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Naročnik: Narodna in univerzitetna knjiţnica, Turjaška 1, Ljubljana 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

 

 

 

Naročnik je na portalu javnih naročil objavil javni razpis po odprtem postopku za izdelavo 

dokumentacije za realizacijo projekta vzpostavitve nacionalnega agregatorja e-vsebin s 

področja kulture. 

 

Vabimo vas, da oddate svojo pisno ponudbo na javni razpis v skladu z navodili te razpisne 

dokumentacije. 

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na naročnikovem spletnem naslovu http://www.nuk.uni-

lj.si/aktualno/razpisi. 

 

 

Upoštevane bodo ponudbe, ki jih bo naročnik prejel do vključno 5. 4. 2010. 

 

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 4. 2010 ob 12. 00 uri v prostorih naročnika na Turjaški 1 v 

Ljubljani, soba 102. 

 

      . 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Zoran Krstulović, tel. 01/2001-100, E pošta: 

zoran.krstulovic@nuk.uni-lj.si 

 

 

 

            

    Narodna in univerzitetna knjiţnica 

        Mateja Komel Snoj, ravnateljica 

 

 

 

  

http://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razpisi
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NAVODILO ZA IZDELAVO PONUBE 
 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 

1. člen 

 

V skladu s 25. členom  Zakona o javnem naročanju – ZJN – 2 (Ur. list RS št. 128/06 in 16/08, 

je naročnik na portalu javnih naročil objavil javni razpis po odprtem postopku za izdelavo 

dokumentacije za realizacijo projekta vzpostavitve nacionalnega agregatorja e-vsebin s 

področja kulture. 

 

 

2. člen 

 

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 

dejavnost, ki je predmet razpisa in izpolnjuje tudi vse druge zahtevane pogoje tega razpisa.  

 

Prijava mora biti izdelana v slovenskem jeziku.  

 

 

II. PREDMET RAZPISA 

 

Ozadje projekta 

Ministrstvo za kulturo je 14. septembra 2009 na podlagi 69. člena Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) izdalo 

sklep o določitvi nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture. Za zagotavljanje 

enotnega izvajanja javne sluţbe na področju kulture je za nacionalnega agregatorja e-vsebin s 

področja kulture določila Narodno in univerzitetno knjiţnico (NUK). 

V skladu s Strategijo razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji – si2010 in vizijo e-

vsebin na področju vključujoče informacijske druţbe in kakovosti ţivljenja, je bila oblikovana 

vizija vloge e-kulture v informacijski druţbi, ki določa, da je potrebno zagotavljati razvoj in 

široko dostopnost slovenskih digitalnih kulturnih vsebin kot osnovo za prepoznavnost 

Slovenije v svetu, ustvarjanje dodane vrednosti v kulturi ter z njo povezanimi kulturnimi 

industrijami in prispevek k znanju za večjo kakovost ţivljenj. Kulturna politika pojmuje e-

kulturo oziroma digitalne kulturne vsebine kot eno od najpomembnejših splošnih prioritet, ki 

naj preţema celotno kulturno sfero. E-kulturo je potrebno razumeti kot vključevanje 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovne procese ustvarjanja, shranjevanje, 

razširjanja, predstavljanja javnosti, zaščite in ponovne uporabe digitalnih kulturnih vsebin 

tako pri neposrednih ustvarjalcih kulturnih dobrin kot tudi v knjiţnicah, muzejih, galerijah, 

arhivih, medijih ter drugih kulturnih institucijah. 

Pri izgradnji nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture je potrebno upoštevati tudi 

dokument Europeana Content Strategy (http://version1.europeana.eu/web/europeana-

http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/provide-content
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project/provide-content). Dokument določa strategijo razvoja Europeane na podlagi 

spodbujanja nastajanja in sodelovanja z nacionalnimi in  tematskimi agregatorji.  

 
Vsebina razpisa 

Izdelava dokumentacije (vključno z izdelavo analiz, metodologij, poslovnega modela, ocen in 

izhodišč investicije) potrebne za realizacijo projekta vzpostavitve nacionalnega agregatorja e-

vsebin s področja kulture v sodelovanju z naročnikom. 

 

Specifikacija del 

Projekt bo izveden v treh fazah: 

1. Izdelava analize obstoječega stanja dostopnosti, distribucije in hrambe digitaliziranih 

vsebin s področja kulture (e-vsebin) po različnih ustanovah na področju kulture. 

2. Izdelava organizacijskega in poslovnega modela ter specifikacije zahtev zasnove 

portala nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture, ki bo natančno 

opredeljeval vse lastnosti portala in prvine potrebne za njegovo vzpostavitev in 

delovanje. 

3. Izdelava investicijske dokumentacije, ki bo povzemala ključne ugotovitve izvedenih 

analiz in utemeljevala investicijo v portal nacionalnega agregatorja e-vsebin s 

področja kulture. 

Izvajalec projekta mora v okviru projekta izdelati naslednje izdelke: 
1. Analizo obstoječega stanja dostopnosti, distribucije in hrambe e-vsebin, ki bo izvedena na 

podlagi gradiv, pridobljenih v okviru preteklih popisov e-vsebin in delavnic s ključnimi 

ustanovami na področju kulture. Izdelek mora za vsako ustanovo na področju kulture obsegati: 

o Metodologijo analize stanja in opredelitev nabora podatkov, ki jih je potrebno zbrati. 

o Informacije o platformi za dostopnost, distribucijo in hrambo e-vsebin posamezne 

ustanove. 

o Informacije o kompetencah ustanove za digitalizacijo gradiv, ki jih hrani in potrebe po 

podpori pri aktivnostih digitalizacije ter zagotavljanja dostopnosti do tako nastalih e-

vsebin. 

o Informacije o razpoloţljivih e-vsebinah ustanove (vrsta gradiva, format, obseg, 

kakovost, metapodatkovni standard...). 

2. Organizacijski in poslovni model portala nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja 

kulture, ki bosta izdelana na podlagi ugotovitev analize obstoječega stanja in analize moţnih 

konceptov poslovanja in organizacije portala nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja 

kulture. Izdelek mora obsegati: 

o Opredelitev optimalnega pozicioniranja portala glede na sorodne portale v Sloveniji, 

(vpoštevajoč delujočo infrastrukutro in doseţene tehnološke rešitve Digitalne 

knjiţnice Slovenije – dLib.si) ter oblikovanje krovnega koncepta portala nacionalnega 

agregatorja e-vsebin s področja kulture z vidika dostopnosti vsebin uporabnikom in 

povezovanja z drugimi sistemi. 

o Opredelitev koncepta partnerstva med skrbnikom portala (NUK) in ustanovami na 

področju kulture, s ciljem zagotavljanja obojestranskega interesa in koristi ter 

nemotenega delovanja portala. 

o Opredelitev koncepta financiranja portala z analizo moţnih virov financiranja, 

vključno z moţnimi načini ustvarjanja prihodkov od delovanja portala. 
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o Izdelavo organizacijske sheme z opredelitvijo interakcij, pristojnosti in dolţnosti vseh 

akterjev (v okviru skrbnika portala in ustanov na področju kulture), povezanih z 

delovanjem portala nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture. 

o Izračun ocene stroškov za razvoj in obratovanje portala nacionalnega agregatorja e-

vsebin s področja kulture in potrebne podporne organizacijske strukture, vključno s 

potrebnimi človeškimi viri (FTE). 

o Opredelitev trţenjskega pristopa za pritegnitev končnih uporabnikov (drţavljani, 

raziskovalci, študentje, učeča se mladina), skladno z izbranim pozicioniranjem 

portala. 

3. Specifikacijo zahtev za portal nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture, ki 

bo izvedena na podlagi preučevanja obstoječih gradiv o delujočih digitalnih knjiţnicah 

(dLib.si, …) in drugih ponudnikih e-vsebin s področja kulture ter delavnic s strokovnjaki 

NUK, strokovnjaki ključnih ustanov s področja kulture in drugimi udeleţenci v projektu. 

Koncept portala nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture mora upoštevati obstoj 

obstoječih sistemov in aplikativne ter strojne opreme NUK. Izdelek mora obsegati: 

o Shema tehničnega koncepta portala nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja 

kulture z opisom ključnih storitev, ključnih programskih komponent in ključnih 

povezav z drugimi informacijskimi sistemi. 

o Funkcionalne zahteve portala nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture, ki 

obsega opis vseh funkcionalnosti sistema, glede na vloge uporabnikov, ki jih izvajajo. 

o Procesni model vseh procesov, ki se izvajajo v okviru portala nacionalnega 

agregatorja e-vsebin s področja kulture, s prikazom udeleţencev in dokumentov, ki 

nastopajo v procesu. 

o Logični podatkovni model portala nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja 

kulture, ki obsega vse entitete, ki se bodo pojavljale v sistemu in njihove atribute. 

Podatkovni model mora obsegati tudi model metapodatkov za opis posameznih e-

vsebin. 

4. Investicijsko dokumentacijo, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Izhodišče za izdelavo 

investicijske dokumentacije so predhodno izdelana Analiza obstoječega stanja hrambe in 

distribucije e-vsebin, Organizacijski in poslovni model portala nacionalnega agregatorja e-

vsebin s področja kulture ter Specifikacija zahtev za portal nacionalnega agregatorja e-vsebin 

s področja kulture. Izdelek mora obsegati: 

o Dokument identifikacije investicijskega projekta z obvezno vsebino, zahtevano v 

uredbi. 

o Investicijski program z obvezno vsebino, zahtevano v uredbi. 

 

 

III. POGOJI RAZPISA 

 

 

3. člen 

 

1. Ponudnik mora predloţiti  pravilno izpolnjeno in podpisano prijavo za sodelovanje 

na razpisu. 

 DOKAZILO: izpolnjen in podpisan obrazec »PRIJAVA« 
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2. Ponudnik mora biti registriran ter tehnično in kadrovsko usposobljen za dejavnost, 

 ki je predmet  razpisa. 

 DOKAZILO: izjava prijavitelja na obrazcu »PRIJAVA« 

 

Ponudnik, ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji mora predloţiti potrdilo ustreznega organa v 

skladu s predpisi drţave, v kateri ima registrirano dejavnost. 

 

3. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor je prijavitelj pravna oseba)  

mora  izkazati, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, 

ki so  opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št 55/08, 66/08 in 

39/09): 

- hudodelsko zdruţevanje; 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 

podkupnine; 

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 

posredovanje; 

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 

zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese evropskih skupnosti 

v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;  

- pranje denarja. 

 DOKAZILO: izpolnjen in podpisan obrazec »NEKAZNOVANOST«.  

 

Ponudnik, ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji, mora poleg podpisane izjave priloţiti 

potrdilo, da ni storil tovrstnih kaznivih dejanj (potrdilo ustreznega organa v drţavi, v kateri 

ima prijavitelj sedeţ). 

 

4. Ponudnik mora izkazati, da  

- proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski 

postopek, prav tako, da z njegovimi posli iz katerih drugih razlogov ne upravlja 

sodišče in da ni opustil poslovne dejavnosti 

- ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z 

njegovim poklicnim ravnanjem;  

- ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila 

dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;  

- da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z 

zakonskimi določbami drţave, kjer ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika; 

- je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami 

drţave, kjer ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika; 

- ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZGD-2, v 

tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage in da je zagotovil te 

informacije  

 DOKAZILO: izjava ponudnika na obrazcu »PRIJAVA« 

 

Ponudnik, ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji mora predloţiti potrdilo ustreznega organa v 

skladu s predpisi drţave, v kateri ima registrirano dejavnost. 

 

5. Reference 
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Reference ponudnika (podpisana izjava ) ponudnika, da razpolaga z ustreznimi referencami, 

kar dokazuje z naslednjim: 

- Vsaj 3 (trije) zaključeni referenčni projekti s sklenjeno veljavno pogodbo v zadnjih 3 

(treh) letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb na vsakem od 

navedenih področij:  

 

A. Izdelava študij organizacijskih ali poslovnih modelov v javni upravi za razvoj novih 

storitev oziroma podporne infrastrukture za storitve, 

 

B. Izdelava specifikacij tehničnih in poslovnih zahtev informacijskih sistemov kot 

podlaga za razvoj ali vzpostavitev informacijskih rešitev v javni upravi, 

 

C. Izdelava investicijskih dokumentacij skladnih z Uredbo o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, za 

investicije v informacijske sisteme v javni upravi. 

 DOKAZILO: pravilno izpolnjeni in podpisani obrazci »REFERENCE«.  

 

 

6.  Prijavitelj ima ustrezne kadre za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa 

in ima sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z najmanj tremi 

strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo in sicer: 

 

Vodja projekta:  najmanj univerzitetna izobrazba, najmanj 5 let (pet) let delovnih izkušenj pri 

vodenju primerljivo kompleksnih projektih, sodelovanju pri najmanj enem projektu, 

navedenem kot referenca pri točki A (projekt tipa A), v zadnjih treh letih.  

 

Poslovni analitik: najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri, najmanj 3 (tri) leta 

delovnih izkušenj pri zajemanju uporabniških zahtev in izdelavi specifikacij zahtev 

informacijskih sistemov, sodelovanje pri najmanj enem projektu navedenem kot referenca  pri 

točki B (projekt tipa B) v zadnjih 3 (treh) letih. 

 

Strokovnjak ekonomist: najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri, najmanj 3 (tri) 

leta delovnih izkušenj pri izdelavi poslovnih študij in investicijskih dokumentacij, sodelovanje 

pri najmanj enem projektu navedenem kot referenca pri točki Tehnične zmogljivosti (projekt 

tipa a) v zadnjih 3 (treh) letih in pri najmanj enem projektu navedenem kot referenca pri točki 

C (projekt tipa C) v zadnjih 3 (treh) letih. 

  DOKAZILA: 

a) pravilno izpolnjen obrazec »KADRI« 

b) fotokopije certifikatov in diplom o dokazovanju izobrazbe, usposobljenosti in delovnih 

izkušenj  
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IV. MERILA 

 

Pri izboru najustreznejšega ponudnika bo kot merilo upoštevana ekonomsko najugodnejša 

ponudba ob izpolnjevanju pogojev podanih v razpisni dokumentaciji:  

- cena 70 %, 

- reference 30 %. 

  

Izmed ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje, bo izbrana ponudba ponudnika z najvišjim 

številom doseţenih točk glede na merila podana v naslednji tabeli: 

 

Področje Merilo 

Cena Tcena = 70 x najniţja ponujena vrednost 

brez DDV / ponujena vrednost ocenjevane 

ponudbe brez DDV  

Reference Treference= št.točk iz referenc za projekte 

tipa A + št. točk iz referenc za projekte tipa 

B + št. točk iz referenc za projekte tipa C. 

A. Izdelava študij organizacijskih ali 

poslovnih modelov v javni upravi 

za razvoj novih storitev oziroma 

podporne infrastrukture za storitve, 

Za vsak referenčni projekt 5 točk, skupaj 

največ 15 točk za največ 3 referenčne 

projekte. Referenčni projekti, ki so 

navedeni kot pogoj, se ne upoštevajo pri 

referencah. 

B. Izdelava specifikacij tehničnih in 

poslovnih zahtev informacijskih 

sistemov kot podlaga za razvoj ali 

vzpostavitev informacijskih rešitev 

v javni upravi, 

Za vsak referenčni projekt 3 točke, skupaj 

največ 9 točk za največ 3 referenčne 

projekte. Referenčni projekti, ki so 

navedeni kot pogoj, se ne upoštevajo pri 

referencah. 

C. Izdelava investicijskih 

dokumentacij skladnih z Uredbo o 

enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih 

financ, za investicije v 

informacijske sisteme v javni 

upravi. 

Za vsak referenčni projekt 2 točki, skupaj 

največ 6 točk za največ 3 referenčne 

projekte. Referenčni projekti, ki so 

navedeni kot pogoj, se ne upoštevajo pri 

referencah. 
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V. KONČNE DOLOČBE 

 

7. člen 

 

Razpisna dokumentacija je na voljo v elektronski obliki na spletnem naslovu www.nuk.uni-

lj.si/aktualno/razpisi ali v tajništvu naročnika vsak delavnik od 10. do 12. ure 

 

Prijave je potrebno poslati na naslov: 

 

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŢNICA, Ljubljana, Turjaška 1. 

 

Na kuverti morata biti vidna ime (firma) in naslov pošiljatelja ter oznaka: 

 

»JAVNI RAZPIS ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE - NE ODPIRAJ« 

 

 

8. člen  

 

Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka.  
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P R I J A V A 
 

 

 

01. Podatki o prijavitelju 
 

 

Firma oziroma ime: 

Sedeţ: 

Elektronski naslov: 

Zakoniti zastopnik: 

Matična številka: 

ID številka za DDV: 

Številka transakcijskega računa: 

Vl. št. sodnega registra (odločbe): 

Statusna organiziranost: (d.d., d.o.o., s.p.): 

Osnovni kapital ( samo za d.d. ali d.o.o. ): 

Kontaktna oseba: 

 

 

02. Izjave prijavitelja  v zvezi s podano prijavo   

 

IZJAVLJAMO: 

 

 da v celoti in brez pridrţka sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije; 

 da pod materialno in kazensko odgovornostjo jamčimo za pravilnost, resničnost in 

 verodostojnost vseh izjav, podatkov in dokumentacije v prijavi, kar lahko 

dokaţemo kadarkoli z ustreznimi verodostojnimi listinami; 

 da smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz postopka za priznanje 

sposobnosti če bodo naši podatki v prijavi neresnični ali zavajajoči; 

 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v kazenskem 

postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;  
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 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse 

zapadle poslovne obveznosti, v skladu s predpisi drţave, kjer imamo sedeţ in vse 

zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih morali poravnati v Republiki Sloveniji;  

 da nam zakon ali katerekoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je 

predmet javnega naročila iz tega razpisa; 

 da proti nam v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna 

odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z našim poslovnjem ali izdana 

pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero nam je prepovedano opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet razpisa; 

 

 da imamo veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za 

opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila; 

 imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve; 

 da zoper nas ni objavljen ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali 

likvidacijski postopek, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in da 

nismo opustili poslovne dejavnosti; 

 da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do vseh poizvajalcev iz predhodnih 

javnih naročil; 

 da v zadnjem letu pred objavo javnega razpisa nismo imeli blokiranega 

transakcijskega računa; 

 da izpolnjujemo formalne delovne, strokovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna 

pooblastila, profesionalne in tehnične zmoţnosti, finančne vire, opremo in druge 

pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in 

bomo  sposobni izvesti predmet naročila; 

 da nudimo najmanj 60 dnevni plačilni rok;  

 da do naročnika ne bomo uveljavljali nobenih odškodninskih ali kakršnihkoli drugih 

zahtevkov; če nam v I. fazi razpisnega postopka kot kandidatu ne bo priznana 

usposobljenost in sposobnost ali če v II. fazi razpisnega postopka ne bomo izbrani kot 

najugodnejši prijavitelj, ali če naročnik z nami kot izbranim prijaviteljom ne bo sklenil 

pogodbe zato, ker ne bo imel zagotovljenih vseh potrebnih finančnih sredstev za 

izvedbo II. faze postopka ali če bo naročnik zaradi drugih razlogov ustavil postopek 

javnega naročanja ali zavrnil vse prijave ali ponudbe. 

 da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi z 

poklicnim ravnanjem; 

 da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki 

nam je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;  

 da smo izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v 

skladu z zakonskimi določbami drţave, kjer ima sedeţ, ali določbami drţave 

naročnika; 

 smo izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami 

drţave, kjer ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika; 

 smo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZGD-2, 

v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajočo razlago in da smo 

zagotovili te informacije  

 

 

Datum : 

        (ţig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBR. »NEKAZNOVANOST« 

 

 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA O NEKAZNOVANOSTI 

 
 

 

 

 

PONUDNIK : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podpisani:           , zakoniti 

zastopnik ponudnika, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da ni bil ponudnik 

niti jaz osebno pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

kazenskem zakoniku: 

- hudodelsko zdruţevanje; 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 

podkupnine; 

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 

posredovanje; 

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 

zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese evropskih skupnosti 

v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;  

- pranje denarja. 

 

 

 

 

 

 

Datum : 

        (ţig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBR »REFERENCE«  

 

 

 

 

POTRDILO O REFERENCAH 
 

 

 

PONUDNIK 

 

 

Predmet: IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA REALIZACIJO PROJEKTA 

VZPOSTAVITVE NACIONALNEGA AGREGATORJA E-VSEBIN S 

PODROČJA KULTURE 

 

 

 

 

Naročnik Vrednost posla v EUR Leto izvedbe 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  

        (ţig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBR »KADRI« 

 

 

 

KADRI 
 

 

PONUDNIK 

 

i z j a v l j a m o , 

 

 

da imamo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z naslednjimi strokovno 

usposobljenimi delavci in sicer: 

 

Vodja projekta Ime in priimek Strokovna izobrazba Delovne izkušnje Referenčni projekt 

     

     

Poslovni analitik     

     

     

Ekonomist     

     

 

(priloţiti fotokopije dokazil) 

 

 

 

 

Datum : 

        (ţig in podpis pooblaščene osebe) 
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VZOREC 

 

 

 

 

 

POGODBA št. 430-061/2010 

 

 

ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE ZA REALIZACIJO 

PROJEKTA VZPOSTAVITVE NACIONALNEGA AGREGATORJA 

E-VSEBIN S PODROČJA KULTURE 

 

 

 

 

Naročnik:      Izvajalec: 

Narodna in univerzitetna knjiţnica 

Turjaška 1, 1000 Ljubljana 

 

ID. št. DDV:  ID. št. DDV:  

Matična št.:  Matična št.: 

Tran. račun:  Tran. račun: 

Telefon: Telefon: 

Telefaks:  Telefaks: 

e-Pošta:  e-Pošta:  

 

 

 

 

I. Pravni temelj in predmet pogodbe 

 

1. člen 

 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 da je bil na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po določilih ZJN-2, za 

izbiro izvajalca za izdelavo dokumentacije (vključno z izdelavo analiz, metodologij, 

poslovnega modela, ocen in izhodišč investicije) potrebne za realizacijo projekta 

vzpostavitve nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture v sodelovanju z 

naročnikom izbran ponudnik ______________; 

 da je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe št. ________ z dne ................ in 

razpisne dokumentacije zadevnega javnega naročila. 

 

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je projekt izdelave dokumentacije za vzpostavitev nacionalnega 

agregatorja e-vsebin s področja kulture, ki bo izveden v treh fazah: 
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1. Izdelava analize obstoječega stanja dostopnosti, distribucije in hrambe in distribucije 

digitaliziranih vsebin s področja kulture (eVsebin) po različnih ustanovah na področju 

kulture. 

2. Izdelava organizacijskega in poslovnega model ter specifikacija zahtev zasnove portala 

nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja kulture, ki bo natančno opredeljevala vse 

lastnosti portala nacionalni agregator in prvine potrebne za njegovo vzpostavitev in 

delovanje. 

3. Izdelava investicijske dokumentacije, ki bo povzemala ključne ugotovitve izvedenih 

analiz in utemeljevala investicijo v portal nacionalnega agregatorja e-vsebin s področja 

kulture. 

 

Predvidena vsebina aktivnosti, terminski plan in ocena stroškov projekta so opredeljeni v 

ponudbi izvajalca ter razpisni dokumentaciji zadevnega javnega naročila, ki je priloga in 

sestavni del te pogodbe. 

 

 

II. Obveznosti pogodbenih strank 

 

3. člen 

 

Naročnik se obvezuje, da bo: 

 izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih, in na predviden način; 

 zagotovil razpoloţljivost svojih kadrov, ki bodo potrebni za uspešnost izvedbe pri 

izvrševanju pogodbe, v skladu s potrebami na projektu; 

 zagotovil razpoloţljivost dokumentacije, postopkov, rešitev, pripomočkov in drugih 

informacijskih virov, ki so potrebni za izvedbo nalog; 

 zagotovil ustrezno spremljanje projektov. 

 

4. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih, brezhibno, strokovno in 

kvalitetno; 

 pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne informacijske tehnologije in 

metode; 

 omogočal ustrezen nadzor naročniku; 

 tudi po zaključku projekta proti plačilu in v dogovoru z naročnikom sodeloval z 

naročnikom. 

 

 

III. Način izvedbe 

 

5. člen 

 

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne 

določi naročnik ali če iz naročila ne izhaja kaj drugega.  

 

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena 

nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni ne da bi 

kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča optimalne 
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izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec 

naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo 

izpolniti kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem izrecno vztraja. V tem primeru ne 

izvajalec, ne njegovi analitiki ali svetovalci, ne morebitni podizvajalci ne odgovarjajo za 

morebitno škodo, ki bi nastala na osnovi navedene neprimerne izvedbe. 

 

Izvajalec si bo prizadeval, da bo naročniku podajal kakovostna mnenja na področju izvedbe te 

pogodbe v ustni ali pisni obliki. Ta mnenja ter raziskave in nasveti temeljijo na izvajalčevi 

najboljši strokovni presoji v času, ko so mnenja dana. 

 

Izvajalec je odškodninsko odgovoren v primeru naklepa ali grobe malomarnosti. Odgovornost 

izvajalca za vse zahtevke naročnika iz naslova te pogodbe oziroma v zvezi z njo, je omejena 

največ na pogodbeno vrednost, ne glede na pravni razlog. Izvajalec v nobenem primeru ni 

odgovoren za izgubljeni dobiček, pričakovane, toda neizpolnjene prihranke, škodo iz 

zahtevkov tretje osebe do naročnika, posredno škodo in posledično škodo ter škodo na 

podatkovnih bazah oziroma zapisanih podatkih. Za vse odškodninske zahtevke iz naslova 

pogodbe oziroma v zvezi z njo – ne glede na pravni razlog – veljajo zastaralni roki določeni s 

slovensko zakonodajo. 

 

6. člen 

 

Izvajalec bo naročniku o poteku del poročal v obliki poročil ali prevzemnega zapisnika glede 

posameznih aktivnosti/izdelkov skladno z dogovorom z naročnikom. 

 

Naročnik je dolţan vsako posamezno poročilo ali prevzemni zapisnik potrditi ali obrazloţeno 

zavrniti v roku 8 (osmih) dni od dneva, ko ga prejme od izvajalca. Naročnik lahko v 

navedenem roku ugovarja poročilu ali zapisniku za prevzem kot celoti ali njegovemu delu in 

v s tem v zvezi lahko za sporna dela zadrţi plačilo deloma ali v celoti. 

 

Če naročnik poročila ali prevzemnega zapisnika v dogovorjenem roku ne potrdi oziroma ga 

obrazloţeno ne zavrne, ga izvajalec ponovno pozove, da v dodatnem 3 (tri) dnevnem roku 

poročilo ali prevzemni zapisnik potrdi ali obrazloţeno zavrne.  

 

Če naročnik poročila ali prevzemnega zapisnika tudi v dodatnem roku ne potrdi ali 

obrazloţeno zavrne, se šteje, da je naročnik poročilo potrdil in posledično potrdil tudi vsebino 

poročila ali prevzemnega zapisnika. S tem se šteje, da sta zaračunana kvaliteta in obseg tudi 

realizirana in se sporni račun takoj plača. 

 

7. člen 

 

Naročnik in izvajalec imenujeta odgovorni osebi, ki skrbita za nemoteno izvajanje te 

pogodbe. 

 

Odgovorni osebi za koordinacijo izvedbe pogodbe sta: 

 na strani naročnika: ______________ 

 na strani izvajalca: _______________ 

 

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovorno osebo, je o tem dolţna nemudoma 

obvestiti nasprotno pogodbeno stranko. 
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IV. Cena in plačilni pogoji 

 

8. člen 

 

Pogodbena cena za izvedbo aktivnosti oziroma izdelke iz 2. člena te pogodbe je 

nespremenljiva in znaša _______________EUR, od tega ______EUR 20% DDV. 

 

Izjemoma se cena lahko sporazumno spremeni, če pride med izvedbo pogodbe do bistvenih 

sprememb okoliščin, na katere mora opozoriti izvajalec in jih je naročnik potrdil. 

 

9. člen 

 

Izvajalec mora izdanemu računu za opravljena dela priloţiti kontrolno poročilo/prevzemni 

zapisnik in morebitno pripadajočo dokumentacijo. 

 

Naročnik poravnava svoje obveznosti v roku 30 (trideset) dni po prejemu računa z nakazilom 

izvajalcu na transakcijski račun izvajalca. 

 

V primeru zamude plačila je naročnik dolţan plačati zakonske zamudne obresti brez 

posebnega opomina. 

 

 

V. Rok izvedbe 

 

10. člen 

 

Rok izvedbe je 120 koledarskih dni od sklenitve pogodbe. 

 

 

VI. Pravice intelektualne lastnine 

 

11. člen 

 

Na stvaritvah, ki imajo lastnost avtorskega dela in jih ustvari izvajalec v okviru opravljanja 

storitev za naročnika po tej pogodbi oziroma jih izvajalec vključi v končni izdelek po tej 

pogodbi, pridobi naročnik neizključno in prenosljivo licenco za uporabo skladno z namenom 

vsake stvaritve. Prenos velja za Republiko Slovenijo, kot tudi za tujino in je časovno 

neomejen. Nadomestilo za navedeno licenco je vključeno v pogodbeni znesek brez dodatnih 

plačil in obsega vse načine izkoriščanja, ki so potrebni za nemoteno izvajanje te pogodbe. 

 

Navedena licenca vključuje predvsem: 

 pravico reproduciranja v neomejeni količini in skladno z namenom te pogodbe, ki obsega 

tudi pravico kopiranja in shranjevanja v kakršnikoli znani obliki (tudi elektronski); 

 pravico do spreminjanja in predelave za potrebe naročnika, vendar le v skladu z namenom 

te pogodbe in v skladu z navodili izvajalca; 

 pravico javnega prikazovanja, ki omogoča naročniku, da z vsemi znanimi tehničnimi 

sredstvi javnosti priobči stvaritev skladno z namenom te pogodbe 

 pravico dajanja na voljo javnosti 

 pravico distribuiranja. 
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Projektna dokumentacija je last naročnika. 

 

12. člen 

 

Vse znanje (know-how), nezaščitene pravice s področja industrijske lastnine, ideje, načela, 

koncepte, metode, postopke in programsko kodo, ki jih je izvajalec predstavil naročniku v 

okviru izvajanja pogodbe in niso bili uporabljeni neposredno v končnih izdelkih po tej 

pogodbi, predstavljajo poslovno skrivnost izvajalca in jih je naročnik dolţan varovati ter jih 

ne sme uporabljati sam v nasprotju s pogodbo ali jih posredovati oziroma dopustiti dostop do 

njih tretjim osebam. 

 

VII. Jamčevanje in zamuda 

 

13. člen 

 

V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je dolţan ta plačati pogodbeno 

kazen v višini 0,5% vrednosti tistih storitev, ki so v zamudi, na vsak zamujeni dan, vendar ne 

več kot 10% skupne pogodbene vrednosti.  

 

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi 

izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na 

stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo. 

 

Če bi pogodbena kazen presegla mejo iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik zahteva 

povrnitev dejanske škode, lahko pa tudi v celoti razdre pogodbo. 

 

Zgoraj naštete ukrepe, razen pogodbene kazni, lahko naročnik uveljavlja po opominu, po 

katerem izvajalec ne popravi zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih 

posledic. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaxu ali elektronski pošti. 

 

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se lahko obračuna pri izplačilu izvajalcu. 

 

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Poleg 

tega lahko naročnik uveljavlja povračilo škode po splošnih pravilih odškodninske 

odgovornosti. 

 

14. člen 

 

Naročnik pride v zamudo, če v predvidenem roku ne opravi del, ki so zanj predvidena po 

terminskem planu oziroma, če ne zagotovi ustreznih pogojev za nemoteno delo izvajalca (npr. 

ustreznih informacijskih in kadrovskih virov). 

 

V primeru naročnikove zamude se roki zamaknejo v prihodnost za čas trajanja zamude, 

pogodbeni stranki pa se dogovorita, na katerih drugih primernih delih glede na predmet te 

pogodbe se bo uporabilo strokovnjake izvajalca, katerih delo je zaradi zastoja onemogočeno. 
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VIII. Varovanje in zaščita podatkov 

 

15. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet 

te pogodbe in bodo označeni za zaupne, varovale kot poslovno oziroma uradno skrivnost in 

jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali 

posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta 

pogodbe. 

 

Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih 

osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki 

bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in 

preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. 

 

 

IX. Reševanje sporov 

 

16. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta vsa medsebojna pogodbena razmerja reševali sporazumno in v skladu 

z dobrimi poslovnimi običaji, sicer pa je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

 

X. Prehodne in končne določbe 

 

17. člen 

 

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklepa za čas izvedbe 

pogodbe. 

 

18. člen 

 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe 

pogodbeni stranki.  

 

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale 

pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati 

namenu, ki ga je ţelela doseči neveljavna določba. 

 

19. člen 

 

Izvedba storitev po tej pogodbi bo lahko, v za naročnika razumnem obsegu, sluţila kot 

referenca pri prodaji storitev izvajalca, vendar si naročnik kljub temu pridrţuje pravico, da v 

utemeljenih primerih izvajalcu prepove tako referenčno navajanje. 
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20. člen 

 

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 

po dva (2) izvoda.  

 

 

Ljubljana, Ljubljana, 

Datum: Datum:  

 

 

 

Naročnik: 

  

Izvajalec: 

 

 


