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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE JAVNEGA NAROČILA 
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015), Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj (v nadaljnjem besedilu: naročnik) vabi ponudnike, 
da podajo svojo pisno ponudbo za javno naročilo zavarovalne storitve. 

 Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji in v objavi javnega    
 naročila na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). 
 
 
1. Naročnik 
 
Kmetijsko gozdarska zbornica, Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta  
28, 2250 Ptuj, 
 
Skrajšano ime: KGZS Zavod Ptuj 
 
 
2. Predmet  javnega  naročila 
 
Zavarovalne storitve za obdobje 1 leta, od 01.01.2018 do 31.12.2018. 
        
Zavarovalne vrste: 
 

1. SKLOP:  

 Avtomobilsko zavarovanje 

 Požarno zavarvovanje 

 Strojelomno zavarovanje 

 Zavarovanje računalnikov 

 Zavarovanje vloma 

   Zavarovanje stekla 

 Zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti 

 Zavarovanje poklicne odgovornosti računovodij 

 Zavarovanje prireditve 

 Zavarovanje strokovne napake svetovalcev 

 Nezgodno zavarovanje 

 Zavarovanje telet v domačem prevozu 

 

2. SKLOP: 

 Zavarovanje živali  

 Zavarovanje posevkov 

 

 
3. Vrsta postopka 

Naročilo male vrednosti. 

 

4. Pravna podlaga 

47. člen ZJN-3 in ostala doličila ZJN-3 ter veljavni podzakonski predpisi s področja javnega anročanja 

ter zakonodaja s področja predmeta javnega naročila. 

http://www.enarocanje.si/
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5. Ocenjena vrednost javnega naročila 

Ocenjena vrednost javnega naročila:   

sklop 1:  do 21.000 EUR brez DPZP. 
sklop 2:  do   2.200 EUR brez DPZP. 
 
Ponudbe  morajo  biti  v  celoti  pripravljene  v  skladu  z  razpisno  dokumentacijo po sklopih in sicer: 

sklop 1 in sklop 2, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu. 

 
6. Rok za postavitev vprašanj, predložitev ter odpiranje ponudb 
 
Ponudniki postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije preko 
slovenskega portala javnih naročil (www.enarocanje.si). Upoštevane bodo samo tiste zahteve za 
dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil najkasneje do vključno 
30.11.2017 do 10. ure. 

 
Naslov za predložitev ponudb: KGZS ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 PTUJ 

 
Ponudniki morajo zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Vsi dokumenti, ki jo sestavljajo, 
morajo biti povezani tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, zamenjati ali naknadno vložiti brez 
vidne poškodbe listov oziroma pečata. Obravnavali bomo ponudbe,  ki  bodo  oddane  v  zaprti  
ovojnici  z  oznako  PONUDBA  - NE  ODPIRAJ  z navedbo oznake predmeta javnega razpisa 
»Zavarovalne storitve « in z označenim naslovom pošiljatelja, ki bodo prispele do naročnika do 
05.12.2017 do 10. ure.  
Javno odpiranje ponudb bo na naslovu naročnika 05.12.2017 ob 11. uri. 
 
5. Prevzem dokumentacije 
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: 
http://www.kgz-ptuj.si/datoteke/RD-ZAV-2018.pdf 
 

 Pri pripravi razpisne dokumentacije je sodeloval zavarovalni posrednik Mitja Tement s.p.   
 Terminalis – zavarovalno posredovanje, Turniška ulica 32, 2250 Ptuj.  
Stroške zavarovalnega posrednika nosi izbrani ponudnik v okviru administrativne premije. 
 
 
 

 
Ptuj, dne 21.11.2017                                                             direktor 

                                                                             Andrej Rebernišek, univ. dipl. Inž.kmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kgz-ptuj.si/datoteke/RD-ZAV-2018.pdf
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
 
1. Vrsta postopka: postopek male vrednosti 

 
2. Jezik ponudbe: slovenski, naročnik ne dovoljuje ponudbe v tujem jeziku; prospektni material 

pa je lahko v angleškem ali nemškem jeziku. 
 
3. Valuta ponudbe: EUR. 

 
4.  Izpolnjevanje  ponudbe:  Kandidati  morajo vse  dokumente  skrbno pregledati.  Za 

popolnost ponudbe morajo kandidati v ponudbi priložiti naslednje dokumente in priloge: 

- splošni podatki o ponudniku ( obrazec 1 ) 

- izjava (obrazec 2) 

- pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov (obrazec 3)  
- ponudbeni predračun s specifikacijo zahtev (obrazec 4 in obrazec 6),  
- ponudbeni predračun s specifikacijo zahtev (obrazec 5 in obrazec 6),  
- menična izjava za resnost ponudbe in nalog za plačilo (obrazec 7)   
- izjava o izdaji menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec 8) 

- parafiran in žigosan vzorec  pogodbe  (obrazec 9),  pri  čemer ponudnik ne vpisuje  

     manjkajočih podatkov v vzorcu 

- pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb (obrazec 10) 

 

 
5.  Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti 
ponudnika   
 
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev 
in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, 
določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela 
pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za 
neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 
 
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju 
so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja 
izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). 
 
5.1. Razlogi za izključitev ponudnika oz. gospodarskega subjekta   
 
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri 
preverjanju ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica 
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za 
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 
 
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil tudi gospodarski subjekt, če pri 
preverjanju ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih 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. Šteje se, da gospodarski subjekt 
ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel 
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 
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petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 
 
Naročnik bo izključil gospodarski subjekt: 
- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil 
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 
- če mu je bila 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 izrečena globa 
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 
 

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, v kolikor bo ugotovil, da so pri ponudniku udeleženi 
funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani 
poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % 
deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 
 
Dokazilo: Obrazec 2: Izjava 
 
 
5.2. Dodatni razlogi za izključitev ponudnika oz. gospodarskega subjekta  
 
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v 
naslednjih primerih: 
a)  če bo lahko na kakršen koli način izkazal kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; 
b)  če se je nad gospodarskim subjektom začel 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, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja 
upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s 
predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi 
posledicami; 
c)  če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev 
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; 
d) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti 
sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, 
da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, 
na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; 
e)  če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z 
drugimi, blažjimi ukrepi; 
f)  če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi 
postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, 
blažjimi ukrepi; 
g)  če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji 
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila 
oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 
h)  če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih 
zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni 
razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3; 
i)  če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti 
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega 
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na 
odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 
 
Dokazilo: Obrazec 2: Izjava 
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5.3.  Pridobitev podatkov iz uradnih evidenc  
 
Ponudnik mora soglašati, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 
 
Dokazilo: Obrazec 3: Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov 
 
5.4. Pogoji za priznanje poklicne sposobnosti  
 
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila. 
 
Dokazilo: Obrazec 2: Izjava 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država v kateri ima 
ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo, če ta v državi 
članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te 
osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 
 
6. Tehnične specifikacije 
 
Naročnik je pripravil minimalno zavarovalno tehnično dokumentacijo, ki jo ponudniki morajo upoštevati 
pri pripravi ponudbe. Splošni in dopolnilni pogoji ter klavzule zavarovalnic lahko veljajo le, če niso v 
nasprotju s predmetno zavarovalno tehnično dokumentacijo oziroma celotno razpisno dokumentacijo. 
V ponudbi mora biti razvidna premija brez davka od prometa zavarovalnih poslov, davek 
od   prometa   zavarovalnih   poslov   in   premija   z   vključenim   davkom   od   prometa 
zavarovalnih poslov. 
Na zavarovalnih policah je kot sklenitelj zavarovanja naveden KGZS Zavod Ptuj. 
 
7. Rok  veljavnosti  ponudbe:  do  31.12.2017  V  izjemnih  primerih  lahko  naročnik zahteva,  
da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. 
 
8. Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb. 
 
9. Ponudnikom se priporoča, da so vsi dokumenti, ki sestavljajo izvirnik, oštevilčeni in   
povezani z vrvico tako, da jih ni mogoče neopazno dodajati ali odvzemati tudi po odpiranju    
ponudb. 
 
10. Rok za predložitev ponudb: je do dne 05.12.2017 do 10. ure na KGZS Zavod Ptuj,  
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj 
 
11. Čas in datum ter kraj odpiranja ponudb: dne 0 5 .12.2017 ob 11. uri, na naslovu,      
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj.  
V kolikor ponudnik želi sodelovati na odpiranju ponudb, izpolni Obrazec 10 in ga odda pred odpiranje. 
 
12. Rok plačila  
 
Računi se izstavljajo po sistemu e-računov (elektronsko poslovanje), 4 enaki obroki, k i   
zapadejo v septembru, oktobru, novembru in decembru 2018 za leto 2018, razen za nezgodna 
zavarovanja, kjer je mesečni način plačila. 

 
 
 



7  

13. Poslovna skrivnost 
 
V ponudbi mora ponudnik obrazce in izjave za katere meni da predstavljajo poslovno skrivnost označiti 
z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST«. 
Ponudnik ne more kot poslovno skrivnost označiti tistih delov ponudbe, ki se ocenjujejo v postopku 
oddaje javnega naročila. Če je kateri od podatkov poslovna skrivnost po  subjektivnem kriteriju, kot je 
to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah, mora  ponudbi   predložiti ustrezni akt, izkaterega 
je razvidno, da so ti podatki opredeljeni kot poslovna  skrivnost. Ponudnik ne sme označiti kot poslovno 
skrivnost podatkov v ponudbi, ki so javni na podlagi  ZJN-3. 

 
14. Garancije – nepreklicne, brezpogojne, na prvi poziv 
      
   
  14.1. Garancija  za  resnost  ponudbe   
 
Kot garancija za resnost ponudbe se  predloži  bianco  menica  z  menično  izjavo  in nalogom za 
plačilo v višini 3 % od vrednosti naročila brez DPZP, žigosana, podpisana s strani pooblaščene 
osebe in izdana ter predložena v  originalu. 
 
 Naročnik bo navedeno menico vnovčil v primeru : 
 a)  če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, 
 b)  če  ponudnik,  ki  ga  je  naročnik  v  času  veljavnosti  ponudbe  obvestil  o  sprejetju njegove 

ponudbe: 

 ne  izpolni  ali  zavrne  sklenitev  pogodbe  v  skladu  z  določbami  Navodil 
ponudniku ali 

 ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z 
določbami navodil ponudnikom. 

 
Dokazilo: Obrazec 7 

 

   14.2. Garancija za dobro izvedbo del  

Ponudnik mora naročniku skupaj s ponudbeno dokumentacijo predložiti izjavo, da bo v    
primeru, če bo izbran kot najugodnejši, predložil nepreklicno garancijo  “bianko menico”   za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi poziv. 
    
 Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora znašati 10% od skupne   
 vrednosti  pogodbe skupaj z DPZP Izbrani ponudnik jo mora naročniku izročiti ob      
 podpisu pogodbe.    
 Zraven bianko menice mora izbrani ponudnik predložiti še menično izjavo in  nalog za plačilo. 
    
   Če ponudnik ne predloži menice kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti   
   se šteje, da ponudnik odstopa od od podane ponudbe, zato je naročnik upravičen do    
   unovčitve garancije za resnost ponudbe. 
    
   Naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če: 

- izbrani ponudnik ne izpolni določil iz pogodbene in razpisne dokumentacije ali 
- dela v nasprotju z določili razpisne in ponudbene dokumentacije. 

 
Dokazilo: Obrazec 8 
 
 
15. Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko  najugodnejša ponudba po 
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posameznem sklopu. Upoštevalo se bo merilo najnižja ponudbena cena. V primeru enakovrednih 
ponudb se izvede javni žrebmed najugodnejšimi ponudbami z identično ceno. 
 
16.  Naročnik si pridružuje pravico tudi do končnih pogajanj z vsakim od ponudnikov. 
 Na sedežu naročnika bo izveden zgolj en krog dodatnih pogajanj. Ponudniki morajo na       
 pogajanjih predložiti pravilno izpolnjen obrazec ponudbeni predračun  (obrazec 4 oz. obrazec 5   
 iz razpisne dokumentacije) z ugodnejšo ali enako ponudbo od prvotne. Na pogajanjih bo možno    
 dodatno znižati ponujeno ceno. 
 
 
17. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo pošljite preko Portala javnih naročil.   

      (www.enarocanje.si). Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno  

      dokumentacijo najkasneje do 30.11.2017 do 10. ure. 
 
 
18. Izplačane škode in škodna rezerva iz preteklih let: 

 

ZAVAROVALNA VRSTA 2014 2015 2016 2017 Rezerva 

Avtomobilsko zavarovanje 11.894,00 1.655,00 2.247,00 4.980,06 1.013,00 

Požarno zavarovanje 8.000,00 / / / / 

Strojelomno zavarovanje 4.063,00 4.093,00 3.637,00 / / 

Zavarovanje računalnikov 425,00 / 96,00 / / 

Zavarovanje vloma / / / / / 

Zavarovanje odgovornosti 8.300,00 1.336,00 1.636,00 / / 

Nezgodno zavarovanje 3.183,00 3.551,00 780,00 9.750,00 / 

Zavarovanje telet v domačem prevozu / / / / / 

Zavarovanje živali / / / / / 

Zavarovanje posevkov / / / 3.432,00 / 

SKUPAJ: 35.865,00 10.635,00 8.396,00 18.162,06 1.013,00 

http://www.enarocanje.si/
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III. OBRAZCI 

 

OBRAZEC 1  

SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU: 
 
 
 
Firma oziroma ime: 

 

 

Zakoniti zastopnik: 
 

 

Davčna številka: 
 

 

Številka transakcijskega računa: 
 

 

Matična številka: 
 

 

Naslov: 
 

 

Številka telefona: 
 

 

Številka telefaxa: 
 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 
 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 
 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
 

 

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe: 
 
 
 ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Žig:…………………………………………………………………………….. 

 
Kraj in datum: .......................................................................................... 
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OBRAZEC 2 

 
IZJAVA 

 
Izrecno izjavljamo, da: 
 

- soglašamo z vsemi določili navodil za pripravo ponudbe ter pogoji v postopku oddaje 
javnega naročila, 

- so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno 
(tudi odškodninsko) odgovornost, 

- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, 
navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno 
naročilo,  

- se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v 
primeru, da bomo izbrani za izvajanje razpisanih del podpisali brez dodatnih zahtev 
in ugovorov, 

- soglašamo z morebitnimi popravki računskih napak, ki jih naročnik odkrije pri 
pregledu in ocenjevanju naše ponudbe in z popravki računskih napak, ki so posledica 
nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika in sicer na 
način, da naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto 
brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z 
upoštevanjem pravilne matematične operacije. Prav tako soglašamo, da lahko 
naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno, 

- je znesek, usklajen na način, določen v prejšnji alineji ter v skladu z 89. členom ZJN-
3, za obvezujoč ter da izjava iz prejšnje alineje šteje kot soglasje, opredeljeno v 
sedmem odstavku 89. člena ZJN-3, 

- pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke 
(velja samo v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki je na OBR-2b) 
označil, da želi prejemati neposredno plačilo, 

- soglašamo, 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; 

- bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki 
o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in 
podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere 
se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami 
povezane družbe, 

- da imamo zadostne kadrovske in tehnične kapacitete ter znanje, da lahko 
zagotavljamo nemoteno in kakovostno izvajanje storitev, 

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, za dejavnost, ki je predmet tega javnega 
naročila, da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni 
dokumentaciji, 

- bomo vsa dela, ki so predmet tega naročila, izvedli v skladu z veljavnimi predpisi, 
pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika, 

- v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši 
obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli 
razloga razveljavi razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali 
odškodnine iz tega naslova. 

 
Prav tako potrjujemo, da za nas ne obstajajo sledeči razlogi za izključitev gospodarskega 
subjekta:  
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- kot gospodarskemu subjektu ali katerikoli osebi, ki je članica upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali 
odločanje ali nadzor, nam ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.  

- na dan oddaje ponudbe izpolnjujemo 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 imamo sedež, ali predpisi države naročnika, v 
vrednosti 50 eurov ali več. Na dan oddaje ponudbe smo imeli predložene vse 
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 
referencami; 

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

- pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi 
družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso 
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

- nad nami kot gospodarskim subjektom se ni začel 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, naših  sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše 
poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, nad nami se v skladu s predpisi 
druge države ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša 
integriteta, 

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek 
je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, 

- nismo krivi dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih 
zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za 
sodelovanje, ali nerazkritja teh informacij. 

 

 
 

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto. 
 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe 
ponudnika / partnerja: 
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OBRAZEC 3 
 

POOBLASTILO za pridobitev osebnih podatkov 
 
V primeru več zastopnikov ponudnikov se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika 
posebej. 
 

Predmet javnega naročila  

 
Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene zgoraj navedenega javnega razpisa pridobi 
podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca in 
zakonite(ga) zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc 
za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz 
uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega 
pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje  
 

PONUDNIK  

Naslov  

ID za DDV  

Matična številka  

 

ZAKONITI ZASTOPNIK  

Ime in priimek  

Stalno prebivališče  

Matična številka (EMŠO)  

Datum, kraj in občina rojstva  

Državljanstvo  

Prejšnji priimek  

Podpis zakonitega zastopnika  

 
V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca ne dovoljuje vpogleda v 
navedene uradne evidence, mora ponudnik predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji 
dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa 
mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso 
obvezna priloga. 
 

Kraj in datum: 
 

Žig: Podpis odgovorne osebe 
ponudnika: 
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OBRAZEC 4 
 
PONUDBENI PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO ZAHTEV 

 
Ponudnik:………………….. 
Naslov:……………………… 
Matična številka:………….. 
ID za DDV:………………….. 

 

 
 
Naročnik: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 PTUJ 

 

 
 
   
 Predmet javnega razpisa: Zavarovalne storitve 
 
V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.    za 
izvedbo tega JN po končni ponudbeni vrednosti za  
 
SKLOP 1 

 
 

 Cena  v  EUR 
LETNA PREMIJA 

Skupna vrednost zavarovanja  

8,5% DPZP   

Skupna premija  Z  DPZP   

 
 

z besedo: ………………………………………………………….. 
 
Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva specifikacijo zavarovanj. 
 

 
Strinjamo se, da ta ponudba velja do ................. in da za nas ostane obvezujoča in se 
jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom. 
 
Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma 
resničnost dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki 
razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje. 
 
 
Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe: 
 
................................................................................................................. 
 

 
 
Žig: Kraj in datum: ..................................................................................
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OBRAZEC 5 

 

 
PONUDBENI PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO ZAHTEV 
 
Ponudnik:………………………. 
Naslov:………………………….. 
Matična številka:……………… 
ID za DDV:……………………… 
 

 
 
Naročnik: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 PTUJ 

 

 
 
Predmet javnega razpisa: Zavarovalne storitve  

 

 
 
V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.    za 
izvedbo tega JN po končni ponudbeni vrednosti za  
 
SKLOP 2 
 
 

 Cena  v  EUR 
LETNA PREMIJA 

Skupna vrednost zavarovanja  

8,5% DPZP   

Skupna premija  Z  DPZP   

 
 

z besedo: ………………………………………………………….. 
 
Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva specifikacijo zavarovanj. 
 

 
Strinjamo se, da ta ponudba velja do ................. in da za nas ostane obvezujoča in se 
jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom. 
 
Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma 
resničnost dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki 
razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje. 
 
 
Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe: 
 
................................................................................................................. 
 

 
 
Žig: Kraj in datum: ....................................................................................
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 OBRAZEC  6   
 
 Specifikacija in obseg zavarovanj                                                                           
 

1. SKLOP 
 
1. Avtomobilsko zavarovanje 

 
I. Način zavarovanja: 
Skupinsko zavarovanje, vseh vozil v lasti zavarovanca, z individualnim opazovanjem škodnega 
dogajanja (bonus-malus) za posamezno vozilo. 

 
II. Kritja: 
A)     Avtomobilska  odgovornost:     -     AO (zakonsko določene  zavarovalne vsote - 
         5.000.000EUR/1.000.000EUR) 
         • kritje velja za vsa vozila 

 
B)    Zavarovanje vsakokratnega voznika za telesne poškodbe - AO plus:  
       (do višine ZV 50.100 EUR) 
       • kritje velja za vsa vozila, razen za priključna vozila 

 
C)    Kasko zavarovanje: 
       • kritje velja za vozila pod zaporedno številko 1,2,3,4,6,7,10,11,14,15,18,19,20,21,23; 
       • zavarovanje z 0% odbitno franšizo (vključeno kritje kraje - dela ali celega vozila  in toče) 
 

 
D)    Delni kasko: 
       • kritje velja za vozila pod zaporedno številko 5,8,9,12,13,16,17,22,24,25,26,27; 
       • zavaruje se kombinacija D (divjad-samo za osebna) in J (stekla, ogledala in luči) 

 
E)    Avtomobilska asistenca: 
       • kritje velja za osebna vozila in tovorna vozila do skupne mase 3500 kg 

 
F)    BONUS:   Skupinski bonus 

 
III. Zavarovalni kraj:  Po pogojih 

   
IV. Opombe: 
Pri zavarovanju polnega kaska naj bodo v zavarovanje vključene vse običajne nevarnosti (spodaj 
navedene *), v kolikor niso, je to potrebno navesti posebej in vključiti kot delno kombinacijo. 
*   prometna   nesreča,   padec/udarec   predmeta,   požar,   nenadno   zunanje   toplotno/kemično 
delovanje, strela, eksplozija, vihar, toča, snežni plaz, padec zračnega vozila, 
manifestacije/demonstracije, nasilna/objestna dejanja tretjih oseb, poškodovanje tapeciranih delov 
ob nudenju prve pomoči, namerno poškodovanje, če gre za preprečitev večje škode, 
poplava/hudournik/visoka voda. 
Dopustna je tudi drugačna razdelitev kritij po posamezni kombinaciji, vendar mora biti skupno kritje 
seštevek vseh opisov. 

 
Seznam vozil razviden iz  Priloge 1 (seznam vozil) 

 

 
 
 
Cena brez DPZP:_                           DPZP:                   Cena z DPZP:                            
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2. Požarno zavarovanje 
 
Krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: požar, strele, 
eksplozije, vihar, toča, udarec zavarovančevega motornega vozila, padec letala in manifestacije in 
demonstracije. Predmet zavarovanja so: objekti, oprema in zaloge. 

 
Podatki o vrednostih na dan 01.01.2017 po knjigovodsko nabavni vrednosti: Lokacije: 

a) Ormoška cesta 28, Ptuj 
 
    temeljne požarne nevarnosti: gradbeni objekti (masivni) v vrednosti 1.265.000,00 

EUR, upoštevate faktor povišanja zavarovalne vsote za 50% 

 temeljne požarne nevarnosti: gradbeni objekti masivni – Laboratorij v vrednosti 310.425,66 EUR 
predan v uporabo 1.1.2018 

    temeljne požarne nevarnosti: gradbeni objekti (leseni) v vrednosti 1.400,00 EUR, 

upoštevajte faktor povišanja zavarovalne vsote za 50 % 

    temeljne  požarne  nevarnosti:  oprema  (brez  računalnikov  in  vozil)    v  vrednosti 
945.000,00 EUR,  upoštevate faktor povišanja zavarovalne vsote za 50 % 

 Temeljne požarne nevarnosti: vgrajena oprema ( brez računalnikov  in vozil ), Laboratorij  

 v vrednosti 119.264,76 EUR 

    temeljne požarne nevarnosti: zaloge sena v vrednosti 9.100 EUR 

    dodatne nevarnosti – poplava za objekte, opremo, zaloge na I. Riziko do 2.100,00 EUR 

    dodatne nevarnosti – izlitje vode za objekte, opremo, zaloge na I. Riziko do 4.200,00 EUR 

    dodatne nevarnosti – meterone vode, zmrzal, žled za objekte, opremo, zaloge na I. 
Riziko do 2.000,00 EUR 

    vandalizem za objekte in ograje z dvižno rampo in drsnimi vrati na l. Riziko do 

2.000,00 EUR 

    udarec neznanega motornega vozila za objekte in ograje z dvižno rampo in drsnimi 
vrati na l. Riziko do 2.000,00 EUR. 

 
b) Šturmovec 5, Videm pri Ptuju 

 
    temeljne požarne nevarnosti: stanovanjska zgradba v vrednosti 33.300,00EUR 

    temeljne požarne nevarnosti: novi hlev za govedo (prazen) v vrednosti 60.600,00EUR 

    temeljne požarne nevarnosti: stari hlev za govedo (prazen) v vrednosti 12.000,00 EUR 

    temeljne požarne nevarnosti: gospodarski objekt v vrednosti 16.500,00 EUR 

    temeljne požarne nevarnosti: zaloge sena v vrednosti 5.000,00 EUR 

    dodatne  nevarnosti  –  meteorne  vode,  zmrzal,  žled  za  objekte  na  I.  Riziko  do 
5.000,00 EUR 

 

 
 
 
Cena brez DPZP:_                       DPZP:                Cena z DPZP:                              
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3. Strojelomno zavarovanje: 

 
Strojelomno zavarovanje  mora kriti vsako uničenje in poškodovanje strojev,  strojnih 
naprav, električnih naprav in instalacij. 

 
Ponudba naj bo pripravljena z: 

 doplačilom za odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah, 

 brez odbitne franšize. 
 
Podatki o vrednostih na dan 01.01.2017 po knjigovodsko nabavni vrednosti: Lokacije: 

a) Ormoška cesta 28, Ptuj 

 
    vsi stroji, naprave, instalacije in aparati v vrednosti  945.000,00 EUR,  

    upoštevajte faktor povišanja zavarovalne vsote za 50 % 

 vsi stroji, naprave, instalacije in aparati v vrednosti  119.264,76€ - novi laboratorij 

 mehanska oprema v vrednosti 5 % od vrednosti gradbenih objektov, upoštevajte 
faktor povišanja zavarovalne vsote za 50 % 

 kmetijski stroji (nesamovozni) v vrednosti 50.000,00 EUR, upoštevajte faktor   

     povišanja zavarovalne vsote za 50 % 
 

 
 
Cena brez DPZP:_   DPZP:  _______Cena z DPZP:   ___________ 

 

 
4. Zavarovanje računalnikov 

 
Zavarovanje   računalnikov   mora   kriti   vsako   uničenje,   poškodovanje   ali   izginitev 
elektronskih računalnikov in podobnih naprav s pripadajočo opremo. 

 
Ponudba naj bo pripravljena s: 

 doplačilom za odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah, 

 brez odbitne franšize. 
 
Podatki o vrednostih na dan 01.01. 2017 po knjigovodsko nabavni vrednosti: 

Lokacije: 

a) Ormoška cesta 28, Ptuj; Trgovska cesta 1, Slovenska Bistrica; Hardek 34g, Ormož; 
Kraigherjeva 19, Lenart; Mariborska c. 7, Radlje ob Dravi. 

 
 računalniška oprema v vrednosti 90.000,00 EUR 

 

 
 
Cena brez DPZP:   _DPZP:   Cena z DPZP:    
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5. Zavarovanje vloma 

 
 
Zavarovanje krije škode, do katerih je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnešene, 
uničene ali poškodovane pri vlomu ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj. 
Predmet zavarovanja so oprema s stroji in aparati, gotovina ter stroški popravila na 
zgradbi, kot sledi: 

 vsa oprema s stroji in aparati do zavarovalne vsote I. rizika 2.100,00 EUR, 

 gotovina z vrednostnimi papirji v železni blagajni nad 100 kg blagajni do zavarovalne 
vsote 2.500,00 EUR, 

 gotovina na prevozu z vključitvijo prometne nesreče do zavarovalne vsote 1.250,00 
EUR, 

 prevoz  1  krat  mesečno  z  vključitvijo  prometne  nesreče  do  zavarovalne  vsote 
21.000,00 EUR, 

 prenos gotovine po 28 prenašalcih – kontrolorjih z vključitvijo prometne nesreče do 
zavarovalne  vsote 420,00 EUR po prenašalcu, 

 prenos gotovine po svetovalcih na terenu (10) z vključitvijo prometne nesreče do 
zavarovalne vsote 2.000,00 EUR, 

 zavarovanje večjih stroškov popravila na zgradbi ob vlomu do zavarovalne vsote 
1.500,00 EUR. 

 
 
 
Cena brez DPZP:  DPZP: ____________Cena z DPZP:    

 
 
 
 

 
6. Zavarovanje stekla 

 

 

Zavarovanje krije škodo zaradi uničenja, počenja, loma ali razbitja stekla. 

Zavarovane so notranje in zunanje zasteklitve, ki so del zavarovanega objekta, vključno z 
vsemi vrstami izolacijskih stekel, navadnih stekl, dvojnih stekl, termopan stekel v oknih, 
vratih in vhodni portal. 

Zavarovanje na 1. Riziko, zavarovalna vsota je 5.000,00EUR 
 
 
 
Cena brez DPZP:_                   DPZP:                    Cena z DPZP:                    
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7. Zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti 
 
Zavaruje se odgovornost za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih 
tretje  osebe  uveljavljajo  proti  zavarovancu  zaradi  nenadnega     in  presenetljivega 
dogodka (nesreče), ki izvira iz dejavnosti, posesti, lastnosti in pravnega razmerja 
zavarovanca. 

 
Enotna zavarovalna vsota za osebe in stvari znaša 25.000,00 EUR, 

 
Brez odbitne franšize, odškodnine se izplačajo največ v skupni višini 
dvakratnika zavarovalne vsote (dvojni agregat odškodnin). 
Zavarovanje krije tudi odškodninske zahtevke delavca zavarovanca, število zaposlenih 
znaša 105. 

 
 
Cena brez DPZP:_                      DPZP:               Cena z DPZP:                           

 

8. Zavarovanje poklicne odgovornosti računovodij 
 
Zavaruje se poklicna odgovornost računovodij za čisto premoženjsko škodo, ki bi nastala 
zaradi napačnega ravnajna ali opustitve potrebnega ravnanja pri opravljanju računovodske in 
knjigovodske dejavnosti (računovodski servis) in jo proti zavarovancu uveljavlja naročnik ali 
tretja oseba. 
Enotna zavarovalna vsota za osebe in stvari je 84.000€, 
Dvokratni agregat in znaša 168.000€, 
Brez odbitne franšize. 
Število zaposlenih računovodij je 2  ( dva ). 
 
 
Cena brez DPZP:_                      DPZP:               Cena z DPZP:                                
 
 

9. Zavarovanje prireditve  
 

Zavaruje se odgovornost za škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov iz prireditvene 
dejavnosti do tretjih oseb ( razstava – Dobrote slovenskih kmetij )  
 
Razstavni eksponati: kruh, pecivo, mesni izdelki…….),  
ki se bo odvijala:  
od 18.5.2018  do 21.5.2018 
od 9. ure do 18. ure v prostorih Minoritskega  samostana – Minoritski trg 1, 2250 Ptuj. 
 
Enotna zavarovalna vsota za osebe in stvari znaša 30.000€, 
Dvojni agregat odškodnin in znaša 60.000€. 
 
Brez odbitne franšize. 
 
 
Cena brez DPZP:_              DPZP:               Cena z DPZP:________                         
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10. Zavarovanje strokovne napake svetovalcev 

 

Zavaruje se poklicna odgovornost oz. strokovna napaka svetovalcev pri izpolnjevanju vlog za 
subvencije za kmetijska gospodarstva. 
Strokovna napaka, ki bi nastala zaradi napačnega ravnanja ali opustitve potrebnega ravnanja, pri 
vnosu subvencijskih vlog, za kmetijska gospodarstva, ki se pošiljajo na agencijo za kmetijske trge in 
jo proti  zavarovancu uveljavlja naročnik. 

 

Vloge izpolnjuje 30 delavcev – svetovalcev 

Vloge se izpolnjujejo 3 mesece 

Izpolni se 8.000 vlog 

Vrednost subvencij je po posameznem gospodarstvu je maximalno 10.000€,  

Zavarovalna vsota: 5.000€ 
Dvojni agregat odškodnin in znaša 10.000€.   
Brez odbitne franšize. 

 
Cena brez DPZP:_                      DPZP:               Cena z DPZP:                           

 

11. Nezgodno zavarovanje 

 
Zavarovalne vsote za: 

 nezgodna smrt 19.500,00 EUR 

 trajna invalidnost 39.000,00 EUR 

 smrt zaradi bolezni 1.500,00 EUR 

 
Zavarovane so osebe po plačilni listi – predvideno število oseb je 105. Jamstvo je kjerkoli - 24 ur. 

 
Plačilo premije: mesečno, na podlagi dejanskega števila zavarovancev po plačilni listi. 
Ponudba naj vsebuje letno premijo za predvideno število oseb. 

 
Cena brez DPZP:_                  DPZP:                Cena z DPZP:                        

 
 

12. Zavarovanje telet v domačem prevozu 

 
Širina kritja: proti vsem rizikom (AAR)  
Naziv blaga: živa teleta 
Lokacija zavarovanja: območje KGZS Zavod Ptuj – progena testna postaja ŽIPO Lenart 

 
Št. telet v 2017: 92 
Seštevek vrednosti pripeljanih in vhlevljenih telet v 2017: 45.000,00 EUR 

 

Cena brez DPZP:_                   DPZP:                    Cena z DPZP:                    
     
 
 
 

13. SKUPAJ    ZA   SKLOP  1       -       Zavarovanja    1 - 12: 
 
 
Cena brez DPZP(1-12):   DPZP(1-12):   Cena z DPZP(1-12):   
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2.  SKLOP     

                                                                                

      Kmetijska zavarovanja                                                                                        

 

1. Zavarovanje živali   

Zavarovanje naj krije naslednje nevarnosti: 

 Pogin, zakol ali ubitje v sili, zakol ali ubitje iz ekonomskih razlogov, 

 Karenca naj bo izključena, 

 Brez soudeležbe. 

 Seznam KMD-MID 100302970, bo naročnik ob sklenitvi police posredoval točen 

seznam zavarovanih živali z indetifikacijskimi številkami in sproti javljal spremembe v 

staležu živali. 

 

    1.1.Zavaruje se 27 plemenskih prašičev:  

          Zavarovalna vsota po živali znaša 380€, oz. 10.260,00Eur. 

           

     1.2.Zavaruje se 40 plemenskih bikov po seznamu KMD-MID 100302970. 

          Zavarovalna vsota po živali znaša 1.100€, oz. 44.000€. 

           

          Cena brez DPZP:__________ DPZP:                  Cena z DPZP:      _______ 

 

 

2. Zavarovanje posevkov 

Zavarovanje naj krije naslednje nevarnosti: 

 Za vse izbrane kulture velja osnovno zavarovanje za riziko toče 

 Brez soudeležbe 

 Seznam KDM-MID 100302970, bo naročnik ob sklenitvi police posredoval token 

seznam pridelovalnih površin in pridelkov 

           

2.1.  Zavarujejo se posevki in sicer: 

             Koruza na površini 11,21ha, ……………..zavarovalna vsota je 15.301,65€ 

             Ječmen na površini  4,78ha,…………….. zavarovalna vsota je   3.360,00€ 

             Oves na površini      1,51ha,…………….. zavarovalna vsota je   1.976,00€ 

      
             Cena brez DPZP:_                    DPZP:                Cena z DPZP:  ____    __  
 

 

 

 

3. SKUPAJ    ZA   SKLOP 2      -      Zavarovanja    1 - 2: 

 
 
         Cena brez DPZP(1-2):                  DPZP(1-2):            Cena z DPZP(1-2):   
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OBRAZEC 7 
 
Menična izjava za resnost ponudbe in nalog za plačilo                                                                                                

 

 
 
V skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudb na javni razpis za oddajo javnega 
naročila po postopku male vrednosti za zavarovanja, ki je bil objavljen na Portalu javnih 
naročil  dne                         ,  izročamo  KGZS  Zavod  Ptuj,  Ormoška  28,  2250  Ptuj,  to 
bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo. Bianco menica je neprenosljiva, 
vnovčljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba 

 

  , kot   , 
(ime in priimek pooblaščene osebe) 
podpis   

 

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo KGZS Zavod Ptuj, da izpolni to bianco menico 
v višini                     EUR kot garancijo za resnost ponudbe. 

 
Menica je plačljiva pri                                                , ki vodi naš transakcijski račun  št. 
                                                        ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun 
izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat 
veljavnimi predpisi. 

 
V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem 

ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom. 

 
Menični izjavi prilagamo poleg lastne bianco menice tudi nalog za plačilo. Za vse spore iz 

te menične izjave je pristojno sodišče na Ptuju. 

 

 
 
 
 
Kraj in datum: 

 

 
 
 
Podpis in žig:
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Nalog za plačilo                                                                                           
 

 

 
 
 

(menični dolžnik) 
 

 
 
 
NALOG ZA PLAČILO 

 

 
 
Po menici izdani v  _, dne_   

 

* na dan dospetja menice_     plačljive 
pri     bremenite 
naš račun št.    za znesek  
 EUR, ter ta znesek nakažite v dobro 
računa KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 Ptuj, 
št. 01100-6030234826 pri banki UJP Slovenska Bistrica. 

 

 
 
 
Kraj in datum: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Žig in podpis meničnega dolžnika: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* to polje ponudnik zaradi narave menice pusti prazno 
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OBRAZEC 8 
 
 
Ponudnik: 
Naslov: 
Matična številka: 
ID za DDV: 

 

 
 
 
 
Naročnik: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 PTUJ 

 

 
 
 
 
Predmet javnega razpisa: Zavarovalne storitve 

 

 

IZJAVA O IZDAJI MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

 

 

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ob podpisu pogodbe 

naročniku izročili nepreklicno garancijo bianco menico z menično izjavo in nalog za plačilo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti iz okvirnega sporazuma, plačljivo na prvi poziv. 

Garancija za za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora znašati 10% od skupne vrednosti pogodbe 

skupaj z DPZP. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:                                     Žig in podpis:                                                                  Ponudnik: 
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OBRAZEC  9 

 
  Vzorec pogodbe                                                                                                     
 
 
NAROČNIK: KGZS Zavod Ptuj, Ormoška 28, 2250 PTUJ 

 
matična številka: 5095859 
davčna številka: SI 62299964 

 
ki ga zastopa direktor zavoda: Andrej Rebernišek, univ.dipl.inž.kmet. (v 
nadaljevanju naročnik) 

 
ter 

 
ZAVAROVALNICA:    
naslov:    

pošta:    
 

matična številka:     ID številka:  
  
transakcijski račun štev.:   -   
odprt pri   _. 

 

 
ki ga zastopa    
(v nadaljevanju zavarovalnica ) 
sta sklenila naslednjo 

 

 
POGODBO O STORITVAH ZAVAROVANJA 

 
1.  člen 

 
Stranki sporazuma ugotavljata: 

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za 
izbiro izvajalca zavarovalnih storitev (javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne______, 
št. objave _____), 

- da je bil kot najugodnejši ponudnik za izvedbo zavarovalnih storitev  

za   SKLOP 1 
 

 Avtomobilsko zavarovanje 

 Požarno zavarvovanje 

 Strojelomno zavarovanje 

 Zavarovanje računalnikov 

 Zavarovanje vloma 

   Zavarovanje stekla 

 Zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti 

 Zavarovanje poklicne odgovornosti računovodij 

 Zavarovanje prireditve 

 Zavarovanje strokovne napake svetovalcev 
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 Nezgodno zavarovanje 

 Zavarovanje telet v domačem prevozu                                                                                                         
 

 
 
za obdobje od 00.00 ure 01.01.2018 do 24:00 ure 31.12.2018 s sklepom naročnika  

z dne………………………….…...  izbrana  Zavarovalnica  ………………….……………  

 s  ponudbo  št.  ……………………z  dne…………………..………………………………. 
 
 
  za   SKLOP 2 

 
 Zavarovanje živali 
 Zavarovanje posevkov 

 
 
za obdobje od 00.00 ure 01.01.2018 do 24:00 ure 31.12.2018 s sklepom naročnika  

z dne………………………….…...  izbrana  Zavarovalnica  ………………….……………  
 s  ponudbo  št.  ……………………z  dne…………………..………………………………. 
 
 

2.  člen 
 
Za zavarovalne posle po tej pogodbi veljajo : 
1)  Pogoji obsega kritja ter zavarovalno tehnična dokumentacija naročnika, določena z razpisno 

dokumentacijo javnega naročila. 
2)  Splošni in posebni pogoji za zavarovanje premoženja  
3)  Obligacijski zakonik. 

 
3.  člen 

 
Za  zavarovanje   po   tej   pogodbi  se   naročnik   obvezuje   plačati  zavarovalnici   za 
zavarovanje premoženja KGZS Zavod Ptuj: 
 
Skupno premijo:     ……………………………………                                                          
DPZP  8,5 %    :     ……………………………………                                               
premijo z DPZP:     …………………………………...                                         

 

oziroma premijo z DPZP po sklopih: 
 
SKLOP 1 

 
 Avtomobilsko zavarovanje  

 Požarno zavarovanje_   

 Strojelomno zavarovanje_   

 Zavarovanje računalnikov   

 Zavarovanje vloma   

     Zavarovanje stekla______________________________________ 

 Zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti   

 Zavarovanje poklicne odgovornosti računovodij   

 Zavarovanje prireditve___________________________________ 

     Zavarovanje strokovne napake svetovalcev__________________ 

 Nezgodno zavarovanje_   
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 Zavarovanje telet v domačem prevozu_                                           

 

SKLOP 2 

 
 Zavarovanje živali_______________________________________ 

 Zavarovanje posevkov____________________________________ 

 
 

 

V primeru spremembe davka veljajo bruto vrednosti premij. 

 
 4.  člen 

 
V skladu s ponudbo bo naročnik plačeval letno premijo za leto 2018 v 4 enakih obrokih v septembru, 
oktobru, novembru in decembru 2018, razen za nezgodna zavarovanja, kjer je mesečni način plačila, 
na podlagi dejanskega števila zavarovancev. 
 
Zavarovalnica ima pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, v kolikor zavarovalec 
zamudi plačilo. Cena zavarovanja, ki ga je ponudila zavarovalnica iz ponudbenega predračuna, je 
fiksna cel čas trajanja pogodbe. 
 

5.  člen 

 
Zavarovanje po tej pogodbi traja dvanajst  mesecev. Zavarovanje se začne: 
01. 01. 2018 ob 00. 00 uri in traja do 31.12. 2018 do 24.00 ure. 
 

6.  člen 
 
Naročnik je dolžan izvajati prijave škod na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za ažuren obračun 
in plačilo škode. Naročnik je dolžan omogočiti cenilcu zavarovalnice ogled poškodovanega objekta ali 
naprave. Prijava škode se vrši najkasneje v 30 dneh po nastanku škode, razen če je narava škode 
takšna, da se mora ogled škode opraviti nemudoma. 
 
Zavarovalnica mora obračunati in izplačati škodo v roku 15 dni od dneva prejema vseh 
potrebnih  podatkov in dokumentov za obračun škode. 
 
Zavarovalnina oziroma odškodnina se izplača na poziv naročnika na določen račun. 
 

7.  člen 
 
Ta pogodba je nična, v kolikor je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri 
izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, ponudil 
ali dal 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 naročniku, organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena  pridobitev  nedovoljene  koristi  predstavniku  organa,  posredniku naročnika, izvajalcu ali 
njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 
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8.  člen  
 

Če je zavarovanec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo 

ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani zavarovatelja ali njegovega 

podizvajalca, ta pogodba preneha veljati. Zavarovatelj je dolžan pisno obvestiti zavarovanca o 

ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dni od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali 

sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani zavarovatelja. 

 
 
9.  člen 

 
Odgovorni pooblaščenec naročnika je: Mitja Tement s.p.  
Terminalis  -  zavarovalno posredovanje,  
Turniška ulica 32, 2250 Ptuj,     
terminalis.mitja @gmail.com 
 
Odgovorni pooblaščenec zavarovalnice je:                                                           .  
 
Odgovorna pooblaščenca sta pooblaščena urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na 
izvajanje te pogodbe. 
 
 

10. člen 
 
Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da 
bosta ravnali kot dobra gospodarja. 
 
 

11. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno 
sodišče na Ptuju. 
 
 

12. člen 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po stranka 
en izvod. Pogodba je sklenjena za dobo dvanajst mesecev in začne veljati z dnem podpisa 
zastopnikov obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od 01.0 1.2018 od 00.00 ure do 31.12.2018 
do 24.00 ure. 
 
 
 
 
 
Zavarovalnica:                                                                                                  Naročnik: 
 

____                                                                                                               KGZS Zavod Ptuj 
 

                                                                                                Direktor zavoda: 
    Andrej Rebernišek, univ.dipl.inž.kmet. 
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OBRAZEC  10 

 

 

POBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB 

 

 

Opomba: ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na odpiranju ponudb. 

 

 

 

 

Predmet javnega naročila: 

 

 

 

 

Pooblastitelj: 

 

 

 

Naslov: 

 

 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

 

 

 

 

Pooblaščenec: 

 

 

 

Razmerje do ponudnika: 

 

 

 

 

 

Na podlagi tega pooblastilaje pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen: 

 
1. Zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne komisije, 

k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju 

ponudb  in 

2. Podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb. 

 

 

 

Kraj in datum:                                              žig:                              Podpis odgovorne osebe ponudnika: 



 

 

 
Priloga 1 
 

Z.Š. TIP VOZILA VRSTA REG. ST ŠASIJA LETNIK KW NOSIL. CCM SEDEŽI VREDN. 

1. Citroen C-Elysee(2012) A. OSEBNI MBAS026 VF7DDHMZ6FJ754633 2015 60 490 1199 1+4 12.010,00 

2. Citroen Berlingo Diesel A. OSEBNI MBES091 VF77JBHY6GJ868297 2016 73 686 1560 1+4 21.800.00 

3. Renault Clio 1,2 16V A. OSEBNI MBLE920 VF15R0G0H51202636 2014 54 583 1149 1+4 13.710,00 

4. Citroen C-Elysee A. OSEBNI MBGR044 VF7DD9HPODJ691562 2013 68 453 1560 1+4 14.670,00 

5. Citroen Berlingo A. OSEBNI MBC748Z VFZGJNFNC93374799 2006 80 589 1587 1+4 15.043,00 

6. Renault Clio III A. OSEBNI MBCU881 VF1BR1S0H48004133 2012 55 490 1149 1+4 11.890,00 

7. Citroen C5 Diesel A. OSEBNI MBH565G VF7RDRHRH54016654 2008 100 547 1997 1+4 26.300,00 

8. Citroen Berlingo Diesel A. OSEBNI MBJ7596 VF7GJRHYK93202526 2004 66 649 1997 1+4 16.060,00 

9. Fiat Panda A. OSEBNI MBJ7610 ZFA16900000132657 2004 40 340 1108 1+3 8.262,00 

10. Citroen C3 A. OSEBNI MBKD937 VF7FCKFNC9H150876 2009 65 455 1360 1+4 13.200,00 

11. Citroen C4 A. OSEBNI MBKD938 VF7LC8FNC9Y572336 2009 65 445 1360 1+4 16.310,00 

12. Renault Clio II Diesel A. OSEBNI MBR841D VF1BBR8EF32191220 2005 60 545 1461 1+4 12.585,00 

13. Renault Clio II Diesel A. OSEBNI MBR843D VF1BBRZCF33475629 2005 48 545 1461 1+4 11.633,00 

14. Renault Kang Kombi  A. OSEBNI  MBRA451 VF1KW0UB547672024 2012 78 566 1598 1+4 13.252,00 

15. Škoda Yeti Diesel 4x4 A. OSEBNI MBUD090 TMBLC45L4B6010239 2011 81 620 1968 1+4 23.242,00 

16. Citroen C3 A. OSEBNI MBV846Z VF7FCKFVC29000652 2007 54 496 1360 1+4 12.980,00 

17. Renault Kang Kombi  A. OSEBNI  MBZP209 VF1K1CE8EF3321139 2005 60 535 1461 1+4 14.359,00 

18. Renault Clio Limited E  A. OSEBNI  MBJZ716 VF15RBF0A58117836 2017 55 583 1461 1+4 12.200,00 

19. Renault Clio Limited E  A. OSEBNI  MBJZ717 VF15RBF0A58816475 2017 55 583 1461 1+4 11.660,00 

20.  PEUGEOT Boxer C.TOVORNJ  MBRF784 VF3YCTMFC12578927 2014 96 1450 2198 1+2 25.104,92 

21. SAME DENT TRAKTO  C. VLAČILEC  MB162E 81561301 2006 74 0 4038 1+0 41.616,00 

22. FIAT TRAKTOR C. VLAČILEC MBR698 AT804506206768066 1994 51 0 3613 1+0 15.373,00 

23. New Holland serijaT5 C. VLAČILEC MBTK383 ZEJJ12203 2015 79 3200 3400 1+0 45.669,67 

24. TEHNOSTROJ 
PRIKOLICA 

F. 
PRIKLJUČNI 

 
L652MB 

 
000000000000025 

 
1973 

 
0 

 
2200 

 
0 

 
+ 

 
1.794,00 

25. TEHNOSTROJ 
PRIKOLICA 

F. 
PRIKLJUČNI 

 
L655MB 

 
00000000294 

 
1971 

 
0 

 
5000 

 
0 

 
+ 

 
1.285,00 

26. TEHNOSTROJ 
PRIKOLICA 

F. 
PRIKLJUČNI 

 
L678MB 

 
00000000097160036 

 
1997 

 
0 

 
8000 

 
0 

 
+ 

 
5.424,00 

27. TEHNOSTROJ 
PRIKOLICA 

F. 
PRIKLJUČNI 

 
MBL673 

 
00000000091610108 

 
1991 

 
0 

 
6000 

 
0 

 
+ 

 
4.778,00 

 
 30 


