni, da: 

- je naročnik TEHNOSOL d.o.o. izvedel postopek zbiranja ponudb s sklenitvijo pogodbe za 
javno naročilo storitve Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprtih vasi v okviru 
projekta Odprte vasi št. C2130-18-090034, 

- storitev se izvaja za namen izvedbe projekta Odprte vasi, 
- je bil izvajalec na podlagi naročnikovega povabila k oddaji ponudb št.: JP-1/2018 z dne 30.4. 

2018 in svoje ponudbe št. _________ z dne ____________ kot najugodnejši ponudnik izbran 
za izvedbo javnega naročila iz prve alineje tega člena. 

 
PREDMET POGODBE 

 
2. člen 

 
S to pogodbo naročnik odda izvajalec pa prevzame v izvedbo storitev Razvoj finančnega modela 
franšiznega sistema Odprtih vasi v okviru projekta Odprte vasi, kot je opredeljeno v Povabilu k oddaji 
ponudbe št.: JP-1/2018 z dne 30.4.2018 in Ponudbi izvajalca št. _________ z dne _____________. 
 
Storitev Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprtih vasi  mora biti izdelana skladno s 
projektnimi zahtevami projekta Odprte vasi, ki so opredeljene v povabilu k oddaji ponudbe št.: JP-
1/2018 z dne 30.4. 2018. 
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Glavni namen projekta Odprte vasi je razviti nov turistični produkt »Odprte vasi« ter zagotoviti 
ustrezna marketinška orodja in oglaševanje za uspešno implementacijo produkta na trgu. 

Na podlagi opisanih del in nalog v povabilu k oddaji ponudbe št.: JP-1/2018 z dne 30.4.2018, bo moral 
izvajalec v sklopu izvajanja storitve Razvoj finančnega modela franšiznega sistema Odprtih vasi 
projekta Odprte vasi izvesti oz. pripraviti predvsem:  

 
- Vzpostavitev modela franšizinga Odprtih vasi 
- Finančne projekcije poslovanja 

 

Izvajalec bo moral pri izvedbi storitve tesno sodelovati s strokovnimi sodelavci naročnika, ki so del 
projektne skupine projekta Odprte vasi. 
 

Izvajalec je dolžan naročniku dajati vsa potrebna pojasnila v zvezi z izvedbo storitve, ga sprotno pisno 
obveščati o morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih oz. nepravilnostih in v največji možni meri 
zastopati interese naročnika. 
 

3. člen 
 
Izvajalec bo izvršil pogodbene storitve v skladu in v obsegu, kot izhaja iz naslednjih dokumentov: 

- Povabila k oddaji ponudbe št.: JP-1/2018 (pogoji v razpisni dokumentaciji, veljajo tudi, če niso 
v tej pogodbi posebej navedeni), 

- Ponudbe izvajalca št. __________ z dne ____________. 
 
Dokumenti iz prvega odstavka tega člena so priloge in sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: 
pogodbena dokumentacija). 
 

ROKI ZA IZVEDBO DEL 
 

4. člen 
 
Izvajalec se zavezuje opraviti storitev v  roku 14 dni. 

 
DRUGE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 
Obveznosti izvajalca 

 
5. člen 

 
Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbene storitve ter pogodbeno dokumentacijo. 
 
V zvezi z izvedbo storitve po tej pogodbi se izvajalec obvezuje, da bo: 

- prevzete naloge, določene v tej pogodbi, opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z 
veljavnimi predpisi, pravili stroke in standardi, 

- naročniku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev, 

- aktivno sodeloval z naročnikom,  

- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti zato, da bi bili izpolnjeni po tej pogodbi 
dogovorjeni roki, 
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- naročnika sproti obveščal o tekočih težavah in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati 
na izvršitev pogodbenih obveznosti, 

- varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev, 

- vodil vso z zakonom in drugimi predpisi ter navodili predpisano dokumentacijo, 
- izpolnjeval vse obveznosti do morebitnih svojih podizvajalcev, pod pogoji, ki izhajajo iz te 

pogodbe. 
 

 

 

Obveznosti naročnika 

 
6. člen 

 
Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bo: 

- v dogovorjenih rokih dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in vse informacije, ki so 
potrebne za to, da lahko izvajalec izpolni njegove obveznosti po tej pogodbi, 

- tesno sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v 
obojestransko zadovoljstvo, 

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile 
vplivati na izvršitev prevzetih storitev in odgovarjal na morebitna dodatna vprašanja, 

- izvajalcu redno poravnaval denarne obveznosti po tej pogodbi in ga obvestil o kakršnihkoli 
okoliščinah, ki bi mu lahko preprečile pravočasno plačilo denarnih obveznosti po tej 
pogodbi. 

 
CENA STORITEV 

 
7. člen 

 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena za opravljene storitve iz 2. člena te pogodbe fiksna in 
znaša za celoten čas trajanja pogodbe: 
 
Cena storitev brez DDV znaša:    ____________________________EUR 
 
Znesek DDV v višini 22 % znaša:   ____________________________EUR 
 
Skupna vrednost pogodbenih storitev z DDV znaša: ____________________________EUR 
 
(z besedo:___________________________________________________________) 
 
Za opravljanje morebitne naknadne storitev, ki niso predmet te pogodbe, in njihovi ceni, se lahko 
naročnik in izvajalec dogovorita naknadno. 
 

ROK PLAČILA IN ZAMUDNE OBRESTI 
 

8. člen 
 

Izvajalec mora za opravljene storitve izdati račun na račun naročnika številka: SI56 1010 0005 0822 
951, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d. Izdani račun mora imeti v opombah obvezen pripis: 

»Storitev je bila opravljena v skladu s projektom Odprte vasi, št. C2130-18-090034«. 
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Predstavnik naročnika mora potrditi ali z obrazložitvijo zavrniti račun za izplačilo v roku 5 delovnih dni 
po prejemu. Če predstavnik naročnika v 5 delovnih dneh od prejema ne potrdi ali ne zavrne računa, se 
šteje, da je račun potrjen. 
 
V primeru zavrnitve računa se šteje za dan prejema čas, ko prejme naročnik popravljen račun v skladu 
z razlogi zavrnitve. 
 
Naročnik je dolžan poravnati račun v roku 8 dni od izdaje računa na transakcijski račun izvajalca št. 
___________________________, odprtega pri banki _____________________. 
 
V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti. 
 

 
ČAS TRAJANJA POGODBE 

 
9. člen 

 
 
Ta pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank in velja do dokončanja vseh storitev 
izvajalca po tej pogodbi. 
 
Pogodbeni stranki lahko sporazumno predčasno prekineta pogodbo in določita odpovedni rok, ki ne 
more biti daljši od dveh mesecev. V odpovednem roku je treba določiti tudi roke in način predaje 
dokumentov. 
 

ODSTOP OD POGODBE 
 

10. člen 
 
Naročnik ali izvajalec lahko odstopita od pogodbe v naslednjih primerih: 

- če izvajalec oziroma naročnik bistveno kršita svoje obveznosti iz te pogodbe po predhodnem 
pismenem opominu, 

- če naročnik izvajalcu za opravljene storitve ne plačuje v dogovorjenem roku po predhodnem 
pismenem opominu, 

- v primeru višje sile. 
 
V primerih iz prejšnjega odstavka velja enomesečni odpovedni rok. 
 
Odpovedni rok začne teči, ko katera od pogodbenih strank prejme pisno odpoved, poslano s 
priporočeno pošiljko ali preko elektronske pošte. 
 
Stranki se lahko dogovorita, da bo pogodbeno razmerje prenehalo s samo vročitvijo odpovedi, če 
zakon ne določa drugače. 
 
Stranki imata pravico zahtevati, da se poravnajo medsebojne obveznosti, ki so zapadle pred 
prenehanjem pogodbenega razmerja. 
 
Za vsako drugačno ravnanje strank pri odstopu od pogodbe v nasprotju s to pogodbo in veljavno 
zakonodajo stranki odškodninsko odgovarjata za nastalo škodo. 
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POSLOVNA SKRIVNOST 
 

11. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo obravnaval vse informacije in poslovno dokumentacijo, ki jo prejme od 
naročnika kot poslovno skrivnost. 
 
V primeru kršenja določbe iz prejšnjega odstavka izvajalec odškodninsko odgovarja za premoženjsko 
in nepremoženjsko škodo. 
 

 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

 
12. člen 

 
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je Andrej Dovič.  
 
Skrbnik te pogodbe s strani izvajalca je Andrej Dovič. 
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika je ________________________________. 
 
Skrbnik te pogodbe s strani naročnika je _______________________________. 
 
 
 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

13. člen 
 

 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

− pridobitev posla ali 

− za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

− za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

− za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
 

REŠEVANJE SPOROV 
 

14. člen 
 
Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če 
spora na ta način ne bo možno rešiti, ga bosta reševali pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču. 
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KONČNA DOLOČILA 
 

15. člen 
 
Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en 
(1) izvod. 
 
 
 
Št.: ____________________________   Št.: ____________________________ 
 
V  _________________, dne ____________  V __________, dne ____________   
 
 
 
IZVAJALEC     NAROČNIK     

_________________________   TEHNOSOL d.o.o. 
 
_________________________   Andrej Dovič, prokurist 

 


