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Številka javnega naročila pri naročniku: V_02/12/S 
Datum: 13. 03. 2012 
 

 
Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s 
spremembami; v nadaljevanju ZJN-2), Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane kandidate, da podajo 
pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

za javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi: 

 

Nadgradnja in vzdrževanje informacijskih sistemov 

 GOZDAR in URESK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Z NAVODILI KANDIDATOM 

 

 

 

 

Ljubljana, marec  2012 
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Naročnik, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad), je dne 
13.03.2012 na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo pod št. JN2799/2012,  »Nadgradnja 
in vzdrževanje informacijskih sistemov GOZDAR in URESK za obdobje dveh let po podpisu 
pogodbe«. Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Naročnik vabi vse zainteresirane 
ponudnike, da podajo ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. 
 
Naročnik bo v zvezi z javnim naročilom organiziral predstavitev obstoječih aplikacij in okolja. 
Potencialni ponudniki naj na navedeni elektronski naslov pošljejo zahtevek za ogled najkasneje 
do 20.03.2012 do 10:00 ure. Potencialni ponudnik mora na ogled prinesti podpisano in 
žigosano Izjavo o varovanju podatkov, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.   
 
Ogled je obvezen! Na ogledu bo ponudnik dobil potrdilo o ogledu, ki ga mora priložiti v razpisni 
dokumentaciji. Ponudba, ki ne bo vsebovala potrdila naročnika o ogledu, bo nepopolna in jo bo 
naročnik izločil iz ocenjevanja ponudb.  
 
Kontaktna oseba pri naročniku za ogled okolja in aplikacij je: 
 
Darija Prudič 
tel. 01/ 434 11 09 
darija.prudic@gov.si 
 
 

 
 

Na vprašanja bo naročnik odgovarjal izključno preko Portala javnih naročil. Skrajni rok za 
zastavljanje vprašanj je 22.03.2012 do 10:00 ure. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na tak 
način, naročnik ni dolžan odgovarjati. 
 
Naročnik bo pri odpiranju ponudb upošteval vse pravočasne ponudbe, ki bodo v skladu z 
navodili razpisne dokumentacije dostavljene v glavno pisarno Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, najkasneje do 26.03.2012 do 09:00 ure. 
 
Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo speto v mapo širine, ki ustreza ponudbeni 
dokumentaciji. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z vsemi Razpisnimi obrazci 1 do 8 ter 
zahtevanimi prilogami. Izpolnjen Razpisni obrazec 9  mora biti nalepljen na  zaprto ovojnico. V 
primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano, naročnik ne odgovarja za predčasno 
odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. 
  
Javno odpiranje ponudb bo dne 26.03.2012 ob 10:00 uri v prostorih naročnika, Dunajska 58, 
1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov se morajo izkazati z veljavnim pooblastilom. 
 

Ponudba mora biti podana skladno s pogoji, ki jih zahteva ZJN-2 in z zahtevami predmetne 
razpisne dokumentacije. 
 
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na internetnem naslovu: 
http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/ 
 
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki 
razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila, dosegljiva na istem mestu kot razpisna 
dokumentacija. 
 
Razpisna dokumentacija je brezplačna. Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo 
ponudbe ter morebitnih dokazil, ki jih bo naročnik naknadno zahteval,  nosi ponudnik.  
 

mailto:darija.prudic@gov.si
http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/
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NAVODILA KANDIDATOM ZA  
IZDELAVO PONUDBE  

 
 
Ponudba se pripravi v skladu s spodnjimi  navodili. Vsi ponudniki obvezno izpolnijo Razpisni 
obrazec  1 z osnovnimi podatki in navedbo za kateri Sklop podajajo ponudbo. Obvezno je 
potrebno Razpisnemu obrazcu 1 priložiti potrdilo naročnika o ogledu okolja in aplikacij. 
 
 

1. Predmet javnega naročila  
 
Predmet javnega naročila je nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema »GOZDAR«  
ter  nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema »URESK« za obdobje dveh (2) let po 
podpisu pogodbe. Oznaka javnega naročila pri naročniku: V_02/12/S.  

 
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Ponudbo se lahko predloži za posamezen sklop ali 
za oba sklopa, v skladu z vsemi zahtevami razpisne dokumentacije.  
 

Dokumenta Tehnična dokumentacija za programsko rešitev aplikacije URESK  in GOZDAR 

Tehnična dokumentacija sta sestavni del te razpisne dokumentacije. 

 
Sklop 1:  
 
Nadgradnja aplikacije GOZDAR naj bi zajemala naslednje točke:  
 

1. Nadgradnja na nivoju ekonomike: Ekonomika mora biti usklajena v skladu s Prilogo 1 
Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti RS (Ur.l.RS št. 98/2010) in sicer: 
 
a) št. 1: Sečnja, spravilo in prodaja GLS;  
b) št. 3: Gozdnogojitvena in varstvena dela ter dela za funkcije gozdov;  
c) št. 4: Gradnja gozdnih cest in 
d) št. 5: Gradnja, priprava in vzdrževanje gozdnih vlak. 

 
V izračun vseh zgoraj naštetih obrazcev je potrebno vgraditi kontrole pravilnosti vnosa vhodnih 
podatkov in ustreznosti šifrantov (ceniki, nizi, ostali šifranti, logične kontrole). 
 

2. Možnost terenskega pregledovanja in zaključevanja odločb, vnosa realizacije na nivoju 
gozdnih cestah in vlakah ter možnost kontrole GLS. Omenjene poglavje je vezano 
nabavo dlančnikov;  

3. Dodati novo poglavje oz dokument »Kontrola GLS«. Podatke se bodo črpali iz aplikacije 
sledenje GLS. Kontrole se bodo sledila na nivoju:  
a) Kontrola med odločbami in sledenjem-poročilom koncesionarjem (nivoji; datum, 

odd/ods, koncesionar, OE, GGE);  
b) Kontrola celotne dobavnice z možnostjo vnosa ugotovljenih-izmerjenih podatkov in 

primerjava z dobavnico ; 
c) Kontrola posameznih GLS (ploščic)-vnos in primerjava. 

 
Za potrebe kontrole GLS se bo formirala tabela, ki jo bomo uskladili znotraj GS. Določeni 
podatki za tabelo se bodo morali črpati iz aplikacije sledenje GLS.  
 

4. Dodati novo poglavje oz. dokument: popolni prevzem. Tukaj se mora dokument povezati 
z odločbami na nivoju odseka in manuala. Ločiti bo potrebno popolni prevzem sečišča, 
kjer se bo naredila popolna kontrola na nivoju drevesnih vrst in debelinskih stopenj ter 
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hitri popolni prevzem sečišča, kjer se bo ugotavljalo samo število, ločeno na iglavce in 
listavce;  

5. Dokument »Javne dražbe«. Omogočiti je potrebno, da bodo do tega dokumenta lahko 
dostopali koncesionarji in vnašali podatke o javni dražbi in 

6. Na nivoju OE, GGE, vodje gozdarskega sektorja, upraviteljev in sodelavcev je potrebno 
narediti pregledovalnik o »neaktivnih odsekih oz. oddelkih«. 

 
Za potrebe ažurnejšega osveževanja podatkov v aplikaciji: 
 

7. Priprava / dodelava aplikacije za implementacijo spletnih servisov za avtomatski prenos 
podatkov s strani pristojnih institucij (MKGP; ZG, GURS) 
 

 
Vzdrževalna dela v aplikaciji GOZDAR: 
 

1. prepisovanje podatkov o parcelah Sklada v evidence, ki jih potrebujejo Gozdarji za 
samostojno delo. 

2. priprava in izvoz podatkov o parcelah, ki imajo šifro dejanske rabe 2000 – Gozdna 
zemljišča (4 krat letno) 

3. izvozi potakov o dejanski rabi za celotno RS (4 krat letno) 
4. izvozi podatkov iz katastra parcel  (4 krat letno), lastnikov in posestnih listov  v *.txt 

datoteke 
5. posodabljanje šifrantov: GGO; GGE; Revir; Katastrska občina; Občina – odsek; GGO – 

odsek; 
6. posodabljanje bonifikacij spravila in sečnje 
7. kontrola planskih podatkov sečnje po območjih po uvozu le teh 
8. odprava napak pri poslovnih procesih: 

a. pripravi podatkov realizaciji sečnje po odsekih in gozdno gospodarskih enotah 
b. pripravi podatkov realizacije gozdno gojitvenih del po odsekih in gozdno 

gospodarskih enotah 
c. pripravi podatkov realizaciji vlak 
d. pripravi podatkov zaključenih delovišč 
e. pri pregledovanju prevzetih odločb A,B,C 
f. pripravi podatkov sledenja 
g. pri prepisih planskih odločb redne sečnje, dela, plana vlak in šifranta parcela – 

katastrska občina – odsek – gozdno gospodarsko območje 
h. pri pripravi podatkov obdelav sortimetacije in komercialnih preračunih 
i. pri izračunu normativnih hodov sečnje in spravila 

- dodati logične kontrole podatkov 
j. pri arhiviranju podatkov odločb, in izračunov normativov 
k. pri pripravi podatkov arhive za izbrano proizvodnjo leto 
l. pri pripravi podatkov realizacije sečnje po občinah 
m. kontrola kombinacije odsek - občina in priprava izvozov le teh podatkov, v kolikor 

kombinacija ne obstaja 
n. stornaciji odločb (A,B,C) iz arhive (vračanje arhiviranih odločb med aktivne) 
o. pri pripravi podatkov sledena GVG in sledenja sečnje po sortimentih (GLS) 
p. posodobitvah parcel Sklada gozdarski sektor in parcel - odsek 

9. optimizacija procesov: 
a. reindeksiranje baze 
b. »database tunning« 

10. plan dela 2012 
a. dodati logične kontrole pri izračunu normativnih hodov sečnje in spravila 
b. logične kontrole obračuna pri komercialnem delu 
c. kontrole pri prenosu odločb iz plana v odločbo 
d. potrjevanje na terenu  
e. spremembe in dopolnitve aplikacije, ki imajo osnovo v zakonskih spremembah 
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- izračun norm 
- priprava tabel spremljanje GLS in GVG, 

 
 
Seznam kratic: 
 
GLS - gozdno lesni sortiment 
OE- območne enote 
GGE – gozdno gospodarska enota 
GS – gozdarski sektor 
GVG – gojenje in varstvo gozdov 
 

 
Sklop 2:  
 
Nadgradnja aplikacije URESK naj bi zajemala naslednje točke:  
 

a. posodobitev izpisov po dogodku in dokumentu (izpis ležeče, prikaz dodatnih 
atributov) 

b. posodobitev izpisa dnevnika (vidne vse parcele ki ne vplivajo na stanje po kontih, 
beleženje spremembe površin po katastrski rabah) 

c. pri knjiženju prenosov, uvedba kontrol na mesečnem nivoju – za status ZK-
urejeno 

d. delne stornacije dogodkov na parceli 
e. pri izpisih (dogodku, dokumentu, registru)povezati dejansko rabo na parcele 

(kmetijci) 
f. odpiranje mask v velikosti ekrana (dokiranje v zavihke) 
g. posodobitev knjiženja da se beleži sprememba površine po katastrski rabi – 

uvedba dodatne tabele 
h. sprememba cenitve parcel v kolikor se bodo ukinili podatki o katastrskem 

razredu, in rabi parcele – prevezava na bonitetno točko 
 
 
Vzdrževanje aplikacije URESK: 
 

1. prepisovanje podatkov o parcelah Sklada v evidence 
2. 4 krat letno prepis katastrskih podatkov iz VK datotek posredovanih s strani 

GURS 
3. 4 krat letno prepis podatkov dejanske rabe  
4. razni izvozi podatkov v *.txt obliki 

a) izvoz parcel Sklada, za pripravo sloja v grafiki (4 krat letno - geodeti) 
b) izvoz dejanske rabe s šifro 2000 za priprave podatkov o parcelah – 

odseki (4 krat letno - gozdarji) 
c) zvoz VK podatkov o lastnikih, posestnih listih in parcel iz katastra, ki 

služijo kot osnova za križanje odsekov z parcelnim slojem grafike (4 
krat letno  - gozdarji) 

d) dodatni izvozi podatkov na zahtevo revizorjev in priprava le teh 
5. optimizacija procesov: 

a) reindeksiranje baze 
b) »database tunning« 

6. Pomoč pri knjiženju popravkov  pri poslovnih procesih: 
a) knjiženja GURS odločb 
b) knjiženja stornacij (razveljavitve, odprav napak in sprememb podatkov) 
c) knjiženje ZKV –jev iz parcel Sklada oz. preko pogodbe 
d) knjiženje neodplačnih prenosov – odtujitve, pridobitve 
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e) knjiženje denacionalizacije, posebnih postopkov, prodaje, nakupa, 
menjav, razdružitev in komasacij 

f) pripravi dnevnikov knjiženja 
g) obdelav podatkov 

- pripravi podatkov o parcelah dejanska raba – lastnina Sklad 
- pripravi podatkov o parcelah po katastrskih podatkih – lastnina Sklad 
- pripravi podatkov o parcelah, ki so v katastru in nimajo DKN 
- pripravi podatkov o parcelah Sklada, ki so v evidenci in niso v katastru 

h) pri pregledovanju katastrskih podatkov 
i) pri pripravi različnih izpisov 

- po dogodku 
- po dokumentu 
- izpisovanje registra po parametrih 
- prometa 
- kumulativnega prometa listin 
- prometa po dnevnikih 
- dogodkov po občinah 

j) izvozih podatkov v exel  
- podatki registra 
- parcele po dogodkih 
- parcel Sklada – dejanska raba 
- parcel Sklada – katastrski podatki 

8. ostala vzdrževalna dela 
a) ažuriranje prostorskih šifrantov  

- katastrske občine 
- občine 
- geodetske uprave 

b) delne razveljavitve parcel z dokumenta  
- izbris parcele iz knjiženega dokumenta 
- poračun spremembe pogodbene vrednosti dokumenta 

c) menjave parcelnih številk po bazi – napačen vnos parcelne številke 
d) razne medletne analize prometa po dnevnikih 
e) analize spremembe površin po katastrski rabi zemljišča 

 
 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki  

2.1      Osnovna sposobnost 

 
 da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. 

člena ZJN-2; 

 
 da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka 

ali za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v 

postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 

sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju; 

 
 da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z 

negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; 
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 da član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja 
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in o prisilnem prenehanju, kadarkoli 
v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil 
družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem 
večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik 
subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali 
postopek prisilnega prenehanja; 
 

 da ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z 
zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika; 
 

 da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 
predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče 
razlage ali teh informacij ni zagotovil; 
 

 da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi 
z njegovim poklicnim ravnanjem; 
 

 da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 

naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost, na podlagi 

vpisa v Poslovni register / Sodni register, pod vložno št. ____________________ , 

 
 
Tuji ponudniki predložijo izpis iz evidence, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje 
posamezne evidence. Datum dokumenta na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 30 
dni.  
 
Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 2, Pooblastilo za pridobitev potrdila iz 
kazenske evidence za fizične osebe, Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske 
evidence za pravne osebe 
 
Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali 
organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o 
izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali 
pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt 
svoj sedež. 
 
 
 

2.2 Ekonomska in finančna sposobnost gospodarskega subjekta  
 
 da ponudnik nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem, ko naročnik 

prejme pravilno izstavljen račun z obveznimi prilogami, 
  
 da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranih poslovnih računov in da na dan 

oddaje ponudbe ponudnik nima blokiranega nobenega transakcijskega računa – priložen 
S.BON1 obrazec, 
 

 da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja, 
 

Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 3 in priložen S.BON1 obrazec  – obrazec 
ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb. 
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Tuji ponudniki predložijo izpis iz evidence, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje 
posamezne evidence. Datum dokumenta na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 30 
dni.  
 
 
 
2.3  Finančna zavarovanja 
 
 da za resnost ponudbe prilagamo izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v 

vrednosti 5.000 EUR ter podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 120 
dni od roka za oddajo ponudb,  
 

 da bomo v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, ob podpisu pogodbe kot 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložili izpolnjeno, podpisano in 
žigosano menično izjavo v višini 10% od pogodbene vrednosti (skupaj z DDV) ter podpisano 
in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 30 dni od končnega roka za izvedbo 
storitev; 

 
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili končni roki za izvedbo storitve, bo moral izbrani 
ponudnik temu ustrezno spremeniti menično izjavo oziroma podaljšati njeno veljavnost. 
 
Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 4 ter: 
 

 izpolnjena, podpisana in žigosana menična izjava za resnost ponudbe 

 podpisana in žigosana bianco menica 
 
 
2.4  Referenčna potrdila 
 

 da ima ponudnik reference na področju izdelave ali vzdrževanja aplikacij s področja 
kmetijstva, gozdarstva ali zemljiško knjižnih evidenc - da je ponudnik v zadnjih treh letih 
(če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju, odkar posluje) pred objavo predmetnega 
naročila, uspešno izvedel vsaj eno podobno naročilo v vrednosti vsaj 40.000 EUR z 
DDV (uspešna izvedba pomeni, da je delo v celoti zaključeno, končni naročnik ga je 
prevzel, pogodba ni bila prekinjena in zanj ni bilo unovčeno finančno ali drugo 
zavarovanje). 

 
Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 5, vključno z izpolnjenimi, podpisanimi 
in žigosanimi referenčnimi potrdili  
 
Opomba:  Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za podobna dela, kot jih 
naročnik opredeljuje v razpisni dokumentaciji in so predmet tega razpisa. Referenčno potrdilo 
mora biti izpolnjeno, podpisano in žigosano s strani naročnika posla, za katerega ponudnik 
predlaga referenčno potrdilo. 
 
 
2.5 Ponudbeni predračun 

 
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, vsi davki, prispevki in tudi vsi morebitni popusti. Cena je 
fiksna za ves čas trajanja sklenjene pogodbe. 
 
Ponudnik na Razpisnem obrazcu 6 obkroži številko sklopa za katerega oddaja ponudbo in vpiše 
ponudbene cene. 
 
Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec 6 
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2.6  Izjava ponudnika oziroma glavnega izvajalca o neposrednih plačilih podizvajalcem 
 
V kolikor ponudnik oziroma glavni izvajalec sodeluje pri javnem naročilu s podizvajalci, mora v 
ponudbi navesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v Razpisnem obrazcu 7. 
Podatki iz sedmega odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik navede v Razpisni obrazec 7, so 
sestavni del (Priloga 2) pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. 
  
Soglasje podizvajalca za neposredna plačila je soglasje, na podlagi katerega  naročnik namesto 
glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca neposredno 
podizvajalcu. Neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, so obvezna. 
 
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 
 
Dokazila: Izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 7 
 
 
2.7 Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije v celoti 
 
 da je veljavnost naše ponudbe še 120 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb, 
 
 da prilagamo ponudbi podpisan in ožigosan vzorec pogodbe,  

 
 da s podpisom tega obrazca potrjujemo da smo skrbno preučili celotno razpisno 

dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razumemo, vse morebitne nejasnosti pa so 
odpravljene z naročnikovimi odgovori na vprašanja, 

 

 da podpisujemo ponudbo kot celoto, in se v celoti strinjamo z razpisnimi pogoji, 
 

 vse izjave podpisujemo pod kazensko in materialno odgovornostjo, 

 zavezujemo se, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času 
izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu 
posredoval podatke 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 smo pri naročniku opravili ogled aplikacij, 

 
 da smo na ogledu aplikacij in okolja naročnika pridobili informacijo glede obstoječe kode, ki 

je v lasti naročnika in se zavezujemo ter potrjujemo, da smo na podlagi obstoječega stanja 
in obstoječe kode sposobni in kompetentni  vzdrževati aplikacijo ter izdelati nadgradnje, kot 
je to zahtevano v predmetnem javnem naročilu, 

 
 da bomo v kolikor je potrebno za vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije pridobiti dodatne 

podatke, ki predstavljajo dopolnitev kode, oziroma vse kar je vezano na intelektualno 
lastnino avtorja/dobavitelja  aplikacije, se ponudnik zavezuje, da bo od izvirnega avtorja 
/dobavitelja aplikacije pridobil sam na svoje stroške vse potrebne podatke/informacije 
(dopolnilo kode, intelektualno lastnino in podobno) od izvirnega dobavitelja aplikacije. 

 

 
Dokazila: Podpisan in žigosan Razpisni obrazec  8 ter priloženo potrdilo, ki ga izda 
naročnik pri ogledu okolja in aplikacij, ki so predmet javnega naročila. 
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3. Izdelava, obličnost in predložitev ponudbe 

Ponudba za javno naročilo št. V_02/12/S mora biti predložena na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije in mora vsebovati vse Razpisne obrazce (1 do 8) ter zahtevane priloge. Če 
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov kot jih zahteva 
naročnik, mora ponudnik ravnati v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2. 
 
Razpisni obrazec 9 - Ovojnica se natisne, izpolni se vse podatke ponudnika in se nalepi na 
zapečateno ali zalepljeno ovojnico. 
 
Posamezni Razpisni obrazci prijavne dokumentacije morajo biti žigosani z uradnim žigom 
ponudnika in lastnoročno podpisani s strani pooblaščenega (zakonitega) predstavnika 
ponudnika. Morebitne popravke pri izpolnjevanju Razpisnih obrazcev naj ponudnik opremi z 
žigom in podpisom.  
 
Navedbe v Razpisnih obrazcih in Prilogah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času 
oddaje prijave in morajo biti dokazljive. 
 

Ponudba je lahko samostojna, skupna s partnerji ali s podizvajalci. Gospodarski subjekt, ki 
nastopa kot ponudnik ali kot partner v skupni ponudbi, lahko nastopa samo v eni ponudbi, sicer 
se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa. 

3.1 Samostojna ponudba 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni 
ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo 
naročila. 

3.2 Skupna ponudba s partnerji 

Ponudbo lahko predloži tudi ponudnik, ki nastopa s partnerji - skupna ponudba. V primeru 
skupne ponudbe naj glavni ponudnik -  v Razpisni obrazec 1, Skupna ponudba s partnerji, 
navede vse sodelujoče partnerje v tej skupni pogodbi. Glavni ponudnik bo od naročnika 
sprejemal obveznosti in navodila. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki 
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru, da bo v postopku javnega naročila 
»V_02/12/S « izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral 
ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti 
pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor 
le-ta ne bo že priložen ponudbi.  
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila »V_02/12/S « bo moral (mora) vsebovati:  

 
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,    
matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),  
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,  
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,  
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini,  
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,  
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,  
- reševanje sporov med partnerji v skupini,  
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini  
- rok veljavnosti pravnega akta.  
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Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani 
vseh partnerjev v skupini. 

3.3 Ponudba s podizvajalci 

Skladno z 71. členom ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na 

razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je 

pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano s ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali 

izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; ter 

mora ponudnik s tem podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice 

povezane s predmetom javnega naročila. 

 
Skladno z ZJN-2 in Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcev pri nastopanju ponudnika s 

podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/07) mora ponudnik – izvajalec, ki izvaja 

javno naročilo z enim ali več podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med 

njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice 

povezane s predmetom javnega naročanja. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo 

pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom - izvajalcem, v petih dneh od sklenitve pogodbe med 

ponudnikom - izvajalcem in podizvajalcem. V primeru, da naročnik do podpisa pogodbe ne bo 

prejel kopije pogodbe med ponudnikom in podizvajalcem, bo k predložitvi le-te pred podpisom 

pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila pozval izbranega ponudnika.  

 

Ponudnik – izvajalec mora v pogodbi pooblastiti naročnika za izvajanje neposrednih plačil 

podizvajalcem ter mora v ponudbi predložiti soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih 

plačil naročnika podizvajalcem. Soglasja bodo sestavni del in priloga pogodbe. Soglasje 

podizvajalca za neposredna plačila je soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto 

ponudnika poravna podizvajalčeve terjatve do ponudnika neposredno podizvajalcu. 

 

Ponudnik – izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z 

novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika ter mora v 5 

(petih) dneh po spremembi naročniku predložiti: 

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti 

prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in  

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob 

izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika. 

Ponudnik, ki sodeluje s podizvajalci, v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo 
javnega naročila. 
 
 

4. Veljavnost ponudbe 

Predložene ponudbe ostanejo v veljavi še  120 dni  po skrajnem roku za njihovo predložitev. 
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5. Jezik ponudbe 

Ponudba in vsa ostala dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku, skladno z navodili razpisne 
dokumentacije.  
 

6. Finančno zavarovanje 

 

Ponudniki predložijo zavarovanje za resnost ponudbe –  izpolnjeno, podpisano in žigosano 
menično izjavo v vrednosti 5.000 EUR ter podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v 
veljavi še 120 dni od roka za oddajo ponudb. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
naročnik lahko unovči, v kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe ali od nje odstopi. 
 
Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini 10% pogodbene 
vrednosti  ter podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 30 dni od končnega 
roka za izvedbo storitev. V nasprotnem primeru se šteje, da pogodba ni sklenjena oziroma 
veljavna. 
 
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili končni roki za izvedbo storitve, bo moral izbrani 
ponudnik temu ustrezno spremeniti menično izjavo oziroma podaljšati njeno veljavnost. 
 
 
 

7. Oddaja ponudbe  

Ponudbe je treba poslati po pošti ali osebno vložiti v glavni pisarni Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, 1000 Ljubljana, Dunajska 58, v zapečateni ali zalepljeni ovojnici, na kateri je 
nalepljena in izpolnjena Ovojnica – Razpisni obrazec 9. 
 
Za pravočasno se šteje ponudba, ki prispe na sedež Sklada do roka, ki je določen kot rok za 
oddajo ponudbe. 
 
Vse nepravočasno vložene ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz 
postopka odpiranja ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Če na ovojnici ne bo 
ponudnikovega naslova, bo po oddaji naročila ponudba komisijsko uničena. 
 
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
 
 

8. Sprememba in umik ponudbe 

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v glavno 
pisarno prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba 
neodprta vrnjena ponudniku. 
 
Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno 
in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PRIJAVA« pa mora biti na ovojnici (Razpisni 
obrazec 09) označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«. 
 
 

9.  Rok za predložitev ponudbe 

Naročnik mora prejeti ponudbo na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, v glavno pisarno, do 26. marca  2012 do 09:00 
ure. Takšna ponudba se bo štela kot pravočasna.  
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Vsaka ponudba, ki jo prejme naročnik po skrajnem roku za oddajo ponudb, se šteje za  
nepravočasno in se z navedbo, da je nepravočasna, neodprta vrne pošiljatelju po končanem 
postopku zbiranja ponudb. 
 
 

10. Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopustne. 

11. Sklopi  

Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa: 
 
Sklop 1: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema GOZDAR 
Sklop 2: Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema URESK 
 
Ponudbo se lahko predloži za posamezen sklop ali za oba sklopa, v skladu z vsemi zahtevami 
razpisne dokumentacije. 
 
 

12. Odpiranje ponudb 
 
Strokovna komisija, ki jo bo imenoval naročnik, bo odpirala prijave in o postopku vodila zapisnik, 
ki ga bodo podpisali prisotni člani komisije.  
 
Odpiranje prijav bo javno in bo 26. marca  2012 ob 10:00  uri v prostorih naročnika, Dunajska 
58 v Ljubljani. V kolikor se bo odpiranja ponudb udeležila oseba, ki ni zakoniti zastopnik 
ponudnika, mora s seboj prinesti pisno pooblastilo, da lahko v imenu ponudnika podpiše 
zapisnik o javnem odpiranju prijav oziroma na zapisnik podaja pripombe. 
 
 

13. Merilo za izbor  

Merilo za izbor ponudnika, ob izpolnjevanju vseh zahtev predmetnega javnega naročila, je 
najnižja ponujena cena za posamezni Sklop in sicer postavka cena v EUR skupaj z DDV iz 
Razpisnega obrazca 6 – Ponudbeni predračun.  
 
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, vsi davki, prispevki in tudi vsi morebitni popusti. Cena je 
fiksna za čas veljavnosti ponudbe in je izražena v EUR. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v skladu z 2. odstavkom 30. člena ZJN-2 v postopek 
zbiranja ponudb po predhodni objavi, vključi tudi pogajanja. 
 
 

14. Sklenitev pogodbe 

 
V kolikor v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo oziroma, ko je v primeru vloženega 
zahtevka za revizijo, postopek za revizijo zaključen, bo naročnik izbranega najugodnejšega 
ponudnika pozval k podpisu pogodbe. 
 
Če se ponudnik v roku 8 dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval, se šteje, da je 
odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe. 
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15. Pravno varstvo 
Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega 
javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (Ul. RS 43/2011; v nadaljevanju ZPVPJN).  
 
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega 
naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega 
interesa.  
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v 
primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave 
obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem 
postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za 
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega 
obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.  
 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni 
od prejema te odločitve. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati 
Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije. 
 
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:   

 ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,  

 ime naročnika,  

 oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,  

 predmet javnega naročila, 

 očitane kršitve,  

 dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,  

 navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih 
sredstev in iz katerega sklada,  

ter mora priložiti:  

 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 
pooblaščencem in 

 potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-
1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko 
odobritve: 
11 16110-7111290-00279912. Višina takse je 750,00 EUR, če se zahtevek za revizijo 
nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo. 

 

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel. 

16.  Odločitev o oddaji naročila 
 
Naročnik bo ponudnike obvestil o svoji odločitvi o oddaji naročila na način in v rokih, ki jih 
predpisuje ZJN-2. 
 

 

ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA: 
 

Irena ŠINKO 
direktorica 


