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POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE 
 
 
 
 
 
 

Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila  
po postopku oddaje naročila male vrednosti z oznako JN-04/2017 

 
 

»Postavitev montažnih konstrukcij, odrov in  
tehnične opreme za izvedbo prireditev«  

 
 

 
 
 

 
 
	

	

	

	

Ljubljana, marec 2017 
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I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE 

 
1. Osnovni podatki o naročilu  

 
 

 

 
 
2. Ogled prizorišča prireditev 

Naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom omogoča voden ogled prizorišča prireditev, ki bo v 
ponedeljek, dne 10.4.2017. Predhodne najave za ogled so pri kontaktni osebi naročnika: Jana Logar, e-
naslov: jana.logar@ljubljanafestival.si.   
 
Vsem ponudnikom, ki se bodo na navedeni e-naslov najavili do 7.4.2017 do 12. ure, bo kontaktna 
oseba naročnika sporočila uro ogleda.  Zborno mesto za ogled  bo pred glavnim vhodom v Križanke, 
Trg francoske revolucije 1, Ljubljana. 
 
 
 

Naročnik  
Javni zavod Festival Ljubljana 
Trg francoske revolucije 1 
1000 Ljubljana 

Oznaka javnega naročila JN-04/2017 

Predmet javnega naročila 
Postavitev montažnih konstrukcij, odrov in  
tehnične opreme za izvedbo prireditev 

Vrsta javnega naročila Gradnje 

Postopek Postopek oddaje naročila male vrednosti 

Podlaga po Zakonu o javnem 
naročanju  

47. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v 
nadaljevanju ZJN-3) 

Sklenitev pogodbe in trajanje 
naročila 

 

Naročnik bo glede na pogoje in merilo za izbiro ponudb iz predmetne 
razpisne dokumentacije, sklenil pogodbo za predvideno obdobje od 
5.6.2017 do 29.6.2017. 

Rok za predložitev ponudb 

 
18.4.2017 do 10:00   
Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana 
 

Javno odpiranje ponudb 

 
18.4.2017 ob 12:00   
Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana 
 

Kontaktna oseba naročnika 

 
Barbara Begovič 
tel.: 01/241 60 22 
e-pošta: barbara.begovic@ljubljanafestival.si 
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3. Pravna podlaga 

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javne 
finance in področje, ki je predmet javnega naročila.  
 
Za oddajo tega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) izvede postopek oddaje naročila male vrednosti. 
 
4. Ponudnik 

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in imeti za opravljanje te dejavnosti 
vsa predpisana dovoljenja. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. 
 
Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti. Ponudnik se ne more prijaviti za izvedbo 
posameznih delov, kar pomeni, da mora nuditi vse storitve, ki so predmet tega javnega naročila.  
 
5. Skupna ponudba  

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali 
pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt 
o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih 
gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora 
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo 
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v 
primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da 
skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje osnovne 
sposobnosti in sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavljal za vsakega ponudnika posebej 
(vsak ponudnik posebej mora predložiti ustrezna dokazila), izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse 
gospodarske subjekte skupaj. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila in obrazci morajo biti žigosani in podpisani s strani vseh 
gospodarskih subjektov. Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki 
nastopajo v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so 
določene v teh navodilih. 
 
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava 
članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati 
z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen 
katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik lahko odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila. 
 
Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 8. 
 
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni 
prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih 
nastopa. 
 
6. Nastopanje s podizvajalci  

Ponudnik - glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 
podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Le če podizvajalec v skladu 
in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se 
šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika 
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in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva 
neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 
 
V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila ne bo sodeloval s podizvajalci, to navede v obrazcu 
»Ponudba«. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 
pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec 
mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom na tem 
razpisu), v petih dneh od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora o tej zahtevi obvestiti vsakega od svojih 
podizvajalcev. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz teh 
navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Ponudnik lahko pogoj 
za opravljanje tehnične in kadrovske sposobnosti izpolnjuje skupaj s podizvajalcem. 
 
V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci bo moral predložiti ponudbeno dokumentacijo, ki je navedena v prilogi 7. 
 
Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati: 
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega 

računa), 
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 

račun), 
- predmet sporazuma, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih 

prevzema podizvajalec. 
 
Podizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-3 kopijo te pogodbe 
posredovati naročniku. Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci 
možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ob soglasju naročnika in v skladu z ZJN-3. 
 
7. Ponudbe ponudnikov s sedežem izven RS 

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih 
dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo (podana mora biti pred pravosodnim 
ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, 
v kateri ima ponudnik svoj sedež) s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja.  
 
8. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo samo preko Portala javnih 
naročil RS najkasneje do 11.4.2017 do 12.00 ure. Naročnik pa bo odgovore objavil najkasneje do 
13.4.2017 do 12.00 ure. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba 
upoštevati pri pripravi ponudbe. 
 
9. Priprava ponudbene dokumentacije 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v 
razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem 
redu kot so le-te zahtevane. 
 
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake 
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka. 
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Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog 
ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. 
 
10. Ponudbena dokumentacija 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v 
razpisni dokumentaciji v vrstnem redu kot so navedeni: 
 
Številka 
priloge Naziv priloge Navodila za izpolnjevanje obrazcev 

PRILOGA 1 Prijavni obrazec 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak 
partner v skupni ponudbi.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 2 Izjava 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak 
partner v skupni ponudbi.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 3 Izjava pravne osebe 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak 
partner v skupni ponudbi.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 4 Izjava zakonitega 
zastopnika pravne osebe 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa za vsakega 
zakonitega zastopnika. 

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa za 
vsakega zakonitega zastopnika vsak partner v skupni ponudbi.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 5 Ponudba 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.  

- Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni 
ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v več ponudbah.  

PRILOGA 6 BON obrazec ali 
potrdila bank 

- Ponudnik priloži zahtevan BON obrazec. 

- V primeru skupne ponudbe, predloži BON obrazec vsak izmed 
partnerjev v skupni ponudbi. 

- Za izpolnitev zahtevanega pogoja ponudnik lahko predloži tudi 
potrdilo/a svoje/ih poslovne/ih bank/e za vse transakcijske račune s 
podatkom o blokadah na računu/ih (potrdilo o solventnosti ali drugo 
enakovredno potrdilo), iz katerega/ih je razviden podatek o blokadah 
na računu v šestmesečnem obdobju, ki je/so star/i največ šestdeset dni 
od dneva za odpiranje ponudb. 

- Potrdila ponudnik priloži v originalu ali kopiji. 
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PRILOGA 7 Podizvajalci 
- Ponudnik izpolni vse obrazce, ki so zahtevani in priloži sporazume o 

medsebojnem sodelovanju. 

PRILOGA 8 Skupna ponudba 

        Ponudniki v skupni ponudbi predložijo: 
- seznam ponudnikov v skupni ponudbi, 

- sporazum o medsebojnem sodelovanju in 

- ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 8. 

PRILOGA 9 

 
Tabela referenčnih del  

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolnijo partnerji skupaj, podpiše 
in žigosa pa jo vodilni partner. 

PRILOGA 10 

 
Podatki o referenčnem 
delu  

- Priložen obrazec ponudniku izpolni, podpiše in žigosa naročnik 
referenčnega dela.  

- V primeru skupne ponudbe lahko partnerji potrjene reference 
zagotovijo skupaj.  

- Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. 

PRILOGA 11 

 
Tehnična specifikacija 
in predračun 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolnijo partnerji skupaj, podpiše 
in žigosa pa jo vodilni partner. 

 

PRILOGA 12 

 

Menična izjava za 
resnost ponudbe s 
pooblastilom za 
unovčenje 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.  

- Prilaga: podpisana in žigosana bianco menica 

 

PRILOGA 13 

 

Menična izjava za 
zavarovanje dobre 
izvedbe pogodbenih 
obveznosti s  
pooblastilom za 
izpolnitev 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  

- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.  

- Prilaga: podpisana in žigosana bianco menica 

 
 
 

11. Rok veljavnosti ponudbe 

Ponudba mora biti veljavna do vključno 120 dni od dneva odpiranja ponudb. 
 
12. Jezik, valuta 

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih. 
 
13. Stroški 

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
 
14. Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dovoljene. 
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15. Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb 

Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti zapisano »NE 
ODPIRAJ - PONUDBA ZA POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN 
TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV«. Ponudnik lahko na ovojnico prilepi obrazec 
»OZNAČBA PONUDBE« (priloga B). 
 
Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.  
 
Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 18.4.2017 do 10:00 ure na 
naslov: Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana. 
 
Osebno se lahko ponudbe odda vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure v tajništvu naročnika. 
 
16. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe 

Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov 
naročnika, naveden v prejšnji točki, prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na ovojnici mora 
biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, 
ODROV IN TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV« z oznako UMIK / 
SPREMEMBA / DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane 
ponudbe.  
 
17. Način, mesto in rok odpiranja ponudb 

Javno odpiranje ponudb bo 18.4.2017 ob 12:00 uri v prostorih Festivala Ljubljana, Trg 
francoske revolucije 1, Ljubljana.  

 

Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna 
pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za 
zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo 
zastopanje pravne osebe. 
 
Nepravočasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po končanem postopku odpiranja ponudb. 
 
18. Obveščanje ponudnikov 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o poteku 
javnega naročila praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi. 
 
19. Pregled in presoja ponudb 

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna 
(stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki 
formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z 
zakonom. 
 
Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali 
stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe. 
 
Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne 
dokumentacije. 
 
Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil 
naročnikovo specifikacijo naročila. 
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Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z 
zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo. 
 
20. Postopek s pogajanji 

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k 
pogajanjem. Pogajanja se bodo izvedla v enem krogu. Predmet pogajanj bodo ponudbene cene.  
 
21. Odstop od izvedbe javnega naročila 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila 
do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta 
javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nimajo zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku 
pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega 
dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti 
ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem 
primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, 
pisno obvestil ponudnika. 
 
22. Odločitev o oddaji naročila 

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v zakonskem roku. O odločitvi bo naročnik v roku pet 
dni po končanem preverjanju in ocenjevanju v skladu z 89. členom ZJN-3 obvestil vsakega kandidata 
in ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila na način, da bo podpisano odločitev 
objavil na portalu javnih naročil. 
 
23. Pogodba 

Pogodbo bo z izbranim ponudnikom sklenil naročnik – Festival Ljubljana.  
 
V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 
69/11 – uradno prečiščeno besedilo; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika le-temu, 
pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se 
glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim 
ponudnikom. Če bo ponudnik predložil neresnično izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o 
navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. 

 
Naročnik bo pogodbo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil 
skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.  

 
Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 3 (treh) delovnih dni po prejemu s strani naročnika. 
Izbrani ponudnik mora, kot pogoj za veljavnost pogodbe, ob podpisu pogodbe izročiti finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
24. Finančna zavarovanja 

Garancija za resnost ponudbe - Menična izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje 
Predložena mora biti bianco menica, podpisana s strani izdajatelja (pooblaščene osebe ponudnika) ter 
izpolnjena izjava za resnost ponudbe s pooblastilom za unovčenje v višini 3% skupne ponudbene cene 
z DDV. (veljavnost: 60 dni od roka za oddajo ponudb). 
Vsi ponudniki morajo poleg ponudbe predložiti veljavno finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 

 
Garancija za dobro izvedbo pogodbene obveznosti - Menična izjava za zavarovanje dobre 
izvedbe pogodbenih obveznosti s  pooblastilom za izpolnitev 
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Predložena mora biti bianco menica, podpisana s strani izdajatelja (pooblaščene osebe ponudnika) ter 
izpolnjena in podpisana »menična izjava s pooblastilom za izpolnitev«, skladna s predlogo. Zahtevana 
višina finančnega zavarovanja je v višini 10% skupne ponudbene cene z DDV.  
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, bo dolžan predložiti le izbrani 
ponudnik. 
 
25. Pravno varstvo 

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona 
o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v 
nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. 
 
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, 
ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot 
jo določa 14. člen ZPVPJN. 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter 
kontaktno osebo, 
2. ime naročnika, 
3. oznako javnega naročila, 
4. predmet javnega naročila, 
5. očitane kršitve, 
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 
nastopa s pooblaščencem, 
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz 
evropskih sredstev in iz katerega sklada. 
 
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno 
dokumentacijo v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo 
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00 EUR. 
 
Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za 
predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56 0110 0100 0358 802– izvrševanje proračuna RS. 
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja 
na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, 
oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se 
na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). 
 
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 
predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila 
o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom 
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje 
do roka za oddajo ponudbe. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, 
pristojnemu za javna naročila. 
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II. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU 
DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

 
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v členih od 75. do 80.  
in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s 
podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati 
tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi 
navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno 
odgovornostjo oz. s kopijo ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane.  
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi 
dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. 
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega 
dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred 
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik 
sedež.   
 
Starost listin: listine morajo odražati aktualno oziroma dejansko stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina 
za določeno obdobje oz. listina določene starosti. 
 
Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, kjer se le-ta zahteva, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se 
nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna 
potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku 
naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. 
 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve 
transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in 
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za 
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za 
fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno 
izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
 

1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v 
kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem 
odstavku 75. člena ZJN-3  
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 
vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani 
podizvajalci). 

DOKAZILI: 
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3 in v primeru 
podizvajalcev priloga 7/3) in 

- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod 
kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom 
(priloga 4 in v primeru podizvajalcev priloga 7/3A). 

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo 
ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
ponudnikov z negativnimi referencami (v primeru 
skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev in vsi v ponudbi nominirani 
podizvajalci). 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2 in v primeru podizvajalcev 
priloga 7/3). 

 
3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana 
ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima 
sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih 
zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v 
vrednosti 50 eurov ali več.  
 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 
vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani 
podizvajalci). 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2 in v primeru podizvajalcev 
priloga 7/3). 
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4. Naročnik bo iz postopka oddaje javnega 
naročila izločil ponudnika (velja tudi za 
posamezne člane skupine ponudnikov v okviru 
skupne ponudbe), če:  
• je v postopku prisilne poravnave ali je bil 

zanj podan predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu 
še ni odločilo, 

• je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan 
predlog za začetek stečajnega postopka in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

• je v postopku prisilnega prenehanja, je bil 
zanj podan predlog za začetek postopka 
prisilnega prenehanja in sodišče o tem 
predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz 
drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil 
poslovno dejavnost ali je v katerem koli 
podobnem položaju; 

• je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli 
državi obsojen za prestopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem, 

• mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni 
podlagi dokaže veliko strokovno napako ali 
hujšo kršitev poklicnih pravil, 

• je pri dajanju informacij, zahtevanih v 
skladu z določbami 75. do 81. člena ZJN-3, v 
tem ali predhodnih postopkih namerno podal 
zavajajoče razlage ali teh informacij ni 
zagotovil. 

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti 
vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani 
podizvajalci). 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2 in v primeru podizvajalcev 
priloga 7/3). 

 

5. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki 
je predmet javnega naročila (v primeru skupne 
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev). 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2 in v primeru podizvajalcev 
priloga 7/3). 

6. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih 
mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. 
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti 
k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 60 dni od 
dneva določenega za odpiranje ponudb.  
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more 
pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug 
enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko 
zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s 
pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogoja. 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati 
vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. 

DOKAZILO (priloga 6): 
 
- Ponudnik sam priloži obrazec AJPESA, kateri izkazuje 

izpolnitev zahtevanega pogoja 

- Za izpolnitev zahtevanega pogoja ponudnik lahko 
predloži tudi potrdilo/a svoje/ih poslovne/ih bank/e za 
vse transakcijske račune s podatkom o blokadah na 
računu/ih (potrdilo o solventnosti ali drugo 
enakovredno potrdilo), iz katerega/ih je razviden 
podatek o blokadah na računu v šestmesečnem 
obdobju, ki je/so star/i največ šestdeset dni od dneva za 
odpiranje ponudb. 
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7. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle 
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja (v primeru skupne 
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed 
partnerjev). 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter 
zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek 
stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan 
oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo 
dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 
pogoja. 

DOKAZILO: 
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo (priloga 2). 

8. Reference 
Ponudnik, ki odda ponudbo je v obdobju zadnjih treh 
(3) let pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj 
tri istovrstne posle postavitve montažnih  konstrukcij, 
odrov in tehnične opreme za izvedbo prireditev, v 
višini najmanj 70.000,00 EUR brez DDV. Vsaj ena od 
referenc mora dokazovati, de je ponudnik pri enem 
istovrstnem poslu zagotavljal celotno zvočno sliko 
(oprema in izvedba ozvočenja) za koncert klasične 
glasbe z orkestrom.  
OPOMBA:  
Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre 
za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih 
gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost 
posla pomeni vrednost brez DDV. Naročnik si 
pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva 
dokazila o izvedbi navedenega referenčnega dela, 
oziroma navedbe preveri neposredno pri 
gospodarskem subjektu, ki ga ponudnik navaja. 
Vsaj ena od referenc mora dokazovati, de je ponudnik 
pri enem istovrstnem poslu zagotavljal celotno 
zvočno sliko (oprema in izvedba ozvočenja) za 
koncert klasične glasbe z orkestrom. 
 

DOKAZILO: 
 

- Tabela referenčnih del (Priloga 9) 

- Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s 
predlogo (Priloga 10) 

 

9. Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko 
usposobljen za izvedbo predmeta javnega naročila 
  
Ponudnik, ki odda ponudbo mora zagotoviti ustrezne 
tehnične in kadrovske zmogljivosti, ki omogočajo 
kvalitetno izvedbo naročila, skladno z zahtevami iz 
razpisne dokumentacije (tehnična specifikacija 
naročila), pravili stroke ter določil predpisov in 
standardov s področja predmetnega naročila.   

DOKAZILO: 
 

- Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom 
obrazca »Tehnična specifikacija in predračun« ter v 
preglednici tehnične opreme v stolpec »Tip opreme« 
vpiše podatke proizvajalca in tip tehnične opreme, ki jo 
ponuja (Priloga 11)  

- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno 
odgovornostjo (priloga 2) 
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III. MERILO 
 
Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje SKUPNE 
PONUDBENE CENE (postavka SKUPAJ = 1+2+3+4+5+6+7+8+9 v EUR brez DDV iz obrazca 
Tehnična specifikacija in predračun).  
 
Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje. 
 
Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno. 
 
Ponudbe veljajo do vključno 120 dni od dneva odpiranja ponudb. 
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IV. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Številka priloge Naziv priloge 

PRILOGA 1 Prijavni obrazec 

PRILOGA 2 Izjava 
PRILOGA 3 Izjava pravne osebe 
PRILOGA 4 Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe 
PRILOGA 5 Ponudba 
PRILOGA 6 BON obrazec 
PRILOGA 7 Podizvajalci 
PRILOGA 8 Skupna ponudba 
PRILOGA 9 Tabela referenčnih del  

PRILOGA 10 Podatki o referenčnem delu  

PRILOGA 11 Tehnična specifikacija in predračun  

PRILOGA 12 Menična izjava za resnost ponudbe s 
pooblastilom za unovčenje 

PRILOGA 13 
Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti s  pooblastilom za 
izpolnitev 
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PRILOGA 1 
 
 

PRIJAVNI OBRAZEC 
 
 
 

1. Ponudnik:  
 
 
 
se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »POSTAVITEV 
MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO 
PRIREDITEV«.  
 
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:  
 
 
 
 
 
 
3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo: 
 
 
 
 
 
4. Elektronski naslov za obveščanje:________________________________________________ 
 
5. Transakcijski račun:  
 
6. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke):  
 
7. Identifikacijska številka ponudnika za DDV:  
 
8. Finančni urad, kjer je ponudnik vpisan v 
davčni register: 

 

 
9. Matična številka ponudnika:  

 
 
 

Datum:     Žig:     Podpis: 
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PRILOGA 2 
 

PONUDNIK:  
 
 
 

 
IZJAVA 

 
V zvezi z javnim naročilom »POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN TEHNIČNE 
OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV« izjavljamo pod materialno  in kazensko odgovornostjo: 
 
• da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z 

vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe; 

• da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, 
navodil in plačil od naročnika; 

• da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za 
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 
kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 

• da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 
50 eurov ali več;  

• da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; 

• da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

• da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega 
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi 
prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

• da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek 
zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti 
začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal 
položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

• da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na 
podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-
UPB2); 

• da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi 
katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,  

• da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev 
o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 
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• da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za 
potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila 
iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev; 

• da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih 
evidenc; 

• da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s 
katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije; 

• da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: 

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe; 

• da je veljavnost naše ponudbe najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb; 

• da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo 
nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo; 

• da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po 
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih 
primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, 
morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička; 

• da imamo zadostne kadrovske in tehnične kapacitete ter znanje, da lahko zagotavljamo nemoteno in 
kakovostno izvajanje razpisanih del v skladu s tehnično specifikacijo predmetnega javnega naročila. 

 
 

 
  Datum:     Žig:     Podpis: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se fotokopira). 

 



PRILOGA 3 
 
 
 

IZJAVA PRAVNE OSEBE 
 
 

V zvezi z javnim naročilom »POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN 
TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih 
naročil RS št. …………….. z dne …………………, izjavljamo, da izpolnjujemo vse zahteve iz 1. 
odstavka 75. člena ZJN-3. 
 
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo. 
 
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Festival Ljubljana, da v primeru utemeljenega 
dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu. 
 
 

Polno ime 
podjetja: 

 

  
Sedež podjetja:  
  
Občina sedeža 
podjetja: 

 

  
Številka vpisa v sodni register  
(št. vložka): 

 

  
Matična številka 
podjetja: 

 

 
 
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz 
kazenske evidence pravnih oseb). 
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se 
fotokopira). 
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PRILOGA 4 
 

PONUDNIK:  
 
 

 
 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE 
 

V zvezi z javnim naročilom »POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN 
TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih 
naročil RS št. …………….. z dne …………………, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za 
kazniva dejanja 1. odstavka 75. člena ZJN-3. 
 
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo. 
 
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Festival Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma 
o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu. 
 
Ime in priimek:  
  
EMŠO (obvezen podatek):  
  
Datum rojstva:  
  
Kraj rojstva:  
  
Občina rojstva:  
  
Država rojstva:  
  
Naslov stalnega/začasnega prebivališča: 
ulica in hišna številka:  
  
Številka pošte in pošta:  
  
Državljanstvo:  
  
Moj prejšnji priimek se je glasil:  
 
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz 
kazenske evidence pravnih oseb). 
 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 
 
 
 
 
V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava 
se fotokopira). 

 
 

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se 
fotokopira). 
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PRILOGA 5 
 

 
P O N U D B A     št. _____________ 

 
 
Ponudnik: __________________________________________________________________ , 
 
ki ga zastopa direktor/ica ____________________________________________, dajemo 
ponudbo za  »POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN TEHNIČNE 
OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV« 
 

 
1. Ponudbena cena 

 
Skupna ponudbena cena  
brez vključenega  DDV:                                  __________________________ EUR 

  
 

                vrednost DDV:                __________________________ EUR  
 
 

                     Skupna ponudbena cena (skupaj z DDV):     __________________________ EUR 
 
 

Ponudbene cene vključujejo vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 
 

2. Ponudba velja za celotno naročilo.  

 
3. Ponudba velja 120 dni, šteto od datuma določenega za odpiranje ponudb.  

 
4. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na 

drugega izvajalca. 

 
5. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. 

 
6. Ponudbo oddajamo (označite): 

 

⃞�samostojno ⃞�skupna ponudba ⃞�s podizvajalci 

 
 
 
 
Datum:     Žig:    Podpis: 

 
 
 

PRILOGA 6 
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DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU 

EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV 
 

 
 
 
 
ponudnik priloži BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razviden podatek o številu dni 
blokad na transakcijskem/ih računu/ih za obdobje 6-mesecev pred njegovo izdajo 
 
 
ali 
 
 
ponudnik predloži potrdilo/a svoje/ih poslovne/ih bank/e za vse transakcijske račune s podatkom o 
blokadah na računu/ih (potrdilo o solventnosti ali drugo enakovredno potrdilo), iz katerega/ih je 
razviden podatek o blokadah na računu v šestmesečnem obdobju. 
 
 
 

 
Dokazilo ne sme biti starejše od 60 dni od dneva za odpiranje ponudb. Potrdila ponudnik priloži v 
originalu ali kopiji. 
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PRILOGA 7 
 
 

 
 

PODIZVAJALCI 
 
 

Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci. 
 
 
 

- obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 7/1), 

- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 7/2), 

- izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 7/3) 

- izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 7/3A) 
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PRILOGA 7/1 

 
UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

 
V zvezi z javnim naročilom »POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN 
TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in 
sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh: 
 
 

Podizvajalec  (naziv) 
     
bo izvedel  (vrsta del) 
 
v količini  
  
v vrednosti  EUR brez DDV 
  
kraj izvedbe  rok izvedbe del 

podizvajalca 
 

 
 

Podizvajalec  (naziv) 
     
bo izvedel  (vrsta del) 
 
v količini  
  
v vrednosti  EUR brez DDV 
  
kraj izvedbe  rok izvedbe del 

podizvajalca 
 

 
 

Podizvajalec  (naziv) 
     
bo izvedel  (vrsta del) 
 
v količini  
  
v vrednosti  EUR brez DDV 
  
kraj izvedbe  rok izvedbe del 

podizvajalca 
 

 
 
 

Kraj in datum:   Ponudnik:  
     
   Žig in podpis:  

 
 
Ponudnik mora izpolniti vse rubrike. 
Obrazec se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 7/2 
 
 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 

 

PODIZVAJALEC:  
NASLOV:  
ZAKONITI ZASTOPNIK 
PODIZVAJALCA:  
TELEFON:  
FAKS:  
ELEKTRONSKI NASLOV:  
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA:  
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA 
DDV:  
PRISTOJNI URAD  FURS-a:  
TRANSAKCIJSKI RAČUN:  
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI:  

 
 
 
 

Kraj in datum:   Podizvajalec:  
     
   Žig in podpis:  

 
 
 

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
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PRILOGA 7/3 
 
PODIZVAJALEC:  

 
 

 
IZJAVA 

 
 
V zvezi z javnim naročilom »POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN 
TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV«; izjavljamo pod materialno in kazensko 
odgovornostjo: 
 
§ da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima 

pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna 
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 

§ da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v 
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti 
na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;  

§ da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; 

§ da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

§ da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila 
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

§ da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da 
naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami 
ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

§ da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z 
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/2011 ZintPK-UPB2); 

§ da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne 
informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,  

§ da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na 
odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 
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V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika: 
 
   
                                   DA                                                                      NE 

(ustrezno obkrožite)  
 
 
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave 
soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega 
izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe. 
 
 
 
Datum:                                                 Žig:                                             Podpis: 
 
 
 
 
Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira. 
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PRILOGA 7/3A 
 
 
PODIZVAJALEC:  

 
 

 
 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE 
 
 
V zvezi z javnim naročilom »POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN 
TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih 
naročil RS št. ………….……….. z dne ………………………, izjavljam, da nisem bil pravnomočno 
obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.  
 
Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo. 
 
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Festival Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma 
o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu. 
 
Ime in priimek:  
  
EMŠO (obvezen podatek):  
  
Datum rojstva:  
  
Kraj rojstva:  
  
Občina rojstva:  
  
Država rojstva:  
  
Naslov stalnega/začasnega prebivališča: 
ulica in hišna številka:  
  
številka pošte in pošta:  
  
Državljanstvo:  
  
Moj prejšnji priimek in / ali ime se 
je glasilo: 

 

 
(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi 
potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb). 
 
 
Datum:     Žig:     Podpis: 
 

 
V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava 
se fotokopira). 
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se 
fotokopira). 
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PRILOGA 8 

 
 
 
 
 

SKUPNA PONUDBA 
 

(priložijo ponudniki v skupni ponudbi) 
 
 
 
- seznam ponudnikov v skupni ponudbi, 

- sporazum o medsebojnem sodelovanju 

 
in 
 
- naslednja ponudbena dokumentacija: 

 
POSAMIČNO 
(vsak ponudnik) 

• Prijavni obrazec (priloga 1) 

• Izjava (priloga 2) 

• Izjava pravne osebe (priloga 3) 

• Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 4) 

• Bonitetno potrdilo (priloga 6) 

 
  
SKUPNO 
(vsi ponudniki) 

• Tabela referenčnih del (priloga 9) 

• Podatki o referenčnem delu (priloga10) 

• Tehnična specifikacija in predračun (priloga 11) 

 
  
VODILNI 
PARTNER 

• Ponudba (priloga 5) 

• Finančno zavarovanje (priloga 12) 

• Finančno zavarovanje (priloga 13)  
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PRILOGA 9 

 
TABELA REFERENČNIH  DEL 

 
Ponudnik, ki odda ponudbo je v obdobju zadnjih treh (3) let pred objavo tega naročila uspešno izvedel 
vsaj tri istovrstne posle postavitve montažnih konstrukcij, odrov in tehnične opreme za izvedbo 
prireditev, v višini najmanj 70.000,00 EUR brez DDV. Vsaj ena od referenc mora dokazovati, de 
je ponudnik pri enem istovrstnem poslu zagotavljal celotno zvočno sliko (oprema in izvedba 
ozvočenja) za koncert klasične glasbe z orkestrom.   

             
Gospodarski subjekt 
(naročnik za katerega 
je izvajalec opravljal / 
opravlja istovrstna 
dela)  

Predmet posla –  
kratek opis 

 
Datum začetka in 
datum končanja posla 
 
 

Vrednost posla 

   
 
 
 

 

   
 
 
 

 

   
 
 
 

 

    

    

 
Opomba: Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih 
količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost brez DDV. 
Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o izvedbi navedenega 
referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri gospodarskem subjektu, ki ga ponudnik 
navaja. 
 
Vsaj ena od referenc mora dokazovati, de je ponudnik pri enem istovrstnem poslu zagotavljal celotno 
zvočno sliko (oprema in izvedba ozvočenja) za koncert klasične glasbe z orkestrom.  

 
 
 
 

Datum:                                          Žig:                                                    Podpis: 
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PRILOGA 10 
 

 
PODATKI O REFERENČNEM DELU 

 
 
Gospodarski subjekt: 
______________________________________________________________________ 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem 
delu resnični.  
 
Za vsako referenco udeleženci izpolnijo ločeno tabelo (tabele se ustrezno fotokopira glede na število 
referenc). 
 

Ime referenčnega posla: 
 

 

Naročnik referenčnega 
dela: 

 
 

Kontaktna oseba pri 
naročniku referenčnega 
posla in tel. št.: 

 

Izvajalec/ci: 
 

 

Datum izvajanja del: 
 

 

Kraj izvedbe: 
 

 

Vrednost: 
 

EUR EUR 

 (vrednost celotnega posla) (delež gospodarskega subjekta, ki nastopa 
v ponudbi) 

 
 
Opis dela, ki ga je pri 
tem referenčnem delu 
opravil in obračunal 
gospodarski subjekt, ki 
nastopa v ponudbi: 
 
 
 

 
 

 
 
 
Datum:     Žig (naročnika):    Podpis (naročnika):  
 
 
 
 
Navodilo: Obrazec izpolni naročnik za katerega je izvajalec opravljal referenčna dela. 
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PRILOGA 11 
 

 
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN PREDRAČUN 

 
 

1. SPLOŠNI PODATKI  
 

Ponudba mora zajemati izvedbo vseh razpisanih del, navedenih v tehnični specifikaciji razpisne 
dokumentacije. 
 
V ponudbi mora biti predložena naročnikova tehnična specifikacija in predračun iz katerega so razvidni 
vrsta, lastnosti in kakovost predmeta javnega naročila ter ponudbene cene. Cene v predračunu se navede 
v valuti EUR. 
 
Upoštevane morajo biti vse zahteve iz tehnične specifikacije naročila. Tehnične specifikacije naročila 
ponudnik ne sme spreminjati. Naročnik je pripravil predmetno tehnično specifikacijo na podlagi prejetih 
tehničnih zahtev izvajalcev (nastopajočih na prireditvah). Ponudniki lahko, po predhodni najavi pri 
kontaktni osebi naročnika, prevzamejo v tajništvu zavoda natančne tehnične zahteve izvajalcev.   
 
1.1.  Kongresni trg, Ljubljana 

 
Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo, v obdobju od 8.6.2017 do 28.6.2017, izvedene kulturne 
prireditve, navedene v 6. točki te specifikacije.  
 
Za izvedbo prireditev je potrebno postaviti oder, lociran na strani vhoda v Slovensko Filharmonijo, ki 
mora biti v celoti pokrit s platneno ponjavo pričvrščeno na samostoječo konstrukcijo. Konstrukcija se 
bo uporabljala kot nosilni element za obešanje svetlobnih teles, ozvočenja, odrske scenografije, video 
tehnike. Stranice levo, desno in zadaj morajo biti zaprte z materialom, ki zapira ali zakriva pogled na 
oder in služi kot protivetrna zaščita (material ne sme biti prosojen). Notranjost pa mora biti black box.  
 
V obdobju od 8.6.2017 do 28.6.2017 je potrebna velikost odra 20m x 16m (skica št. 1, 1a,1b). Oder 
mora vsebovati tudi stranske zavese. 
 
 
                    

2. LOKACIJA  
 

Lokacija prireditev Opis 

Kongresni trg, Ljubljana Pred zgradbo Slovenske Filharmonije 
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3. SKICE POSTAVITVE ODRA IN KONSTRUKCIJE  
 

- Sw pogled št. 1 

 
 
 
 

- Tlorisni pogled št.1a 
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- Tlorisni pogled osnove odra št.1b 
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4. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA  
 

 
Izvajalec se zavezuje: 
 
Splošno: 

- kakovostno izvajati dela in delovati v skladu s pogodbo in pravili stroke (normativi, 
zakonodaja); 

- upoštevati, da bo izvajalec uporabljal tudi tehnično opremo, ki je v lasti naročnika in bo z njo 
ravnal profesionalno; 

- da bo za izvedbo prireditev zagotovil tehnično opremo, ki je v skladu z zahtevami predmetne 
tehnične specifikacije in je pripravljena na podlagi tehničnih zahtev izvajalcev;   

- da ima za lastno opremo  ustrezne certifikate; 
- izvajanje ukrepov varstva pri delu skladno z zakonodajo; 
- izvajanje ukrepov požarne varnosti skladno z zakonodajo; 
- izvajanje ukrepov glede poškodovanja objektov javnega značaja. 

 
Kadri: 

- zagotoviti takšno organizacijo dela in število svojega tehničnega osebja, ki bo omogočalo 
nemoteno postavitev tehnične opreme po terminskem planu in planu prireditev (glej točko 5. 
in 6. te specifikacije); 

- zagotoviti ustrezno število kadrov - tehničnega osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi prevzetih 
poslov, in sicer najmanj: 1x tonski mojster, 1x tonski tehnik, 2x tehnik osvetljave, 1x scenski 
tehnik za delo na višini, 1x scenski tehnik za potrebe postavitev, 1x video tehnik, (4x 
kamerman - le v primeru, če bo naročnik naročil tudi »postavitev video opreme 2«); 

- zagotoviti znanje in sposobnost tehničnega osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi prevzetih 
poslov; 

- spremljanje obnašanja tehničnega osebja. 
 

Nadzor: 
- zagotoviti odgovorno osebo, ki bo opravljala nadzor pri izvajanju prevzetih poslov in bo 

stalno prisotna pri izvajanju prireditev. 
 

Dokumentacija: 
- dostaviti ustrezno dokumentacijo o brezhibnosti tehnične opreme in ustrezne certifikate. 
- Vrisati ponujeno opremo v obstoječi načrt prireditvenega prostora v A-CAD. 
- Vrisati postavitev svetlobnih teles. 

 
Naročnik se zavezuje izvajalcu zagotavljati:  
 

- električno energijo; 
- varovanje tehnične opreme; 
- dovolilnice za dovoz tehnične opreme po dogovorjenem urniku;  
- vpogled v tehnične zahteve izvajalcev. 
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5. TERMINSKI PLAN POSTAVITVE TEHNIČNE OPREME  

 
 

Datum od do vsebina 

5.06.2017 6.00 22.00 

Zavarovanje začasnega delovišča s trakom, ki mora 
biti v funkciji do 5.6.2017 ter upoštevanje ZVPD. 
Dovozi in priprava, montaža konstrukcij in odra, 
ograditev prizorišča z usmerjevalnimi ograjami, ... 

6.06.2017 6.00 22.00 
Dovozi, dokončevanje odra, postavljanje svetlobne 
tehnike, ozvočenja, odrske scenografije, … 

7.06.2017 8.00 22.00 

Montaža scenskih elementov in usmerjanje ter zapis 
luči,umirjeno in usmerjeno ozvočenje za otvoritev 
Junij v Ljubljani 

8.06.2017 8.00 16.00 
 postavljanje scenografije, za predvideno tehnično 
vajo in generalko  

8.06.2017 8.00 16.00 Dovozi in postavljanje 1.500 kos. stolov 

8.06.2017 16.00 23.00 
Tehnična vaja in otvoritev Junij v Ljubljani ob 21.00 
uri 

 
8.6.2017 – 28.6.2017 8.00 24.00 Predvidene priprave in prireditve 

28.06.2017 24.00 06.00 

Pospravljanje odrske scenografije, ozvočenja, 
svetlobne tehnike, odra in delni odvozi opreme iz 
prizorišča, … 

29.06.2017 6.00 19.00 
Pospravljanje konstrukcije in odvoz iz prizorišča, 
čiščenje prireditvenega prostora,  … 

29.06.2017 20.00 22.00 Pospravljanje prireditvenega prostora in odvoz smeti 
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6. PLAN PRIREDITEV  
 
 
PLAN	PRIREDITEV	NA	KONGRESNEM	TRGU	V	OBDOBJU	OD	8.6.2017	DO	28.6.2017	

datum	 Dopoldan	10.00		 popoldan	17.00	 zvečer	21.00	 ponoči	
	 	 	 OTVORITVENI	KONCERT	 pospravljanje	

8.	junij	 	 priprave	in	generalka	 Orkester	Slovenske	vojske	z	 postavljanje	
četrtek	 	 	 gosti	(Vladko	Stefanovski..)	 lučna	vaja	

		 	 11.00	Ruska	folklora	 Neli	ni	več	 pospravljanje	
9.	junij	 Žogica	marogica	 17.00	Šila	Impro	liga	 	 postavljanje	
petek	 Pionirski	dom	 	 	 lučna	vaja	

		
DAN	ZA	PLES:	10.00	Kric	Krac,	16.00	Gibališče.	

Po	mestu	in	parku:	zelena	miza,	Skin,	sodobni	ples	v	
parku		
		

20.30	Duet	Kranjčan	–	Kunšek	
21.00Fičo	Balet		 pospravljanje	

10.	junij	 		 postavljanje	
sobota	 	 lučna	vaja	

		 	 	 	 pospravljanje	
11.	junij	 Rdeča	Kapica	 Majhne	zgodbe	o	ljubezni	 Baletna	predstava	 postavljanje	
nedelja	 Mini	Teater	 Mini	Teater	 HNK	-	Split	 lučna	vaja	

		
Muca	copatarica	

Hiša	otrok	in	umetnosti	

Muca	copatarica	 Koncert	Big	Band	ob	20.00	 pospravljanje	
12.	junij	 Hiša	otrok	in	umetnosti	 Folklorni	nastop	ob	21.30	 postavljanje	
ponedeljek	 	 	 lučna	vaja	

		 Otroška	predstava		 		 	 pospravljanje	
13.	junij	 Baletni	dan	 vaja	za	predstavo	 Odlomki	iz	različnih	baletov	 postavljanje	
torek	 Konzervatorij		 	 SNG	Opera	in	balet	Ljubljana		 lučna	vaja	

		
		
		

		
		

		
		 pospravljanje	

14.	junij	 Priprave	 Generalka	 Simfonični	orkester	RTV	Slo.	 postavljanje	
sreda	 	 	 Imago	Slovenije	 lučna	vaja	
		 		 	 	 pospravljanje	

15.	junij	 Krtek	Zlatko	 Krtek	Zlatko	 MOTA	koncert	Roly	Porter	 postavljanje	
četrtek	 Hiša	otrok	in	umetnosti	 Hiša	otrok	in	umetnosti	 	 lučna	vaja	

		
16.	junij	

		 		 		 pospravljanje	
Sapramiška	LGL	 Priprave	in	vaje	MGL	 Muzikal	Prevare	 postavljanje	

petek	 	 	 Mestno	gledališče	Ljubljana		 lučna	vaja	

		 	 	
Simfonični	ork.	Slo.	

Filharmonija	 pospravljanje	
17.	junij	 Dinozavri	gledališče	Labirint	 Generalka	 Koncert	z	gosti;	Siddharta,	Muf,	 postavljanje	
sobota	 	 	 Gibonni,	Parni	valjak	 lučna	vaja	

		 		
		

		
		

		
Vsakih	sedem	valov		 pospravljanje	

18.	junij	 10.00	Muca	copatarica		 Rock	Akademija	 Prešernovo	gledališče	Kranj	 postavljanje	
nedelja	 11.00	Ruska	folklora	 Pionirski	dom	 	 lučna	vaja	

		 CIRKUŠKI		DAN	BUFETO	 priprave	

19.	junij	
10.00	Cirkus	Print	Pravi					
11.00	Cirkus	za	vse	

Vsi	v	cirkus	akrobatske	
animacije	 Žepi	polni	zvezd	 postavljanje	

ponedeljek	
14.00	Ukrotimo	zelenega	
zmaja	 	 	 lučna	vaja	

		 		 		 		 pospravljanje	
20.	junij	 priprave	 priprave	 Generalka	Poletna	noč	 postavljanje	
torek	 		 		 		 lučna	vaja	
		 		 		 		 pospravljanje	

21.	junij	 	 Vaja	Poletna	noč	 Poletna	noč	 postavljanje	
sreda	 		 		 		 lučna	vaja	
		 	 	 	 	

22.	junij	
Priprave	Državna	proslava	

Priprave	Državna	
proslava	

Priprave	in	vaja	Državna	
proslava	 	

četrtek	 	 	 	 lučna	vaja	
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23.	junij	 		 Vaje	Proslava	 Generalka	Dan	Državnosti	 postavljanje	
petek	 		 	 	 lučna	vaja	
		 		 		 		 	

24.	junij	 priprave	 priprave	 Proslava	Dan	Državnosti	 pospravljanje	
sobota	 		 		 		 postavljanje	

		 		
Priprave	Carmina	Burana	 Priprave	Carmina	Burana	 Priprave	Carmina	Burana	 	

25.	junij	 	 	 	 postavljanje	
nedelja	 	 	 	 lučna	vaja	

		 	
		

																																																																			
		 		 	

26.	junij	
Vaje	in	priprava											
Carmina	Burana	 Tonska		Carmina	Burana	 Generalka	Carmina	Burana	 Postavljanje	

ponedeljek	 	 	 	 Lučna	vaja	
	 																																																																		 	 	

27.	junij	 Priprave	Carmina	Burana	 Vaje	Carmina	Burana	 Generalka	Carmina	Burana	 	
torek	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

28.	junij	 Rezervni	termin	Carmina	 Rezervni	termin	Carmina	 Rezervni	termin	Carmina	 	
sreda	 	 	 	 pospravljanje	
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7. ZAHTEVANA TEHNIČNA OPREMA IN PREDRAČUN  
 
Za izvedbo vseh prireditev, ki so navedene v tehnični specifikaciji, v obdobju od 8.6.2017 do 28.6.2017, mora ponudnik zagotoviti tehnično opremo, ki je 
navedena v spodnjih preglednicah.  
 
Za prireditve, ki bodo izvedene v obdobju od 20.6. do 28.6.2017 mora ponudnik zagotoviti tehnično opremo, ki mora zadostovati za izvedbo 
koncerta klasične glasbe in zasedbo orkestra, ki je (20,18,14,12,10)-6665-8661-2 timpani ter tolkala, čelesta in dva klavirja. V obdobju od 20.6. do 
28.6.2017 mora ponudnik zagotoviti za potrebe prireditev delno ali celotno odstranitev bočnih kritij.  
 
Ponudnik mora v preglednici tehnične opreme pri vsakem elementu v stolpec »Tip opreme« vpisati podatke proizvajalca in tip tehnične opreme, 
ki ga ponuja.  
 

a. Postavitev konstrukcije  
Konstrukcija mora imeti osnovno nosilno konstrukcijo na katero se dodatno obešajo s pomočjo krmiljenih motorjev premične podkonstrukcije za 
obešanje tehnične opreme in scenografije v zahtevanih obremenitvah.  

 

   količina elementi obdobje opombe Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše ponudnik 

 
1 

1 kpl. 

Aluminijasta konstrukcija vključno z 
balasti z min. višino spodnjega roba 12m in 
pokrito 21m x17m 8.6. - 28.6.2017   

 

 
2 

1 kpl. 
bočna kritja odra v celotni višini in dolžini 
konstrukcije (black box-neprosojno) 8.6. - 28.6.2017   

 

 

3 

3 kos. 

Aluminijasta podkonstrukcija v črni barvi 
dolžine 18-20m za obešanje svetlobne 
tehnike z možnostjo dviganja in spuščanja 
z nosilnostjo 500kg (+motorji) 8.6. - 28.6.2017   

 

 

4 

1 kos. 

Samostoječa Aluminijasta konstrukcija  
dolžine 12m min. višine 9m za obešanje 
svetlobne tehnike z možnostjo dviganja in 
spuščanja z nosilnostjo 600kg (+motorji) 20.6. - 28.6.2017   
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5 

2 kos. 

Aluminijasta konstrukcija za obešanje 
ozvočenja levo,desno od odra z nosilnostjo 
2t in motorjem za dviganje in spuščanje 8.6. - 28.6.2017   

 

 

6 

4 kos. 

Aluminijasta konstrukcija oz.za to 
namenjena tripod stojala za obešanje 
ozvočenja (delay linije) z nosilnostjo 300 
kg 20.6. - 28.6.2017  

 

 

7 

2 kos. 

Aluminijasta konstrukcija v črni barvi za 
obešanje scenskih zaves in projekcijskih 
platen z možnostjo spuščanja in dviganja z 
nosilnostjo 300kg (+motorji) 8.6. - 28.6.2017   

 

 
8 

2 kos. 
dodatna konstrukcija za obešanje LED-
displayev velikosti cca. 6mx4m in 4mx3m 20.6. - 28.6.2017  

 

 
9 12 kos. 

cev dolžine 3m φ50-60mm za obešanje 
stranskih zaves 8.6. - 28.6.2017   

 

 
10 1 kpl. 

šotor ali pagode v skupni izmeri 4m x 4m  
za FOH (prenosljiv) 8.6. - 28.6.2017   

 

 
 

11 1 kpl 
Tehnična guma za podlogo vseh kovinskih 
kontaktnih delov glede na površino  8.6. - 28.6.2017 

(vključno z 
balasti) 
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b. Postavitev odra 
Osnovni oder velikosti 20m x 16m mora imeti nosilnost 750kg/m² in možnost postavljanja na neraven teren ter možnost vijačenja. Dodatni elementi pa 
so namenjeni za različne postavitve nastopajočim.  
 

  količina elementi obdobje opombe Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše ponudnik 

1 

1 kpl. 

oder h=1,4m,š=20m,g=16m niveliran na 
neraven teren in z možnostjo vijačenja 
vanj(zaprt z filcem z vseh strani in pokrit s 
tepihom nevtralne barve) 8.6. - 28.6.2017  

 

2 
1 kpl. varovalne ograje na odru (levo,desno,zadaj) 8.6. - 28.6.2017  

 

3 
1 kpl. 

dodatni elementi (praktikabli)                                   
2m x 1m z nastavitvijo od 20-60cm (20 kos.) 8.6. - 28.6.2017  

 

4 
1 kpl. 

dodatni elementi (praktikabli) za zbor                                  
2m x 1m z nastavitvijo od 40-80cm (30 kos.) 8.6. - 28.6.2017  

 

5 
1 kpl. 

oder za postavitev tehničnih aparatur (FOH) 
4mx4mx nastavljiv od 0,20 – 0,60m 8.6. - 28.6.2017  

 

6 
4 kos. stopnice izenačene z višino odra širine 1,4m 8.6. - 28.6.2017  

 

7 
1 kpl. 

Usmerjevalne ograje za ograditev celotnega 
odra in zaodrja (levo,desno,zadaj) 8.6. – 28.6.2017  

 

8 
1 kpl. 

Usmerjevalne ograje za ograditev celotnega 
prizorišča Kongresnega trga  

20.6. – 22.6.2017 
in   
26.6. – 28.6.2017  
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c. Postavitev odrske scenografije   

  količina elementi obdobje opombe Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše ponudnik 

1 
10 kos. 

črne zavese z možnostjo obešanja na 
konstrukcijo dimenzij min. 12m x 3m  

8.6. - 22.6.2017    
in    
25.6. – 28.6.2017   

 

2 1 kpl 
črna zavesa v več trakovih zaradi prehodov v 
skupni izmeri 20m x 12m (black box) 8.6. - 28.6.2017   

 

3 1 kos. opera platno (prosojno) 12m x 8m 10.6. - 13.6.2017    

4 3 kos. Črne zavese dimenzij cca. 21m x 1,5m (sufita) 8.6. - 28.6.2017   

 
d. Postavitev video opreme 1 

  količina elementi obdobje opombe Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše ponudnik 
1 1 kos. video projektor 10000 Ansi/Lumen ali več 10.6. - 15.6.2017     

2 2 kos. 
nosilec za obešanje oz. pričvrstitev video 
projektorja 10.6. - 15.6.2017   

 

3 1 kos. 
projekcijsko platno (front) dimenzij cca. 5m x 
4m z možnostjo poljubnega obešanja 

10.6. – 15.6.2017 
  

 

4 2 kos. 
projekcijsko platno (front) dimenzij cca. 4m x 
3m z možnostjo poljubnega obešanja 

10.6. – 15.6.2017 
 

 

5 1 kos. računalnik za potrebe video projekcij 10.6. – 15.6.2017    

6 1 kos. Mehanični zatemnilnik (shutter DMX) 10.6. – 15.6.2017    

7 4 kos. 
Katodni barvni ekran s stojalom z možnostjo 
dviga na višino max. 2m 

25.6. – 28.6.2017 
 

 

8 2 kos. Kamera na stativu za prenos slike ( dirigent) 25.6. – 28.6.2017   

9 kpl. 
povezovalni kabli od centra prizorišča do video 
projektorja (VGA, BNC,…) 

10.6. – 28.6.2017 
  

 

10 kpl. pohodni zaščitni elementi za kable (cablecros) 10.6. – 28.6.2017    
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     e.   Postavitev video opreme 2 
Naročnik se ne zavezuje naročiti vseh video elementov, ki so navedeni v preglednici »Postavitev video opreme 2« v 
navedenih količinah in v navedenem obdobju. Naročnik bo izbranega ponudnika seznanil s točnimi količinami video 
elementov najkasneje 14 dni pred izvedbo posamezne prireditve.     
 

 

  količina elementi obdobje opombe 

Tip opreme, ki ga 
ponuja in vpiše 
ponudnik 

Cena brez DDV 
(po vrstah elementov 
za posamezno 
navedeno obdobje) 

1 

1 kos. 

Video projektor 16:9,20000 Ansi /Lumen ali 
več z možnostjo menjave optičnih leč, 
projekcijo na razdalji cca, 12-14m na scenski 
element  25.6.-28.6.2017  

  

2 
1 kos. 

nosilec za obešanje oz. pričvrstitev video 
projektorja  25.6.-28.6.2017  

  

3 
1 kpl. 

Različne leče za najboljši približek zahtevane 
video projekcije na scenski element  25.6.-28.6.2017  

  

4 
1 kos. 

Tripod stojalo z možnostjo nastavljanja višine 
za video projektor 20.000 Ansi/Lumen 25.6.-28.6.2017  

  

5 
1 Kpl. 

Režijska oprema za hkratno snemanje in 
reproduciranje video vsebin v HD tehnologiji 
kot tudi statične slike z potrebnim osebjem. 26.6. – 28.6.2017  

  

6 
4 kos. HD kamera, ratio 16:9 26.6.-28.6.2017  

  

7 
4 kos. Tripod stativ za kamero 26.6.-28.6.2017  

  

8 
1 kpl. Interkom povezava ( kamermani - režija) 26.6.-28.6.2017  

  

9 
1 kpl. 

povezovalni kabli od centra prizorišča do video 
projektorja (VGA, BNC,…) 26.6-28.6.2017   
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f. Postavitev razsvetljave 

  količina elementi obdobje opombe Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše ponudnik 

1 
12 kos. 

Mouving Head Wash 1200 enakih karakteristik 
kot npr. High End Studio Command 1200 ali 
boljši 8.6. - 24.6.2017   

 

2 8 kos. 
Mouving Head Spot 1200 enakih karakteristik 
kot npr. Mac,Robe,Clay packy ali boljši 

8.6. - 24.6.2017 
  

 

3 6 kos. 
Mouving Head Spot enakih karakteristik kot 
npr. Robe MMX ali boljši 

25.6. – 28.6.2017 
 

 

3 16 kos. 
Mouving Head LEDWash 37xRGBW zoom 
kot npr. Robe Robin LEDWash 600 ali boljši 

8.6. - 28.6.2017 
  

 

4 8 kos. 
Mouving Head Spot 575 enakih karakteristik 
kot npr. Mac,Robe,Clay packy ali boljši 

8.6. - 24.6.2017 
  

 

5 
12 kos. 

Mouving Head Beam 280 ali enakovreden v 
LED tehnologiji( enakih karakteristik kot 
npr.Robe Pointe ali boljši) 

20.6. – 22.6.2017 

 

 

6 

1 kos. 

mešalna miza z štiri DMX linije, zapisovanja 
lučnih scen in časovnih prehodov enakih 
karakteristik kot npr. Avolites,Wholehog,grand 
Ma ali boljši 

8.6. - 28.6.2017 

  

 

7 4 kos. DMX spliter 8.6. - 28.6.2017    

8 2 kos. spremljevalni reflektor 1,2 HMI (follow spot) 
11.6. - 15.6.2017 
20.6. – 24.6.2017   

 

9 2 kos.  spremljevalni reflektor 2,5 HMI (follow spot) 26.6. – 28.6.2017   

10 10 kos. reflektor Fresnel z klapnami 2000W 8.6. - 28.6.2017    

11 12 kos. 
profilni reflektor 750W-1,2 Kw 15˚-38˚z noži 
in okvirjem za filter kot npr. ETC S4 ali boljši 

8.6. - 28.6.2017 
  

 

12 10 kos. 
profilni reflektor 750W-1,2 Kw 15˚-38˚z noži 
in okvirjem za filter kot npr. ETC S4 ali boljši 

25.6. – 28.6.2017 
 

 

13 6 kos. 
profilni reflektor kot npr. ETC S4 Leko ali 
boljši 

25.6. – 28.6.2017 
 

 

14 10 kos. reflektor PC 1000-1200W 8.6. - 28.6.2017    
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15 60 kos.  Reflektor PAR 64 Narrow 25.6. – 28.6.2017   

16 4 kos. asimetrično korito 1000W (4xbaterija) 9.6. - 13.6.2017    

17 
2 kos. 

simetrično korito 1000-1500W                                        
(delovna luč na odru) 

8.6. - 28.6.2017 
  

 

18 6 kos. reflektor za publiko (blinder four bulb) 8.6. - 28.6.2017    

19 4 kos. reflektor za publiko (blinder four bulb) 26.6. – 28.6.2017   

20 
4 kos. 

neonska luč modre barve za osvetlitev 
stranskega dela odra in zaoderja 

8.6. - 28.6.2017 
  

 

21 
6 kos. 

stranske ulice z reflektorji (2xprofilni 
reflektor,1xPAR64,1xPC 1Kw) 

9.6. - 13.6.2017 
 

 

22 
4 kos. 

Tripod stojalo višine 3m s prečno cevjo za 
montažo reflektorjev 

9.6. – 10.6. 2017 
in 
25.6. – 28.6.2017  

 

23 
2 kos. 

Tripod stojalo višine 4m s prečno cevjo za 
montažo reflektorjev 

10.6. – 11.6. 2017 
in 
25.6. – 28.6.2017  

 

24 
4 kos. 

Tripod stojalo višine do 6m s prečno cevjo za 
montažo reflektorjev (winch stand) 

27.6. – 28.6.2017 
 

 

25 1 kos. 
Aparatura za izdelavo meglice z DMX 
kontrolo (haze) 

10.6. – 16.6.2017 
 

 

26 1 kos. 
Ventilator z možnostjo DMX krmiljenja 
vrtljajev  

10.6. – 16.6.2017 
 

 

27 kpl. 
Regulacijske enote(dimmerji) za našteta 
svetlobna telesa 

8.6. - 28.6.2017 
  

 

28 1 kos. priključna razdelilna omarica 380V/125A 8.6. - 28.6.2017    

29 
kpl. 

zadostno število energetskih kablov za razvode 
380V 

8.6. - 28.6.2017 
  

 

30 
kpl. 

zadostno število povezovalnih kablov 220V za 
potrebe reflektorjev 

8.6. - 28.6.2017 
  

 

31 kpl. zadostno število signalnih (DMX) kablov 8.6. - 28.6.2017    
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32 kpl. barvni filtri za reflektorje 8.6. - 28.6.2017    

33 3 kos. Intercom povezava ( za potrebe luči) 8.6. – 21.6.2017   

34 8 kos. Intercom povezava za izvedbo prireditve 26.6. – 28.6.2017   

35 kpl. pohodni zaščitni elementi za kable (cablecros) 8.6. - 28.6.2017    

 
 

g.  Postavitev ozvočenja 1 
 

Ozvočenje mora biti: 
- minimalno 4-way sistem z dodatnim centralnim delom obešenim na konstrukciji (center cluster) in delovati v frekvenčnem območju od 40HZ 

do 18Khz;   
- omogočati mora vertikalno usmerjenost;  
- pred začetkom uporabe umirjeno (sistemsko naravnano-frekvenčno in amplitudno, fazno usklajeno); 
- vsi elementi ozvočenja, ki jih ponuja ponudnik morajo dosegati standarde priznanih proizvajalcev, vsaj tako dobro kot npr. Nexo, D&B, 

Lacoustic, Mayer, Eaw ali boljše.   
 
 
V obdobju 8.6.2017-19.6.2017  mora ozvočenje delovati brez popačenj in pokrivati prireditveni prostor s skupno kapaciteto 3.500 obiskovalcev.  

 

  količina elementi obdobje opombe 
Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše 
ponudnik 

1 
1 kpl. 

centralno ozvočenje z možnostjo obešanja in 
dovolj moči s pokrito zvočno sliko brez 
popačenj za 3500 obiskovalcev  8.6.-19.6.2017    

 

2 
1 kpl. Ozvočenje (center cluster) 8.6.-19.6.2017   

 

3 
4 kos. Zvočniki 8" (front fill) 8.6.-19.6.2017  

 

4 
10 kos. 

monitorski zvočniki 15"z možnostjo postavitve 
na tripod stojalo in tla (two-way) 8.6.-19.6.2017    

 



Festival Ljubljana   Razpisna dokumentacija    46/65 

5 

1 kos. 

Digitalni sistem za mešanje zvoka sestavljen iz 
mešalna miza visokega razreda,lokalni rack z 
12 vhodov,stage rack 48vhodov/24 izhodov 8.6.-19.6.2017   

 

6 

1.kos. 

Digitalna mešalna miza kompatibilna z 
centralnim sistemom za mešanje zvoka ali 
analogna mešalna miza kompatibilna z 
centralnim sistemom za mešanje zvoka z 
okvirno konfiguracijo 48 CH inputs,fantom 
power,26 db pad switches,phase switch,4 band 
EQ, 4x stereo inputs, 16 AUX with pre or post 
switch,8 VCA groups,2x stereo out… 8.6.-19.6.2017 

Opcija monitor 
mix.za določene 
dogodke 

 

7 2 kos. CD player 8.6.-19.6.2017    

8 1 kos PC za predvajanje MP3 in WAV datotek 8.6.-19.6.2017   

9 
1 kpl. 

Monitor-effect rack z najmanj 2 x digital 
reverb, 6 x compressors, 6 x gates, 8 x stereo 
graphic EQ,… 8.6.-19.6.2017 

Opcija analogni 
mix. za določene 
dogodke 

 

10 1 kpl. 
dvosmerna komunikacijska oprema med 
mešalno mizo in odrom  (intercom…) 8.6.-19.6.2017   

 

11 8 kos. 
pevski mikrofon enakih karakteristik kot npr. 
SHURE BETA 58 ali boljši 8.6.-19.6.2017   

 

12 
4 kos. 

Kondenzatorski mikrofon z malo membrano za 
glasbene inštrumente kot npr. Neumann KM 
184 ali boljši 8.6.-19.6.2017   

 

13 4 kos 
dinamični mikrofon za glasbene inštrumente 
kot npr. SHURE BETA 57 ali boljši 8.6.-19.6.2017  

 

14 
12 kos. 

dinamični mikrofon z veliko membrano za 
glasbene inštrumente kot npr EV 
RE20,Sennheiser MD421 ali boljši 

8.6.2017 in 
12.6.2017   

 

15 12 kos 
Kondenzatorski mikrofon z veliko membrano 
kot npr AKG 414 ali boljši 8.6.2017  
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16 1 kpl. 
mikrofoni za malo baterijo bobnov (Kick, 3x 
tom,snare,over) 8.6.-19.6.2017   

 

17 8 kos. 
Aktivni odjemalec (D.I.) 2 kos. z opcijo  mini 
jack vhod (PC) 8.6.-19.6.2017    

 

18 4 kos. 
naglavni kondenzatorski brezžični mikrofon 
enakih karakteristik kot npr. Shure ali boljši 8.6.-19.6.2017   

 

19 2 kos. 
ročni brezžični mikrofon  enakih karakteristik 
kot npr. Shure ali boljši 8.6.-19.6.2017   

 

20 4 kos. 
naglavni kondenzatorski brezžični mikrofon 
enakih karakteristik kot npr. Shure ali boljši 

9.6.2017 in 
16.6.2017   

 

21 4 kom.  
Usmerjeni kondenzatorski mikrofoni (shot 
gun)  10.6.2017  

 

22 
40 kom. 

Kondenzatorski mikrofon z malo membrano 
kot npr Neumann KM184, Schoeps MK4 ali 
boljše 

14.6.2017 in 
17.6.2017  

 

23 30 kos. mikrofonska stojala (long boom) 8.6.-19.6.2017    

24 20 kos. mikrofonska stojala (short boom) 8.6.-19.6.2017    

25 12 kos. 
mikrofonska stojala za zbor (long boom) 
minimalna višina 3 m.  8.6.2017  

 

26 1 kpl. 
Aktivna distribucija FOH-monitor mix- 
konfigurirana na mešalno mizo 8.6.-19.6.2017  

 

27 1 kpl. multicor kabel oder-center prizorišča 8.6.-19.6.2017    

28 
1 kpl. 

zadostno število mikrofonskih kablov (XLR, 
jack 6, 3mm, chinc,..) 8.6.-19.6.2017   

 

29 1 kpl. 
pohodni zaščitni elementi za vse napeljane 
kable (cablecros) 8.6.-19.6.2017   
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h. Postavitev ozvočenja 2 
 

Ozvočenje mora biti: 
- minimalno 4-way sistem z dodatnim centralnim delom obešenim na konstrukciji (center cluster) in delovati v frekvenčnem območju od 40HZ 

do 18Khz; 
- primerno za klasično glasbo kot tudi za gledališko produkcijo brez subwooferjev; 
- tehnična potreba je najmanj 103 DbA/slow na celotnem prireditvenem prostoru;   
- omogočati mora vertikalno usmerjenost;  
- pred začetkom uporabe umirjeno (sistemsko naravnano-frekvenčno in amplitudno, fazno usklajeno); 
- vsi elementi ozvočenja, ki jih ponuja ponudnik morajo dosegati standarde priznanih proizvajalcev, vsaj tako dobro kot npr. Nexo, D&B, 

Lacoustic, Mayer, Eaw ali boljše.  
- Vsi mikrofoni v obdobju od 20.6.2017 – 28.6.2017 morajo imeti pripadajoče nastavke glede na namen uporabe  in protivetrno zaščito ter 

dosegati standarde priznanih proizvajalcev kot npr. Schoeps,Neumann,DPA,Audio-technica Akg.  
 

V obdobju 20.6.2017 - 28.6.2017 mora s pomočjo zamaknitvenih linij pokrivati celotno prizorišče Kongresnega trga za potrebe klasične glasbe in 
okvirno 10.000 obiskovalcev.  
 
V obdobju od 20.6.2017 do 28.6.2017 se naročnik ne zavezuje naročiti vseh elementov ozvočenja v navedenih količinah. Naročnik bo izbranega 
ponudnika seznanil s točnimi količinami ozvočenja najkasneje 14 dni pred izvedbo posamezne prireditve. 
 

  količina Elementi obdobje opombe 

Tip opreme, ki ga 
ponuja in vpiše 
ponudnik 

Cena brez DDV 
(po vrstah elementov 
za posamezno 
navedeno obdobje) 

1 
1 kpl. 

centralno Line-Array ozvočenje z možnostjo 
obešanja in dovolj moči s pokrito zvočno sliko 
brez popačenj za 10.000 obiskovalcev 20.6-28.6.2017  

  

2 2 kpl. 
Zvočne skrinje za stereo delay linijo z 
možnostjo obešanja in postavljanja na podest 20.6-28.6.2017  

  

3 
1 kpl. Ozvočenje (center cluster) 20.6-28.6.2017  

  

4 
4 kos. Zvočniki 8" (front fill) 20.6-28.6.2017  
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5 
16 kos. 

monitorski zvočniki 15"z možnostjo postavitve 
na tripod stojalo in tla (two-way) enakih 
karakteristik kot npr. L-Acoustic HiQ ali boljši 20.6-28.6.2017   

  

6 8 kos. 
Monitorski zvočniki 15" z možnostjo 
postavitve na tripod stojalo in tla (two-Way) 20.6-28.6.2017  

  

7 
4 kos. 

monitorski zvočniki 8"z možnostjo postavitve 
na tripod stojalo in tla (two-way) enakih 
karakteristik kot npr. L-Acoustic HiQ ali boljši 20.6-28.6.2017   

  

8 

1 kos. 

Digitalni sistem za mešanje zvoka sestavljen iz 
mešalna miza visokega razreda kot 
npr.Midas,Digico,Yamaha ali boljša,lokalni 
rack z 12 vhodov,stage rack 96vhodov/24 
izhodov 20.6-28.6.2017   

  

9 
1 kos. 

Dodatni stage rack z 40 vhodov/izhodov 
kompatibilen z centralnim sistemom za 
mešanje zvoka 20.6-28.6.2017  

  

10 
1 kos. 

Digitalni reverberator z daljinskim 
upravljalcem enakih karakteristik kot so npr. 
Lexicon, Bricasti, TC Electronics ali boljši) 20.6-28.6.2017  

  

11 1 kos. CD player 20.6-28.6.2017     

12 

1 kos. 

Digitalni sistem za mešanje zvoka(monitorji) 
sestavljen iz mešalna miza visokega razreda 
kot npr.Midas,Digico,Yamaha ali 
boljša,lokalni rack z 12 vhodov,stage rack 
96vhodov/24 izhodov 20.6-28.6.2017  

  

13 1 kos. 
Mini mešalna miza za mešanje zvoka z okvirno 
konfiguracijo 6-12CH 20.6-28.6.2017  

  

14 1 kpl. 
dvosmerna komunikacijska oprema med 
mešalno mizo in odrom  (intercom…) 20.6-28.6.2017   

  

15 12 kos. 
pevski mikrofon enakih karakteristik kot npr. 
SHURE BETA 58 ali boljši 20.6-28.6.2017   
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16 
40 kos. 

Kondenzatorski cardioid mikrofon z malo 
membrano za godalne inštrumente enakih 
karakteristik kot npr. Schoeps MK4 ali boljši 20.6-28.6.2017   

  

17 
18 kos. 

kondenzatorski mikrofon z malo membrano za 
pihalne glasbene inštrumente enakih 
karakteristik kot npr Neuman KM184 ali boljši 20.6-28.6.2017   

  

18 
10.kos. 

Kondenzatorski mikrofon z veliko membrano 
za tolkala kot npr  Shure KSM 32 ali boljši 20.6-28.6.2017  

  

19 
12 kos. 

Dinamični mikrofon z veliko membrano za 
inštrumente kot npr. EV RE20, Sennheiser 
MD421 20.6-28.6.2017   

  

20 24 kos 
Mikro kondenzatorski mikrofon za godala  kot 
npr. DPA 4060 ali boljši 20.6-28.6.2017  

  

21 8 kom. 
Aktivni odjemalec (D.I.) enakih karakteristik 
kot npr. KT(DN 100) ali boljši 20.6-28.6.2017   

  

22 4 kos. 
Naglavni brezžični mikrofon enakih 
karakteristik kot npr. Shure  ali boljši 20.6-28.6.2017   

  

23 
4 kos. 

Kondenzatorski mikrofon supercardioid z 
pripadajočim nosilcem za klavir enakih 
karakteristik kot DPA 4099P ali boljši 20.6-28.6.2017  

  

24 
4 kos 

Kondenzatorski mikrofon z malo membrano 
(wide cardioid) za operne pevce kot npr 
Schoeps MK22 ali boljše 20.6-28.6.2017  

  

25 16 kos. 
Kondenzatorski mikrofon z veliko membrano 
za zbor kot npr AKG 414 ali boljše 20.6-28.6.2017  

  

26 76 kos. mikrofonska stojala (long boom) 20.6-28.6.2017     

27 10 kos. mikrofonska stojala (short boom) 20.6-28.6.2017     

28 20 kos. mikrofonska stojala (long boom) 20.6-28.6.2017    

29 10 kos. mikrofonska stojala (short boom) 20.6-28.6.2017    

30 16 kos. 
mikrofonska stojala za zbor (long boom) 
minimalna višina 3 m. 20.6-28.6.2017  
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31 

4 kos 

Mikrofonsko stojalo z vgradnim kablom na 
obteženem krožnem podstavkom za operne 
pevce kot npr. Schoeps STA-1400 L3Ug ali 
boljše 20.6-28.6.2017  

  

32 1 kpl. 
Aktivna distribucija FOH-monitor mix- 
konfigurirana na mešalno mizo 20.6-28.6.2017  

  

33 1 kpl. multicor kabel oder-center prizorišča 20.6-28.6.2017     

34 
1 kpl. 

zadostno število mikrofonskih kablov 
(XLR,jack 6,3mm,chinc,..) 20.6-28.6.2017   

  

35 1 kpl. 
pohodni zaščitni elementi za vse napeljane 
kable (cablecros) 20.6-28.6.2017   

  

 
i.  Postavitev LED displayev na prostem  

  količina elementi obdobje opombe Tip opreme, ki ga ponuja in vpiše ponudnik 

1 

1 kos. 

Led display modularno sestavljiv z možnostjo 
obešanja na konstrukcijo. Omogočati mora 
statično in dinamično grafiko. Predvidena 
dimenzija cca. 5mx3m (15m²) Pixel pitch 
10mm 

20.6.-24.6.2017 in 
26.6.-28.6.2017   

 

2 

1 kos. 

Led display modularno sestavljiv z možnostjo 
obešanja na konstrukcijo. Omogočati mora 
statično in dinamično grafiko.Predvidena 
dimenzija cca. 4mx3m (12m²) Pixel pitch 
10mm 

20.6.-24.6.2017 in 
26.6.-28.6.2017   

 

3 

1 kos. 

Led display modularno sestavljiv z možnostjo 
obešanja na konstrukcijo. Omogočati mora 
statično in dinamično grafiko.Predvidena  
horizontalna dimenzija cca. 4,5m format 16-9   
Pixel pitch 10mm 26.6.-28.6.2017  

 

4 
1 kpl. 

Potrebni material za obešanje in zavarovanje 
opreme 

20.6.-24.6.2017 in 
26.6.-28.6.2017   
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5 

1 kpl. 

Sistem ali komponente, ki bo podpiral 
priključitev video signala različnih 
formatov,video kamer, multimedijskih 
predvajalnikov, audiosignala… 

20.6.-24.6.2017 in 
26.6.-28.6.2017   

 

6 
1 kpl. 

Vsi potrebni povezovalni kabli na aparaturah 
na razdaljah lokacija LED-a –oder-  FOH 
pozicija 

20.6.-24.6.2017 in 
26.6.-28.6.2017   

 

7 1 kpl. 
pohodni zaščitni elementi za vse napeljane 
kable (cablecros) 

20.6.-24.6.2017 in 
26.6.-28.6.2017  
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8. PREDRAČUN 

 
V preglednice predračuna je potrebno vnesti: 

- od postavke 1. do 9. - cene po posameznih vrstah del (cena brez DDV za vse elemente za celotno navedeno obdobje, vrednost DDV za vse 
elemente za celotno navedeno obdobje in cena z DDV za vse elemente za celotno navedeno obdobje), 

- ponudbeno vrednost, ki vključuje vse cene za postavke od 1. do 7. (cena brez DDV za vse elemente za celotno navedeno obdobje, vrednost 
DDV za vse elemente za celotno navedeno obdobje in cena z DDV za vse elemente za celotno navedeno obdobje). 

- skupno ponudbeno vrednost, ki vključuje vse cene za postavke od 1. do 9. (cena brez DDV za vse elemente za celotno navedeno obdobje, 
vrednost DDV za vse elemente za celotno navedeno obdobje in cena z DDV za vse elemente za celotno navedeno obdobje). 
 

 
Vrsta del 

Cena brez DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 

Vrednost DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 

Cena z DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 
 
1. 

 
Postavitev konstrukcije   

  

 
2. 

 
Postavitev odra   

  

 
3. 

 
Postavitev odrske scenografije     

  

 
4. 

 
Postavitev video opreme 1   

  

 
5. 

 
Postavitev razsvetljave  

  

 
6. Postavitev ozvočenja 1   

  

 
7. 

 
Postavitev LED displayev na prostem    

  

  
SKUPAJ 1+2+3+4+5+6+7 
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 Vrsta del Cena brez DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 
  

Vrednost DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 

Cena z DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje)  
8. 

 
Postavitev video opreme 2 

 
SKUPAJ 8   

  

 
 

 Vrsta del Cena brez DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 
  

Vrednost DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 

Cena z DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje)  
9. 

 
Postavitev ozvočenja 2 

 
SKUPAJ 9   

  

 
 
 

SKUPNA PONUDBENA CENA  
 

Cena brez DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 

Vrednost DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 

Cena z DDV  
(za vse elemente za celotno 

navedeno obdobje) 
 
SKUPAJ = 1+2+3+4+5+6+7+8+9 
  

  

 
Ponudnik mora navesti ponudbene cene v evrih (EUR).  
 
Ponudbene cene morajo vključevati vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 
 
 

Datum:       Žig:       Podpis:  
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PRILOGA 12 
 
 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE 

za resnost ponudbe 
 
 
 
Ponudnik: 
 
 
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 
 
naročniku Javnemu zavodu Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, kot garancijo 
za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila Postavitev montažnih konstrukcij, odrov in tehnične 
opreme za izvedbo prireditev z oznako JN-04/2017, izročamo bianco menico in menično izjavo za unovčenje.  
 
Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene 
osebe: 
 
_________________________________, kot ______________________________________ 
(ime in priimek pooblaščene osebe)       (funkcija)    (podpis) 

 
 
Naročnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku 3% skupne ponudbene vrednosti z 
DDV,  kar znaša: __________________ EUR. 
 
in jo unovči v primeru, če: 

− ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb 

− ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma svojih 
navedb ne dokažemo 

− ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi 

− ne sklenemo pogodbe v določenem roku 

− po sklenitvi pogodbe, v določenem roku, ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti 

 
Menica je plačljiva pri banki: _____________________________   

ki vodi naš TRR številka:  ______________________________ 

 
Menico se lahko unovči najkasneje 60 dni po roku za oddajo ponudb, to je do _____________ 

(datum). 
 

Priloga: menica 
 
Kraj:     ………………………….    Izdajatelj menice: ………………. 

Datum: ………………………….    (žig in podpis) 
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PRILOGA 13 
 
 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
 
Izbrani ponudnik: 
 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 
 
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 
 
 
 
 
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 
1, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti za javni razpis za Postavitev montažnih konstrukcij, odrov in tehnične opreme za 
izvedbo prireditev z oznako JN-04/2017, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni 
javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih, za znesek v višini 10% skupne 
ponudbene vrednosti z DDV,  kar znaša: _____________________ EUR. 
 
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v 
gotovini. To pooblastilo mora veljati 8 dni dlje, kot je rok veljavnosti pogodbe. 
 
Menični znesek se nakaže na račun naročnika Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 
1000 Ljubljana, št. SI56 0126 1603 0357 887 odprt pri Upravi RS za javna plačila (UJP). Ponudnik izjavlja, 
da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ 
PROTESTA«.  
 
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 
1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.  
 
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih 
računov: 
 
 
 
 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam 
banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.  

 
 

Priloga: menica 
 

 
Datum:                                            Žig:                                                     Podpis: 
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PRILOGA A 
Vzorec pogodbe 

 
 

Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Darko Brlek, direktor  
(v nadaljevanju: naročnik),  
Matična št.: 5053277000 
ID za DDV: SI74608002 
 
in 
 
Podjetje ___________________________________________________ iz __________________________, 
ki ga zastopa ___________________________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
Matična št.: 
Davčna št.: 
Transakcijski račun: 
 
skleneta naslednjo 
 
 

POGODBO O POSTAVITVI MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV  
IN TEHNIČNE OPREME  ZA IZVEDBO PRIREDITEV  

 ŠT. JN-04/2017 
 
 

1. člen 

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je naročnik v skladu z 47. členom Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3, 
Ur.l. RS, št. 91/2015) izvedel postopek za oddajo javnega naročila.  
 
Izvajalec je bil izbran za postavitev montažnih konstrukcij, odrov in tehnične opreme za izvedbo prireditev na 
podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil RS pod št. 
NMV______________ z dne ____________.  

 

2. člen 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank. Konec veljavnosti pogodbe je z 
zaključkom vseh del.  

Naročnik lahko predčasno odpove / razdre pogodbo, če:  

− uveljavljeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Odpovedni rok: z dnem 
unovčenja finančnega zavarovanja; 

− neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali 
nekvalitetno oziroma nepravilno opravljenih storitev. Odpovedni rok: z dnem, ko izvajalec prejme 
obvestilo o odpovedi pogodbe; 

− zamuda izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. Odpovedni rok: z dnem, ko 
izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe; 

− dosežek maksimalne višine pogodbene kazni. Odpovedni rok: z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o 
odpovedi pogodbe; 

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma 
je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na 
elektronski način. 
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Izvajalec lahko predčasno odpove / razdre pogodbo, če:  

− naročnik ne poravna zapadlih obveznosti. Odpovedni rok: po preteku 30 dni od obvestila naročniku. 

 

3. člen 

Predmet pogodbe je postavitev montažnih konstrukcij, odrov in tehnične opreme za izvedbo prireditev.    

Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v obrazcu »Tehnična specifikacija in 
predračun«, ki je priloga te pogodbe.  

Naročnik se ne zavezuje naročiti vseh elementov video opreme in ozvočenja, ki so navedeni v obrazcu 
»Tehnična specifikacija in predračun« v preglednicah »Postavitev video opreme 2« (za obdobje 
25.6.2017-28.6.2017) in »Postavitev ozvočenja 2« (za obdobje 20.6.2017-28.6.2017). Naročnik bo 
izvajalca seznanil z informacijo o morebitnem naročilu navedenih elementov »video opreme 2« in 
»ozvočenja 2« najkasneje 14 dni pred izvedbo posamezne prireditve.   

 
4. člen 

Skupna pogodbena cena, v primeru, da naročnik naroči vse razpisane elemente v skladu z obrazcem 
»Tehnična oprema in predračun« je:  

 Skupaj v EUR brez DDV Vrednost DDV v EUR  Skupaj v EUR z DDV 

SKUPAJ    
Izvajalec daje soglasje, da lahko naročnik v primeru ugotovitve računskih napak le-te odpravi. 

V kolikor naročnik ne bo naročil vseh elementov, kot navedeno v prejšnjem členu te pogodbe, se 
pogodbena cena ustrezno zniža, skladno s končnim predračunom izvajalca št. ________________ z dne 
_____________. 

Izvedbeni pogoji:  

Lokacija realizacije Kongresni trg, Ljubljana, pred zgradbo Slovenske filharmonije 
 

Izvedbeni rok Roki za izvedbo posameznih del, ki so predmet tega javnega naročila, so navedeni 
v obrazcu »Tehnična specifikacija in predračun«, ki je priloga te pogodbe. 

Plačilni rok  30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. 

 

5. člen 

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, navedenimi v obrazcu »Podizvajalci - zbirni 
seznam«, ki je priloga te pogodbe, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena 
vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. 

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca, ki je za pisno zahtevo za neposredna plačila, predložiti soglasje, na 
podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 
Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga te pogodbe. 

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi 
javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po 
spremembi predložiti: 

− izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

− pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in 

− soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo. 
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Pred zamenjavo podizvajalca mora izvajalec o nameravani zamenjavi obvestiti naročnika, kateri mu zamenjavo 
bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora 
predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka. 

(Če izvajalec nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše.) 

 

6. člen 

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije št. JN-04/2017 
določena dela, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno glede na cene, podane v končnem 
predračunu ponudbene dokumentacije št. ________________, ki je priloga te pogodbe.  

Dela, ki so predmet pogodbe, opravlja izvajalec v skladu z navodili naročnika in s tehnično specifikacijo.  

Način izvedbe del sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik, če ni 
določen v specifikacijah ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 

 

Naročnik se obvezuje, da bo: 

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

− zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov; 

− zagotovil dosegljivost vodje izvedbe (v rednem delovnem času) za odločanje o vseh vprašanjih in 
nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije; 

− obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah oziroma problemih; 

− plačeval naročena in izvršena dela v dogovorjenih rokih. 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

− svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka; 

− izvajal pogodbena dela po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v pogodbenih rokih; 

− takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno 
izvedbo del; 

− v teku izvajanja pogodbe zagotavljal razpoložljivost ponujenih kadrovskih, tehnoloških in organizacijskih 
resursov – do spremembe prijavljenih kadrov ali podizvajalcev lahko pride le po predhodnem pisnem 
soglasju naročnika; 

− omogočal ustrezen nadzor naročniku; 

− z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo nemudoma posredoval vso dokumentacijo (finančno, 
pravno, vsebinsko-projektno…) in pojasnila. 

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 strokovno optimalne 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 vztraja. 

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene 
obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 

Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v pogodbi navedeno 
e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi 
vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije. 
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7. člen 

Naročnik naroča storitve skladno z obrazcem »Tehnična specifikacija in predračun«. 

Pooblaščeni predstavniki strank za naročanje (vodja izvedbe):  

− na strani naročnik:  

Ime in priimek: 
Tel. št.: 
Faks: 
E-pošta: 

− na strani izvajalca: 

Ime in priimek: 
Tel. št.: 
Faks: 
E-pošta: 

Stranki opravljata vse poslovne komunikacije preko elektronske pošte ali telefaksa, v nujnih primerih lahko 
tudi preko telefona.  

8. člen 

Prevzem se bo izvršil na podlagi prevzemnega zapisnika za vsako prireditev posebej, katerega podpišeta obe 
pogodbeni stranki.  

S strani obeh pogodbenih strank podpisan originalni izvod prevzemnega zapisnika je obvezna priloga k računu. 

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne 
naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev v sestavi: naročnik, 
izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in po potrebi zunanji svetovalec, za namen: 

− primerjava z vsebino predmeta pogodbe, 

− primerjava s specifikacijami. 

− Rezultati teh preverjanj so sestavni del prevzemnega zapisnika in so tudi pogoj za realizacijo plačil. 
Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki. 

− Če naročnik ne izpolni svojih obveznosti, tako da izvajalec pri opravljanju del ne more opraviti dela na 
lokaciji naročnika, ali če izvajalec ugotovi, da je naročnik prijavil problem, ki ni predmet te pogodbe, je 
izvajalec dolžan na predpisani način evidentirati situacijo in porabljeni čas, naročnik pa poravnati vse 
nastale stroške (porabljeni čas, potni stroški) po veljavnem ceniku izvajalca. 

9. člen 

Izvajalec izstavi naročniku e-račun na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi 
podpisal naročnik. Izvajalec e-računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo 
glede na vrsto posla. 

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu e-računov in prilog v roku osmih (8) dni le-te pregledal, ter izvajalcu 
sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti e-račun s 
priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu. 

V kolikor naročnik e-računov ne zavrne delno ali v celoti v roku osmih (8) dni od prejema, jih je dolžan plačati 
v pogodbenem roku, šteto od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, 
je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku. 
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10. člen 

V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za 
opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen. 

Višina pogodbene kazni je 2 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10% pogodbene 
vrednosti. 

Če bi pogodbena kazen za posamezno izvedbo del presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja 
vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, razdre pogodbo in zahteva povrnitev dejanske škode. 

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih del toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba 
izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem 
uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode 
ali razdre pogodbo. 

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu. Stranki 
soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel 
storitev potem, ko je izvajalec z njeno izvedbo zamujal. 

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z načeli odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

Če je delo v primeru naročnikove zamude zaradi zastoja onemogočeno, se pogodbeni  stranki dogovorita, na 
katerih drugih primernih delih glede na predmet te pogodbe se bo uporabilo delavce, katerih delo je zaradi 
zastoja onemogočeno. 

11. člen 

Izvajalec jamči, da bodo pogodbena dela opravljena kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter 
v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika. 

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela opravljal s kvalificiranimi kadri, da bo kakovost opravljenih del 
preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij 
naročnika. 

Izvajalec jamči le za izvajanje tistih funkcij, ki so določene v razpisni dokumentaciji. Izvajalec ne prevzema 
jamstva za zadovoljitev posebnih naročnikovih potreb, ki niso izrecno določene v razpisni dokumentaciji in ne 
jamči, da bodo vse funkcije zadovoljile specifične potrebe naročnika ali da bo delovanje absolutno nezmotljivo 
oziroma brez napak. 

Če se ugotovi, da od naročnika javljena napaka dejansko ni napaka izvajalca, naročnik krije neposredne stroške, 
ki jih ima izvajalec zaradi odziva na napako. 

Jamčevalni rok po tej pogodbi se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene mu bistvene 
napake. 

Izvajalec ne odgovarja za neposredno, posredno, slučajno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali 
nezmožnosti uporabe produktov. Razen v primerih, ki so izrecno navedeni v tej pogodbi. 

 

12. člen 

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank 
in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku le-te. 

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven 
njenega nadzora. 
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13. člen 

Izvajalec mora najkasneje ob podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki podpisane in žigosane menične izjave za 
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev (priloga: bianco menica) v 
višini 10% skupne ponudbene cene z DDV, z veljavnostjo 8 dni dalje, kot je rok veljavnosti pogodbe, ki jo 
lahko naročnik po predhodnem obvestilu unovči pod naslednjimi pogoji: 

− če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini 
ali roku; 

− če izvajalec svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljena dela pri tem 
naročilu. 

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. 
 

14. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo 
poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z 
izvedbo te pogodbe. 

Stranki soglašata, da določbe navedene v prejšnjem odstavku tega člena, ne veljajo v primeru utemeljene 
zahteve upravičenega prosilca informacije javnega značaja na podlagi ZDIJZ. 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi ali osebnimi 
podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največja mero skrbnosti. 
Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način 
varovanja podatkov, kot jih ima naročnik. 

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru 
kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso 
posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev. 

 

15. 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. 
 

16. člen 

Skrbnika pogodbe:  

− s strani naročnika: _____________________________ 

− s strani izvajalca: ______________________________ 
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17. člen 

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno 
v 2. členu pogodbe. 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. 
Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna 
določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če 
kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki 
dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. 

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa 
izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči. 

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi 
pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi 
bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva  (2) izvoda. 

 
 
Priloge pogodbe:  
- Razpisna dokumentacija št. JN-04/2017 

- Ponudba izvajalca št.: ………… z dne ………….. 

- Končna ponudba izvajalca št.: ……………. z dne ……….. 

- Izpolnjen in podpisan obrazec »Tehnična specifikacija in predračun« 

- Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik   

 
 
Izvajalec:        Naročnik: 
 
……………………………………….    Javni zavod Festival Ljubljana 
……………………………………….        Darko Brlek, direktor 
……………………………………….                      
 
 
 
 
 
Datum:        Datum: 
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PRILOGA B 
 
 
 
 
 
 

OZNAČBA PONUDBE 
 
 

 
POŠILJATELJ (ponudnik): 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREJEM PONUDBE: 
 
OSEBNO                             PO POŠTI 
 
Datum: 
 
Ura: 
 
 
Zaporedna številka ponudbe: 

 
 

 
PREJEMNIK: 
 
FESTIVAL LJUBLJANA 
Trg francoske revolucije 1 
1000 Ljubljana 
 

 
 
OZNAKA PONUDBE: 
 
»NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA POSTAVITEV MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ, ODROV IN 
TEHNIČNE OPREME ZA IZVEDBO PRIREDITEV« 
 

 
 
 
 
 
 
Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« izpolnite in nalepite na kuverto!   

 

 

             

 
	

 


