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To naročilo izvaja ZAVOD ZA TURIZEM PTUJ, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba: Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica 

 

Davčna številka:  87736586 

Matična številka: 7040245000,  

e-naslov kontaktne osebe naročnika: 

 

tajsa.perovic@visitptuj.eu (za tehnični, 

vsebinski in postopkovni del 

naročila)  

Datum oddaje ponudb:  17. 8. 2020 do 08.00 ure  

Javno odpiranje ponudb: 17. 8. 2020 ob 09:00 uri  

Rok za postavitev vprašanj: 6. 8. 2020 do 10.00 ure  

Opis in predmet javnega naročila: Digitalizacija kulturne dediščine  

Razdelitev na sklope: Ne 

Vrsta postopka in pravna podlaga: 47. člen ZJN-3 

Variantne ponudbe Ne 

Veljavnost ponudbe do: 90 koledarskih dni od prejema ponudbe 

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami 

iz razpisne dokumentacije. 

Oznaka: 1/2020 

Predmet: Digitalizacija kulturne dediščine za potrebe Zavoda za turizem Ptuj 

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz opisa predmeta naročila. 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 

priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju 

se za gospodarski subjekt uporablja izraz ponudnik.  

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu ponudbe (obrazec št. 2) 

navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do 

naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število 

podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.  
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Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ponudniki 

odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v 

skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju 

(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male 

vrednosti.  

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral 

ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine 

zahtevane v razpisni dokumentaciji v vrstnem redu, kot so navedeni. 

 

Številka obrazca  Naziv obrazca  

OBRAZEC ŠT. 1 PODATKI O PONUDNIKU 

OBRAZEC ŠT. 2 PONUDBA 

OBRAZEC ŠT. 3 IZJAVA  s predloženo izkazano bonitetno oceno 

OBRAZEC ŠT. 4 PREDSTAVITEV PREDLOGA IDEJNEGA KONCEPTA IZVEDBE 

NAROČILA 

OBRAZEC ŠT. 5a DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN 

STROKOVNIH SPOSOBNOSTI PONUDNIKA: TEHNIČNA IN 

STROKOVNA SPOSOBNOST  

OBRAZEC ŠT. 5b DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN 

STROKOVNIH SPOSOBNOSTI PONUDNIKA: STROKOVNA 

EKIPA IN REFERENCE  

OBRAZEC ŠT. 5c DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN 

STROKOVNIH SPOSOBNOSTI PONUDNIKA: POTRDILO 

REFERENCE S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV  

OBRAZEC ŠT. 6 SKUPNA PONUDBA  

OBRAZEC ŠT. 7 PODIZVAJALCI  

OBRAZEC ŠT. 7a PODATKI O PODIZVAJALCU  

OBRAZEC ŠT. 7b IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

(IZJAVA)  

OBRAZEC ŠT. 7c SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO  

OBRAZEC ŠT. 7d SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU  
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OBRAZEC ŠT. 8 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA 

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (ponudnik 

parafira menično izjavo, s čimer potrjuje njeno vsebino in jo 

priloži ponudbeni dokumentaciji)  

OBRAZEC ŠT. 9 VZOREC POGODBE (ponudnik priloži parafiran vzorec 

pogodbe na vsaki strani, s čimer potrjuje njeno vsebino in vzorec 

pogodbe priloži ponudbeni dokumentaciji)  

 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/  v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 

sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v  

nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in je 

objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/   

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v 

informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.  

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno 

potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA 

(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).  

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN do 

17.8.2020 do 08:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu 

e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če 

ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni 

bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v 

informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana 

ponudba.  

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za 

javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane 

oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v 

sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 

48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN 

na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
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Čas veljavnosti: 90 koledarskih dni od prejema ponudbe.  

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe 

pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.  

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku, vrednosti pa izkazane v evrih.  

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. 

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.  

Variantne ponudbe niso dovoljene.  

Skupina ponudnikov lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine 

ponudnikov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina pred sklenitvijo pogodbe za 

izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, kjer je naveden 

rok veljavnosti pravnega akta.  

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost 

posameznih pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji 

odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.  

V primeru skupne ponudbe je treba v ponudbi navesti vse pogodbene partnerje (naziv, 

polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); način plačila preko 

vodilnega partnerja v skupini ali vsakega od partnerjev v skupini; druge morebitne 

pravice in obveznosti med partnerji v skupini; področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel 

vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini % in vrednost del, ki jih 

prevzema posamezni partner v skupini; pooblastila vodilnemu partnerju v skupini.  
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Navedene podatke vsak od pogodbenih partnerjev predloži na ustreznih obrazcih te 

dokumentacije. 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in 

podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja 

področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.  

Digitalizacija kulturne dediščine je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni 

razvoj - ESRR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) v okviru Javnega razpisa 

za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih 

turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, ki se sedaj spremenjen glede na okoliščine 

glasi: »Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih 

destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019.  

Če naročnik ne bo sklenil pogodbe s financerjem, predmetnega javnega naročila ne bo 

izvedel in iz tega naslova ponudniki zoper naročnika nimajo nobenih zahtevkov. O tem 

bo naročnik ponudnike  

oz. izbranega izvajalca obvestil nemudoma. Naročnik si posledično pridržuje pravico, da 

tega javnega naročila ne izvede oz. ga ne izvede v celoti. Javno naročilo bo izvedeno 

izključno v primeru, če bo naročnik pridobil pisno potrdilo ali sklep o dejanski možnosti 

črpanja sredstev ali ob podpisu pogodbe s financerjem. 

a) DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na 

naslovu www.visitptuj.eu 

  

b) OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO  

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo 

ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.  

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo 

vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil 

zastavljeno najkasneje do vključno srede, 6.8.2020 do 10.00.   

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem 

roku, naročnik ne bo odgovarjal.  

 

http://www.visitptuj.eu/
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Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno 

dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov  

 

k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del 

razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in 

odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.  

Ponudnik mora po oddaji ponudbe spremljati portal e-JN, saj bo naročnik morebitna 

pojasnila, dopolnitve pošiljal na elektronski naslov ponudnika, vnesen na portal e- JN.  

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci mora ponudnik v ponudbi vključiti:  

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

ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,  

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu 

izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).  

V prejšnjem odstavku navedeni alineji sta v skladu z ZJN-3 obvezni sestavini pogodbe o 

izvedbi javnega naročila, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, kateri je podal 

pisno zahtevo za neposredno plačilo s strani naročnika.  

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.  

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 skladno z ZJN-3. Popravki formalnih nepopolnosti, dopolnitve 

in odprava 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 dokazil.  Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje  

sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije. Ponudbo se izloči, če se izkaže, da je 

ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila. Ponudbo se izloči, če 

se pri naročniku pojavi utemeljeni sum, da je ponudnik predložil neresnične izjave ali 

dokazila ter v takem primeru tudi poda predlog za uvedbo postopka o prekršku po ZJN-

3. 
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Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka 

upoštevaje cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo 

naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali 

stroške v ponudbi.  

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več 

kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasno prispelih ponudb in za več kot 

20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri 

pravočasno prispele ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri 

dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno 

nizka glede na dopustne ponudbe.  

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval 

podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za 

izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.  

 

Naročnik bo ocenil pojasnil tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil 

le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, 

pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.  

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi 

obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.  

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje 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 nima 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 

ponudnike.  

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve 

postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne-sklenitve pogodbe.  
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Javno naročilo bo izvedeno izključno v primeru, če bo naročnik pridobil pisno potrdilo 

ali sklep  o dejanski možnosti črpanja sredstev ali ob podpisu pogodbe s financerjem. 

 

Pogodbo bo z izbranim ponudnikom sklenil naročnik – Zavod za turizem Ptuj, Murkova 

ulica 7, Ptuj.  

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 

(Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) je dolžan izbrani ponudnik na poziv 

naročnika le-temu pred podpisom pogodbe predložiti izjavo ali podatke o udeležbi 

fizičnih in pravnih oseb v lastništvu, 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 izbrani ponudnik 

predložil neresnično izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo 

to imelo za posledico ničnost pogodbe.  

 

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku treh (3) delovnih 

dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. 

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne 

podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po 

datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz 35. 

člena ZJN-3. Dele ponudbe, ki predstavljajo poslovno skrivnost, je ponudnik dolžan 

primerno označiti z navedbo »poslovna skrivnost«. Po sprejemu odločitve o oddaji 

naročila bo naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovolil vpogled v druge ponudbe in 

ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne 

podatke.  

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije, cena na 

enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila 

ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe 

v okviru drugih meril.  

 

Člani projektne skupine, ki bodo ocenjevali ponudbe in vse druge osebe, ki bodo imele 

vpogled v ponudbe, bodo podpisali izjavo o zaupnosti, s katero se bodo zavezali, da bodo 

vse informacije in dokumente, ki jim bodo razkriti, jih bodo razkrili sami ali jih sami 
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pripravili, hranili zaupno in v tajnosti. Prav tako se bodo zavezali, da bodo informacije in 

dokumente, s katerimi se bodo seznanili, uporabili le za namene izvedbe tega javnega 

naročila in jih ne bodo razkrili tretjim osebam. Izjavo o zaupnosti bodo podpisali tudi 

zaposleni naročnika, ki bodo imeli dostop do teh informacij in dokumentov z namenom, 

da bodo vodili postopek izvedbe tega javnega naročila. 

 

VRSTA ZAVAROVANJA: bianco menica z menično izjavo  

ZNESEK: 10% pogodbene vrednosti z DDV 

VELJAVNOST: še 60 dni po zaključku pogodbenih del  

 

Ponudnik mora kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti 

bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in  

plačljivo na prvi poziv) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil k pogodbi, 

če bo izbran kot izvajalec.  

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moralo biti izdano 

brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv. 

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:  

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z 

določili pogodbe ali  

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe ali  

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z 

določili pogodbe in določenega terminskega plana ali  

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z 

določili pogodbe ali  

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z 

določili pogodbe. 

Ponudnik bo po primopredaji izdelka avtorske pravice predal naročniku. Naročnik bo 

tako lastnik in upravljalec aplikacije (izdelka) nad katerim bo neposredne pravice v 

obdobju dveh let imel tudi ponudnik. Naročnik se z izbiro sistema za programiranje in 

vzdrževanje ne veže na izbranega izvajalca po končanem projektu objave. Uredništvo, 

programiranje in vzdrževanje mora biti sposoben prevzeti kdorkoli. Izvajalec mora 
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naročniku predložiti kompletno kodo front in »backend« sistema, baze podatkov in 

medijske datoteke.  

 

Ponudnik bo v obdobju 2021 in 2022 ter 2023 skrbel za aplikacijo in njeno pojavnost v 

zahtevanih aplikacijah za sisteme Android in IOS. Prav tako bo opravljal nujna 

vzdrževalna dela in bo v najkrajšem možnem času odpravil okvaro ali napako.  

Poskrbel bo tudi za nujna vzdrževalna dela na sami aplikaciji. Po dveh letih pa bo 

aplikacija v popolni lasti naročnika, le-ta bo lahko nadgrajeval in posodobil celotno 

aplikacijo po svojih potrebah in z izbranim ponudnikom izbranim na podlagi javnega 

naročila ali zbiranja ponudb.  

Ponudnik bo v skladu z določili naročnika ponudil vsaj eno (1) letno garancijo.  

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 

43/11 , 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14,- ZDU-11 IN 60/17; ZPVPJN) s spremembami in 

dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki 

ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo 

nastala škoda oziroma je zagovornik javnega interesa.  

V skladu z ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje 

javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih 

naročil, ali ZPVPJN ne določata drugače.  Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino 

objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročila 

male vrednosti, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 

2.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, 

sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na 

enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve 

številki pa pomenita oznako leta). Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z 

določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno 

ali priporočeno s povratnico. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.  

 

 

Odgovorna oseba naročnika.  

Tanja Srečkovič Bolšec, l. r.  

Direktorica 
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Zavod za turizem Ptuj želi ob podpori tehnologije obogatene resničnosti (augmented 

reality) ustvariti kvalitetne, prodorne ter prijetno drugačne digitalne vsebine, ki bodo 

aktivirale uporabnika in mu pobližje predstavile bogato kulturno-zgodovinsko dediščino 

mesta Ptuj. Predmet digitalne inovacije, ki je osrednja tema tega javnega naročila sta 

spodaj navedeni izbrani enoti nepremične kulturne dediščine, vpisani v register kulturne 

dediščine, pri čemer sta obe enoti NKD državnega pomena ter enota nesnovne kulturne 

dediščine, ki je predmet vpisa na UNESCOv seznam nesnovne kulturne dediščine. 

Evidenčna št. enote v Registru nepremične kulturne dediščine: 587   

Mestni stolp je ena izmed osrednjih znamenitosti Ptuja, ki poleg gradu prispeva k 

prepoznavni podobi mesta. Je nosilec zgodbe o graščakovi uri, sočasno pa je združen s 

Povodnovim muzejem, ki velja za najstarejši lapidarij v Sloveniji. Obiskovalcem je skozi 

vse leto omogočen ogled originalnih rimskih civilnih in vojaških nagrobnikov, posvetilnih 

plošč in kvadrov. S pomočjo digitalizacije bo prikazana obnova stolpa po požaru, prav 

tako pa bo omogočala bolj nazoren pregled spomenikov, ki so pritrjeni na stene stolpa. 

Obiskovalec bo s pomočjo olepšane resničnosti lažje razumel pomen napisov (prevedeni 

bodo v slovenščino, angleščino in nemščino, za prevode poskrbi ponudnik). Kot dodatek, 

se bodo s pomočjo obogatene resničnosti pred obiskovalcem pojavili animirani liki tistih 

oseb, ki  so spomenike postavili (npr. rimski stotnik, vojaki, sužnji, itd.) 

Vsebina digitalnega inoviranja: Civilni in vojaški nagrobniki ter reliefne posvetilne 

plošče, obnova stolpa po požaru, spomeniki, ki so pritrjeni na stene stolpa. 

Digitalizacija kurenta (kurentije, kurentove opreme) v kurentovi sobi v turistično-

informacijskem centru. Uporabnik v aplikaciji (android, iOS) aktivira točko, kjer se nahaja 

kurent. Ta nemudoma prične s svojim plesom, sliši se ropot zvoncev, uporabnik je 

povabljen, da zaveže robec na kurentovo ježevko. Aplikacija povabi uporabnika na ogled 

promocijskega videa o kurentovanju, ki se nahaja v prostorih informacijskega centra, 

kakor tudi zvonjenja s posebnim kurentovim zvoncem in k promociji Mistika – 

posebnega kurentovega vina, ki je prav tako na voljo v informacijskem centru. Kasneje 

kurent spremlja uporabnika na ulico, kjer se fotografirata, uporabnik pa lahko fotografijo 

s kurentom, deli na socialnih omrežjih. Kurent večkrat menja kostume (od prvih 

kostumov do danes – evolucija kurentovega kostuma) aplikacija pa uporabnika seznani 

tudi z materiali, izvorom itd.
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Vsebina digitalnega inoviranja: Celotna kurentova oprema (kurentija) - kurentova kapa 

(maska), kožuh, zvonci na verigi, ježevka, volnene gamaše, robec, škornji, kurentov ples, 

razvoj kurentije od nekdaj do danes (evolucija maske). 

Evidenčna št. enote v Registru nepremične kulturne dediščine: 583 

Digitalizacija južnega dela obzidja ptujskega gradu (razgledna točka pri konjušnici), ki 

uporabnika aplikacije postavi na grad v 17. stoletje – v čas vojaških priprav na bitko s Turki 

leta 1663/64. Uporabniku se bo pred vstopom skozi osrednji grajski vhod na grad v 

aplikaciji preko jarka spustil dvižni most, ki ga bo prečkal in vstopil na dvorišče. Na 

obzidju gradu ga v aplikaciji čakajo topovi, kot so dejansko bili v svojem času. Uporabnika 

srednjeveški vitez povabi, da naj ubrani mesto pred napadalci s pomočjo streljanja s topovi 

(namesto s topovskimi kroglami, bo uporabnik »streljal z lepimi pozdravi s Ptuja ali 

podobno pozitivno naravnano obrambo). Obiskovalci se bodo lahko tudi AR fotografirali 

v vitezovem oklepu. V gradu so ohranjene izjemne stavbne prvine od romanike naprej, 

baročna grajska kapela in deli opreme. 

Vsebina digitalnega inoviranja: Vhod, dvižni most, topovi, obzidje, konjušnica in del 

vzhodnega stolpa v nedokončani gradbeni fazi, srednjeveški vitez. 

 

1. Digitalizacija kulturne dediščine s pomočjo tehnologije obogatene resničnosti na 

območju turistične destinacije Ptuj pri čemer sta dve enoti nepremične kulturne dediščine 

NKD državnega pomena ter enota nesnovne kulturne dediščine, ki je predmet vpisa na 

UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine.; 

2. Izobraževanje in navdihovanje obiskovalcev na unikaten ter interaktiven način;  

3. Spodbuditi obisk vseh treh naštetih lokacij (Mestni stolp s Povodnovim muzejem, TIC 

Ptuj, Ptujski grad) 

4. Dvig kakovosti turistične ponudbe destinacije ter razvoj novih, trajnostnih turističnih 

produktov, ki bodo nagovorili potrebe sodobnega iskalca pristnih doživetij; 

5. Prispevati k prepoznavnosti vodilne destinacije Ptuj v  nacionalnem in mednarodnem 

prostoru;  

6. Prispevati k nakupu povezane turistične ponudbe;  
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7. Vključiti v javnem naročilu izdelane 3D modele obravnavane kulturne dediščine; 

8. Spodbuditi razumevanje, raziskovanje in obisk vodilne destinacije Ptuj; 

9. Ustvariti unikatno (digitalno) izkušnjo, ki bogati neposredno izkušnjo vodilne 

destinacije Ptuj; 

10. Omogočiti, da so vsebine primerne tako za online kot offline marketinške namene ter 

prezentacijo na drugih lokacijah, kot so obiski turističnih sejmov in drugih dogodkov; 

Aplikacija, osnovana na tehnologiji obogatene resničnosti, bo imela opcijo slovenskega, 

angleškega in nemškega jezika (za prevode poskrbi ponudnik), skupaj z možnostjo 

prikazovanja pisnega in govornega informiranja uporabnika, v času aktivnosti na 

posamezni točki, kar bo še posebej priročno za obiskovalce s slepoto ali slabovidnostjo ter 

za osebe z gluhoto ali naglušnostjo.  

Pričakujemo, da bo delovni proces potekal z izredno natančnostjo ter brez neposredne 

nevarnosti za kulturno dediščino, ki bo predmet digitalizacije.  

 

 

- prezentacija in interpretacija kulturne dediščine, ki je predmet tega javnega naročila 

naj poteka skladno z načeli interpretacije kulturne dediščine;  

- vsebine naj spodbujajo k razumevanju, raziskovanju in obisku destinacije Ptuj; 

- vsebine naj usmerjajo obiskovalca k spoznavanju in nakupu povezane turistične 

ponudbe na vodilni destinaciji Ptuj;  

- smiselno vključevanje 3D modelov: 

   - Mestni stolp in Povodnov muzej (EŠD: 587) 

   - Kurentija (na UNESCO seznamu nesnovne kulturne dediščine)  

   - del Ptujskega gradu (EŠD: 583)  

- uporaba v tem javnem naročilu opisane strojne opreme.  

 

1. Mestni stolp in Povodnov muzej ( EŠD: 587) 

2. Kurentije (Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva UNESCO) 

3. Ptujski grad (EŠD: 583) 

Datoteke 3D modelov digitizirane kulturne dediščine je potrebno pripraviti v skladu s 

spodnjimi usmeritvami:  
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- Model naj bo v merilu 1:1  

- Brez zunanjih vtičnikov (3rd party plug-ins)  

- Priložen predogled renderja v .jpg formatu 1200 x 1200 pik  

- Priporočljiv izvoz v več podprtih 3D formatih (glej spodaj)  

- Priložene optimizirane teksture v .jpg, .png, .tif formatih (Pri uporabi  Wavefront 

(.OBJ) formata, je priporočljivo vključiti (.MTL) material library file)  

- Priporočljiva je uporaba čim manjšega števila tekstur  

- Priporočljiva je optimizacija mreže modela z redukcijo poligonov  

- Struktura modela: mesh 

- Shranjevanje digitalnega 3D modela; 

- formati: 3DS (.3ds), Alias Wavefront (.obj), Autodesk Filmbox, FBX (.fbx), Blender 

(.blend), Stereolithography, Standard Tessellation Language (.stl, .sta) 

- Stiskanje datotek: zip, rar, skupaj z metapodatkovnimi zapisi (EDM) na USB 

ključku 

 

Za potrebe vključitve na portale digitalizirane kulturne dediščine (npr. portali s 3D 

modeli) je priporočljivo, da se izdela več modelov različnih kakovosti, a vedno z 

namenom ohranjanja ključnih dediščinskih značilnosti izvirnika (npr. priprava modela s 

60 % manjšim številom poligonov, priprava modelov prilagojenih za uporabo v 

računalniških igrah ...). Hranjenje podatkov: ustrezno hranjenje podatkov 

Ponudnik naročniku zagotavlja dostop do gradiva. 

Naročnik prednost pred uporabo licenčnih programov daje ustreznim odprtokodnim 

rešitvam v kolikor le-te obstajajo.  

Ponudniki v idejnem konceptu izvedbe opišejo idejno zasnovo digitalnih rešitev za 

kulturno dediščino, ki je predmet tega javnega naročila in upoštevajo smernice, cilje ter 

ostala opisana navodila s strani naročnika. Ponudba mora vključevati tudi predvidene 

stroške programske opreme in drugih pripomočkov za delovanje interaktivnih izkušenj 

(obogatene in virtualne resničnosti) za kulturno dediščino, ki je predmet tega javnega 

naročila. Ponudnik v ponudbi čimbolj natančno opiše in predstavi predlog kreativne 

rešitve ter predlagano opremo za izvedbo in prezentacijo digitaliziranih rešitev. Ponudba 

naj vključuje tudi stroške vzdrževanja programske opreme za obdobje 2 let po zaključku 

vseh del. 
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Potrebno je digitalno zajeti in pripraviti izvorne datoteke spodaj naštete kulturne 

dediščine v celoti:  

• Ptujski grad (EŠD: 583 ),  

• Mestni stolp in Povodnov muzej (EŠD: 587),  

• Kurentova oprava in oprema (Reprezentativni seznam nesnovne kulturne     

dediščine človeštva UNESCO) 

 

V celoti se zajame oz. skenira zunanjost dveh enot nepremične kulturne dediščine in 

kurentovo opremo, ki se nahaja v notranjosti Turistično informacijskega centra Ptuj.  

Kurent bo povabil obiskovalca tudi na Slovenski trg in z njim zaplesal svoj ples.  

 

Natančnost skeniranja:  

8 mm ob uporabi laserskih skenerjev, 18 mm ob uporabi fotogrametrije  

Georeferenciranje:  

Vsi trije objekti morajo biti tudi georeferencirani (GNSS-RTK izmera).  

 

Priprava 3D modela:  

• Merilo: 1:1.  

• Brez zunanjih vtičnikov (3rd party plug-ins).  

• Priložen predogled renderja v .jpg formatu 1200x1200 pik.  

• Izvoz v več podprtih 3D formatih (glej spodaj).  

• Priložene optimizirane teksture v .jpg, .png, .tif formatih (Pri uporabi Wavefront (.OBJ) 

formata, je priporočljivo vključiti (.MTL) material library file)  

• Priporočljiva uporaba čim manjšega števila tekstur.  

• Priporočljiva optimizacija mreže modela z redukcijo poligonov.  

• Struktura modela: mesh.  
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Shranjevanje digitalnega 3D modela:  

Zgoščevalni formati: 3DS (.3ds), Alias Wavefront (.obj), Autodesk Filmbox, FBX (.fbx), 

Blender (.blend), Stereolithography, Standard Tessellation Language (.stl, .sta).  

Stiskanje datotek: zip, rar, 7z.  

Dostavljeni materiali:  

Trije 3D modeli po zgornjih specifikacijah, trije oblaki točk ter pripadajoča poročila:  

• GNSS-RTK izmera,  

• poročilo o natančnosti,  

• poročilo o izvedbi in kvaliteti 3D modela ter vmesnih stopenj.  

 

Za digitalni zajem se uporabljajo:  

1. Strojna oprema:  

• naprava za določanje 3D koordinat v prostoru (GNSS-RTK).  

• brezpilotni zrakoplov, ki ustreza tehničnim zahtevam za izvajanje letalskih dejavnosti v 

razredu II (natančnost digitalnega zajema v skladu s tehničnimi smernicami za 

digitizacijo kulturne dediščine, ki so priložene) in/ali  

• laserski terestrični skener.  

 

2. Programska oprema za izdelavo 3D modela:  

• analiza slikovnih datotek,  

• fotogrametrična triangulacija,  

• kalibracija naprav za zajemanje fotografij,  

• generiranje oblaka točk,  

• georeferenčni izvoz DSM / DTM,  

• podpora za GCS točke,  

• izravnava oblaka točk na podlagi GCS točk,  

• filtriranje oblaka točk, o klasifikacija oblaka točk, o izvoz oblaka točk,  

• generiranje 3D modela,  

• izvoz 3D modela, o generiranje ortofoto slikovnih datotek.  

 

3. Programska oprema za obdelavo 3D modela:  

• redukcija in optimizacija poligonov na 3D modelu,  

• optimizacija tekstur.  
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Tridimenzionalni objekti:  

Tridimenzionalne objekte digitaliziramo v 3D modele.  

Za vse digitalizirane tridimenzionalne objekte nepremične kulturne dediščine je 

potrebno narediti GNSS-RTK izmero, t.i. izmero izhodiščnih in kontrolnih točk v 

državnem koordinatnem sistemu za potrebe georeferenciranja. Potrebno je izdelati tudi 

poročilo o GNSS-RTK izmeri.  

Pri skeniranju objektov nepremične kulturne dediščine naj bo natančnost skeniranja 18 

mm ob uporabi fotogrametrije in 8 mm ob uporabi laserskih skenerjev. Pri skeniranju 

urbanih območij in kulturne krajine do 10 ha pa je priporočljivost skeniranja do 60 mm. 

Potrebno je pripraviti tudi poročilo o natančnosti izmer (tako pri fotogrametriji kot 

laserskem skeniranju). Pri večjih območjih je potrebno individualno obravnavati vsak 

primer ter prilagoditi natančnostjo skeniranja uporabi 3D modela – priporočeno je, da je 

višinska natančnost reliefa na večjih območjih 1,1 m za ravnine, 2,3 m za gričevja 3,8 m za 

hribovja in 7,0 m za gorovja.  

Pri pripravi 3D modelov je poleg spodnjih tehničnih usmeritev cilj zasledovati čim večjo 

realističnost modela in prikazovanje čim bolj verodostojnega stanja izvirnika. Model naj 

bo v merilu 1:1. Med skeniranjem je potrebno skrbeti za primerno enakomerno osvetlitev 

(v izogib deformacijam zaradi senc) ter odstranitev spreminjajočih se elementov (ljudje, 

vegetacija, sence, umazanija, drugi moteči elementi). V primeru, da spreminjajoči se 

elementi definirajo izvirnik (npr. izrazita vegetacija na grajski skali), je smiselno pripraviti 

dva modela – neočiščenega in očiščenega. Model naj bo poln, tako da omogoča 3D tisk. 

Dodano naj mu bo tudi merilo.  

Za potrebe vključitve na portale digitalizirane kulturne dediščine (npr. portali s 3D 

modeli) je priporočljivo, da se izdela več modelov različnih kakovosti, a vedno z 

namenom ohranjanja ključnih dediščinskih značilnosti izvirnika (npr. priprava modela s 

60 % manjšim številom poligonov, priprava modelov prilagojenih za uporabo v 

računalniških igrah ...).  

 

Slikovno gradivo:  

Pod slikovno gradivo se smatra gradivo, katerega rezultat digitalizacije je digitalna slika 

(fotografija) brez besedila: fotografije, slike, grafike, umetniška dela, razglednice, plakati, 

risbe, gravure/odtisi, zemljevidi, glasbeni tiski ter druga dvodimenzionalna umetniška 

dela.  

Priporočljivo je, da je na vsakem skenogramu refleksne predloge oziroma posnetku 

prisotna barvna in sivinska lestvica ter merilo.  
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Zajem digitalne slike (minimalne zahteve)  

Velikost slike: 16 MP  

Barvna globina: 8 bitna, priporočljiva: 24 bitna  

Shranjevanje digitalne slike  

Zgoščevalni formati: JPEG (priporočljiv čim manjši faktor zgoščevanja), TIFF 

(priporočljiv brez izgubni algoritem kompresije LZW)  

360° fotografije  

Zajem digitalne 360° slike (minimalne zahteve)  

Velikost zložene slike: 15 MP  

Barvna globina: 8 bitna  

FOV: 360° horizontalno vidno polje (horizontal FOV)  

Dodatne zahteve: brez programske stabilizacije slike, GPS: natančnost položaja do 2.5 

metra  

Shranjevanje digitalne 360° slike  

Zgoščevalni formati: JPEG (priporočljiv čim manjši faktor zgoščevanja), TIFF 

(priporočljiv brez izgubni algoritem kompresije LZW)  

Video gradivo:  

Zajem digitalnega videa (minimalne zahteve)  

Velikost slike: 1920 x 1080 pik  

Hitrost osveževanja slike: 25 slik na sekundo  

Razmerje stranic: 16:9  

Razmerje stranic točke: 1:1 (square pixel)  

Barvna globina: 10 bitna  

Podatkovna hitrost: 50 Mb/s  

Zgoščevalni formati in kodeki: ProRes 422, AVC-Intra, DNxHD  

Način sestavljanja slike: 1080p (progresivno)  

Shranjevanje digitalnega videa  

Zgoščevalni formati in kodeki: DNxHD, ProRes, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, 

CinemaDNG Končni format digitalnega videa: MOV, MPEG, MP4  

360° video:  

Zajem digitalne 360° slike (minimalne zahteve)  

Velikost zložene slike: 8K  

Hitrost osveževanja slike: 25 slik na sekundo  

Barvna globina: 8 bitna  

FOV: 360° horizontalno vidno polje (horizontal FOV)  
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Dodatne zahteve:  

• primerna ekspozicija slike  

• ustrezna vsebina  

• brez temnih robov na obeh polih (zenit in nadir)  

• vodoravno obzorje na sliki  

• brez napak na šivih slike (angl. stiching errors)  

• brez nelicenčne glasbene podlage  

 

IMU:  

6-osni pospeškometer (ločljivost: ≥16 bit, območje: ≥ +/- 8G z ≥4096 LSB/g, vzorčenje: 

≥200 Hz with <1% vibracije) žiroskop (ločljivost: ≥16 bit, območje: ≥ +/- 1000 deg/s with 

≥32 LSB/dps, vzorčenje: ≥200 Hz with <1% vibracije) GPS: vzorčenje: ≥4 Hz, natančnost 

položaja do 2.5 metra  

Shranjevanje digitalne 360° slike:  

Zgoščevalni formati in kodeki: DNxHD, ProRes, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, 

H.265, CinemaDNG Končni format digitalnega videa: MOV, MPEG, MP4  

Metapodatki:  

Ključen sestavni del digitalizacije, ki je pomemben predvsem za dolgotrajno ohranjanje 

in deljenje gradiv v digitalnih zbirkah, je opremljanje gradiv z metapodatki. Pravilnik o 

registru kulturne dediščine (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9583) 

zapoveduje uporabo metapodatkovnih opisov, predvsem opisnih metapodatkov po 

metapodatkovnem standardu Dublin Core  

(http://dublincore.org/schemas/).  

Poleg metapodatkovnega standarda Dublin Core za potrebe hrambe in deljenja 

priporočamo zasledovanje specifikacij Europeane Proffessional in t.i. Europeana Data 

Model (EDM):  

(https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_r

equirements  

/EDM_Documentation/EDM_Mapping_Guidelines_v2.4_102017.pdf)  

 

Zagotavljanje dostopnosti:  

Pri digitalizaciji kulturne dediščine, še posebej pa pri prezentaciji in uporabi 

digitaliziranih vsebin , je potrebno skrbeti za zagotavljanje dostopnosti do informacij čim 

širši populaciji, vključno z osebami z oviranostmi. Pri tem je nujno sodelovanje s 

strokovnjaki za zagotavljanje dostopnosti, npr. Zavod Dostop (http://dostop.org/).  

 

Pri tem so v oporo lahko WCAG priporočila:  
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Dostopnost digitalne slike  

 

Glej smernice WCAG 2.1, priporočilo 1.1.1 (nivo A).  

 

Dostopnost digitalnega zvoka  

Glej priporočila WCAG 2.1, smernice 1.2  

Glej smernice WCAG 2.1, priporočilo 1.2.1  

Glej smernice WCAG2.1, priporočilo 1.2.2  

 

Zajem digitalnega zvoka  

Hitrost vzorcenja: 44.1kHZ  

Natancnost vzorca: 16bit  

Podatkovna hitrost: 192kb/s  

 

Shranjevanje digitalnega zvoka  

Zgoščeni formati in kodeki: MPEG-2, PCM, AAC  

Končni formati digitalnega zvoka: MP3, WAV, FLAC  

 

Dostopnost digitalnega 3D modela  

Glej priporočila WCAG 2.1, smernice 1.2  

Glej smernice WCAG 2.1, priporočilo 1.2.1  

Glej smernice WCAG 2.1, priporočilo 1.2.3  

Glej smernice WCAG 2.1, priporočilo 1.2.5  

 

Dostopnost digitalnega videa  

Glej priporočila WCAG 2.1, smernice 1.2  

Glej smernice WCAG 2.1, priporočilo 1.2.1  

Glej smernice WCAG 2.1, priporočilo 1.2.3  

Glej smernice WCAG 2.1, priporočilo 1.2.5  

 

Licenčna oprema in upoštevanje zakonodaje:  

Uporaba licenčne programske opreme, urejene avtorske in sorodne pravice (npr. glede 

uporabe brezpilotnih letalnikov in uporabljenega glasbenega gradiva).  

 

Dolgotrajna hramba:  

Za vsak projekt je potrebno opredeliti način trajne hrambe v skladu s Smernicami za 

zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki.  
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(http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/2013/

Smernice_za_zajem_dolgotrajno_ohranjanje_in_dostop_do_kulturne_dediscine_v_di

gitalni_obliki.pdf) 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku predal datoteke 3D modelov digitalizirane 

kulturne dediščine, ki je predmet tega javnega naročila (EŠD) in ostala nastala gradiva 

pri izvedbi javnega naročila skupaj s podatkovnimi zapisi (EDM). 

Naročnik bo za izvedbo projekta na svoji strani imenoval projektno skupino. Vse člane 

projektne skupine bo ob podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem seznanil z vsebino 

ponudbe in izbranim izvajalcem.  

V nadaljevanju je v Tabeli 1 predstavljen terminski plan izvedbe posameznih faz in 

pripadajočih aktivnosti. Posamezna oznaka »X« v tabeli pomeni, da je realizacija zahtev te 

aktivnosti predvidena v pripadajočem obdobju.  

 

FAZA 1:  

1. Priprave na digitalizacijo (ogled lokacij, scenarij, snemalna knjiga). 

2. Zajem oz. skeniranje:  

    - Kurentije oz. kurentove opreme 

    - Mestnega stolpa in Povodnovega muzeja - Evidenčna št. enote v Registru 

nepremične kulturne      dediščine: 587   

    - Ptujskega gradu - Evidenčna št. enote v Registru nepremične kulturne dediščine: 

583 

3. Grafično oblikovanje 

4. Prevodi spremljevalnih, informativnih in drugih tekstovnih vsebin dveh enot 

nepremične kulturne dediščine ter kurentije, v angleški in nemški jezik 

5. Prevod spomenikov Povodnovega muzeja, v slovenski, nemški in angleški jezik 

 

FAZA 2: Digitalizacija kulturne dediščine – 1. del 

1.Digitalizacija enote Ptujski grad - Evidenčna št. enote v Registru nepremične kulturne 

dediščine: 583 (Vhod, dvižni most, topovi, obzidje, konjušnica in del vzhodnega stolpa v 

nedokončani gradbeni fazi, srednjeveški vitez…) 

2.Grafično oblikovanje 
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FAZA 3: Digitalizacija kulturne dediščine – 2. del 

1. Digitalizacija Kurentije, ki se nahaja v TIC Ptuj ter prikaz ali skeniranje razvoja 

kurentije od začetkov do danes 

2. Digitalizacija enote Mestni stolp in Povodnov muzej - Evidenčna št. enote v Registru 

nepremične kulturne dediščine: 587   

3. Izdelava 3D modelov kulturne dediščine, ki je predmet razpisa 

4. Izdelava prilagoditev, objava digitalizirane kulturne dediščine na spletnih straneh in 

mobilnih aplikacijah. 

5. Vnos ustreznih varnostnih mehanizmov  v različne faze razvoja mobilne in spletne 

aplikacije – tako pred namestitvijo kot tudi po njej. 

 

FAZA 4: 

Testiranje aplikacije in vnos morebitnih dopolnitev, popravkov, sprememb. 

Naročnik in izvajalec lahko glede na aktualne okoliščine (COVID-19) posamično fazo 

izvedbe del uskladita sproti.  
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Terminski načrt izvedbe 

Naročnik se zaveže, da bo organiziral usklajevalni sestanek strokovnih predstavnikov 

obeh pogodbenih partnerjev, v roku (5) pet delovnih dni po podpisu pogodbe. Na tem 

sestanku bo opredelil vse naslednje korake, v okviru opredeljenih aktivnosti in 

terminskega načrta za izvedbo, ki je naslednji: 

 
Tabela 1: 

 

 

Faza 1 se izvede do dne: 15.9.2020 
Faza 2 se izvede do dne: 1. 2. 2021 
Faza 3 se izvede do dne: 1.4.2020 
Faza 4 se izvede do dne: 1.9.2021 

Račune za izvedene faze projekta bo ponudnik izdajal po naslednji dinamiki oziroma 

obsegu:  

• Po potrditvi poročila za FAZO 1: 30 % vrednosti naročila. 

• Po potrditvi poročila za FAZO 2: 35% vrednosti naročila.  

Faze in  
aktivnosti 

   Terminski načrt 

 julij - oktober 
2020 

november 2020 – 
februar 2021 

November 2020 -  
april 2021 

marec – september 
2021 

Faza 1 
Skeniranje oz. 
digitalni zajem 
kulturne 
dediščine, ki je 
predmet tega 
javnega 
naročila 

x    

Faza 2 
Digitalizacija  
kulturne 
dediščine, ki je 
predmet tega 
javnega 
naročila – 1. 
del 

 X   

Faza 3 
Digitalizacija 
kulturne 
dediščine, ki je 
predmet tega 
javnega 
naročila – 2. 
del 

  X  

Faza 4 
Testiranje, 
vzdrževanje, 
preverjanje 

   X 
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• Po potrditvi poročila za FAZO 3 in potrditvi zaključnega poročila: 35% vrednosti 

naročila. 

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi 

z oddajo javnega naročila. Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval vseh v nadaljevanju opisanih 

pogojev, bo izključen iz postopka javnega naročanja.  

POGOJ 1: NEKAZNOVANOST

 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovil ali je drugače seznanjen, 

da je bila ponudniku 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 zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. 

odstavek 75. člena ZJN-3. 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak od partnerjev posebej. 

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.  

DOKAZILO: Izjava (Obrazec št. 3)  

POGOJ 2: PLAČANI DAVKI IN PRISPEVKI  

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovil, da ponudnik 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 evrov ali več. Šteje se, da ponudnik 

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 petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.  

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak od partnerjev posebej.  

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.  

DOKAZILO: Izjava (Obrazec št. 3)  

POGOJ 3: PONUDNIK NI IZLOČEN IZ POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL 
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Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, 

ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 

uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.  

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak od partnerjev posebej.  

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.  

DOKAZILO: Izjava (Obrazec št. 3)  

 

POGOJ 4: PREKRŠEK V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, 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. V primeru skupne ponudbe mora pogoj 

izpolniti vsak od partnerjev posebej.  

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.  

DOKAZILO: Izjava (Obrazec št. 3) 

Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo 

javnega naročila (v primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov 

mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej), in sicer:  

POGOJ 1: SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI  

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v 

državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih 

registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.  

DOKAZILO: Izjava (Obrazec št. 3)  

 

POGOJ 2: FINANČNA SPOSOBNOST  

Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni 

ponudnik in vsi ostali partnerji v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila niso 

imeli blokiranega transakcijskega računa zaporedno več kot 10 dni iz naslova dospelih 

neporavnanih obveznosti. Ponudnik ima tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES-a 

(oziroma drugo zahtevano bonitetno oceno) najmanj SB6.  

DOKAZILO: Izjava (Obrazec št. 3 + predložitev izkazane bonitetne ocene SB1, SB2, SB3, 
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SB4, SB5 ali vsaj SB6, ki ni starejša od datuma objave Obvestila o naročilu na Portalu za 

JN.  

 

Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za 

izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. V primeru skupne 

ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoj izpolniti vsak izmed 

partnerjev posebej.  

POGOJ 1: STROKOVNE REFERENCE PONUDNIKA  

Ponudnik mora predložiti referenčne projekte s področja predmeta tega javnega naročila. 

Pogoj za sodelovanje pri tem javnem naročilu je, da ponudnik, predloži vsaj 3 zaključene 

primerljive referenčne projekte v zadnjih štirih letih s področja kulturne dediščine in 

interaktivnih AR (obogatena resničnost) in VR (virtualna resničnost) aplikacij (v letih od 

2018 do 2020), v vrednosti nad 50.000 EUR brez DDV, od tega vsaj en projekt v vrednosti 

nad 80.000 EUR brez DDV.  

DOKAZILO: Potrdilo reference s strani posameznih naročnikov (Obrazec 5.c)  

DOKAZILO: Strokovna ekipa in reference (Obrazec 5.b) 

POGOJ 2: STROKOVNA EKIPA PONUDNIKA  

Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti predmetno javno naročilo, za 

katerega daje ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, 

kar pomeni, da mora imeti ves čas izvajanja predmeta tega javnega naročila na voljo 

zadostno število ustrezno usposobljenega osebja, tako da bo lahko zagotavljal nemoteno 

in kakovostno izvajanje razpisanih del.  

Ponudnik mora ves čas izvajanja tega javnega naročila razpolagati z najmanj naslednjimi 

kadri:  

-vodja projekta,  

-strokovnjak s področja 3D skeniranja,  

- UI/UX designer,  

-Unity programer za AR in VR,  

-Backend programer,  

- Animator 3D/2D,  

-Modelar 3D,  

-Grafični oblikovalec.  
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Vsi člani strokovne delovne skupine morajo imeti:  

- najmanj VII. stopnjo (raven) izobrazbe,  

- tri leta izkušenj na primerljivih projektih,  

- izkazati sodelovanje pri vsaj treh uspešnih (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu 

s pogodbo) projektih s področja kulturne dediščine in interaktivnih AR (obogatena 

resničnost) in VR (virtualna resničnost) aplikacij, ki sta bila opravljena v zadnjih štirih letih, 

šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.  

Člani strokovne delovne skupine morajo imeti z gospodarskim subjektom, s strani 

katerega so nominirani za izvedbo storitev v okviru tega javnega naročila, sklenjene 

pogodbe o zaposlitvi oziroma mora med njimi obstajati druga ustrezna pravna podlaga, 

na kateri člani strokovne delovne skupine opravljajo storitve za gospodarski subjekt, ki 

nastopa v ponudbi.  

DOKAZILO: Strokovna ekipa in reference (Obrazec 5.b)  

DOKAZILO: Potrdilo reference s strani posameznih naročnikov (Obrazec 5.c)  

POGOJ 3: TEHNIČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA  

Ponudnik mora razpolagati z opremo (programska oprema, strojna oprema), ki je 

potrebna za realizacijo predmeta tega javnega naročila. Razpolagati mora z ustreznimi 

orodji in licencami, ki so potrebne za oblikovanje, razvoj, testiranje, produkcijo, 

usposabljanje, reševanje napak, komunikacijo z naročnikom.  

DOKAZILO: Tehnična sposobnost (Obrazec 5.a) 

 

 

 



  

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril 

 Merilo za izbor  Točke 

1. Najnižja ponudbena cena  50 

2. Idejna zasnova/koncept 30 

3. Reference (pet zaključenih projektov s področja 

digitalnega inoviranja kulturne dediščine na nacionalni ali 

mednarodni ravni v zadnjih štirih letih) 

20 

 Skupno najvišje možno število točk  
 

100 

 

Največje število točk je 100.  

V nadaljevanju dokumenta so podrobneje opisana posamezna merila. 

Ponudnik mora navesti cene za vsako aktivnost in zahtevo, za celoten obseg tega javnega 

naročila. V ponudbi ponudnik poda cene brez DDV in z DDV. Cene, ki jih bo ponudnik navedel 

v Ponudbi so fiksne in se kasneje med izvajanjem predmeta tega javnega naročila ne bodo 

smele spreminjati.  

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV za celoten obseg tega javnega naročila, po tem 

merilu, bo prejel 50 točk. Ostali ponudniki bodo prejeli sorazmerno nižje število točk, po 

formuli:  

P1 ponudnik A = 50 x (Omin/OponA)  

- Ponudnik A= končno prejeto število točk na podlagi kriterija ponudbena cena  

- Omin= najnižja ponudbena cena, med vsemi prejetimi ponudbami  

- Opon A= ponudnikova cena. 

Ponudnik mora priložiti reference kot pogoj k oddaji ponudbe. V merilih ponudnik priloži že 

tri zahtevane reference in dodatni dve referenci, ki jih bomo ovrednotili z 20 točkami. Vsaka 

referenca bo štela štiri (4) točke.  Reference ne smejo biti starejše od štirih (4) let in morajo bit 

iz področja digitalizacije kulturne dediščine, obogatene resničnosti in podobnih projektov na 

domačem ali mednarodnih trgih.  
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Idejni koncept izvedbe naročila bo ocenjen na podlagi podanih podmeril:  

- P2.1 Skladnost idejne zasnove s cilji projekta, ki je natančno opredeljena v tehničnih 

specifikacijah (10 točk) 

- P2.2 Ustreznost interpretacije kulturne dediščine, inovativnost in kreativnost idejne 

zasnove  (20 točk). Navedena podmerila bodo ocenjena po pregledu vseh predlogov idejnih 

konceptov izvedbe naročila, ki jih bo ponudnik navedel v idejnem konceptu izvedbe naročila, 

ki ga bo skladno s podanimi navodili in skupaj s prilogami predložil naročniku.  

Ponudnik mora v okviru idejnega koncepta izvedbe naročila priložiti obrazložitev ideje ter 

pisno strokovno obrazložitev predlaganega idejnega koncepta in zahtevanih funkcionalnosti 

(Obrazec št. 4). 

Skupno lahko pri merilu Idejni koncept izvedbe naročila ponudnik prejme največ 30 točk. 

Podmerila  

Podmerilo P2.1: Ustreznost skladnosti idejne zasnove s cilji projekta bo naročnik razvrstil od 

najboljše do najslabše, po kateri bo najboljša dobila 10 točk, druga 6 točk, tretja in vse naslednje 

2 točki. V primeru, da skladnost idejne zasnove s cilji projekta ne vsebuje vseh zahtevanih 

elementov, idejna zasnova ne bo točkovana, temveč bo ponudba iz razloga, ker ne ustreza 

potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v 

zvezi z oddajo javnega naročila, izločena kot nedopustna.  

Zahtevani elementi skladnosti idejne zasnove s cilji projekta so navedeni v vsebinskih in 

tehničnih specifikacijah. 

Podmerilo P2.2: Ustreznost interpretacije kulturne dediščine, inovativnost in kreativnost 

idejne zasnove bo naročnik razvrstil od najboljše do najslabše, po kateri bo najboljša dobila 20 

točk, druga 10 točk, tretja in vse naslednje 2 točki. V primeru, da skladnost idejne zasnove s cilji 

projekta ne vsebuje vseh zahtevanih elementov, idejna zasnova ne bo točkovana, temveč bo 

ponudba iz razloga, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih 

specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izločena kot nedopustna.  

Zahtevani elementi interpretacije kulturne dediščine: Dostop in razumevanje, Informacijski 

viri, Pozornost do okolice in konteksta, Ohranjanje avtentičnosti, Načrtovanje za trajnost, Skrb 

za vključenost, Pomen raziskovanja, usposabljanj in evalvacije. Povzeto po: Listina ICOMOS o 

interpretaciji in predstavitvi kulturne dediščine. 

Pridobitev točk je pogojena s predložitvijo dokumenta, ki izkazuje idejni koncept izvedbe 

naročila, ki se opredeli do vseh aktivnosti predmetnega naročila. V primeru, da zahtevana  
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vsebina iz predloženega dokumenta ne izhaja ali dokument ni predložen, ponudnik prejme 0 

točk.  

 

Ocenjevalna komisija idejnega koncepta izvedbe naročila:  

Ocenjevanje po merilih P2 bo izvedel naročnik s pomočjo 4-članske strokovne skupine. Vsak 

posamezen ocenjevalec bo ocenil posamezen kriterij po pregledu kreativnih zasnov, ki jih bo 

ponudnik oddal skladno z razpisno dokumentacijo.  

 

Naročnik bo zagotovil, da članom ocenjevalne komisije v času ocenjevanja ne bo poznano, kdo 

je avtor posamične kreativne idejne zasnove, ki jo bodo ocenjevali.  

 

Vsak član strokovne komisije samostojno ocenjuje vsako prispelo ponudbo. Pri tem se bodo 

ocene vsake posamezne ponudbe po posameznem merilu ocenjevale kot povprečje prejetih 

točk s strani vseh članov komisije, ki so ponudbo ocenjevali oziroma po formuli:  

TponudnikA = (T ocenjevalec 1 + T ocenjevalec 2 + T ocenjevalec 3 + T ocenjevalec 4) / 4 

T ocenjevalec n = število točk, ki jih je prejela ponudba od posameznega člana strokovne 

komisije (n = 1,2,3,4)  

T ponudnik A = končno število točk pri tem posameznem merilu 

Ekonomsko najugodnejša ponudba lahko prejme skupno največ 100 točk. Naročnik bo pri 

merilih od P1 do P3 pretvorbo ponudbene cene, oziroma ostalih ocen v točke, napravil na dve 

decimalki natančno, tako da se vrednosti točk, ki dosegajo ali presegajo pet tisočin točke, 

zaokrožijo navzgor, v drugih primerih pa ostanejo nespremenjene (npr. vrednost 2,236 se 

zaokroži na 2,24; vrednost 3,452 se zaokroži na 3,45).  

Skupno število točk posamezne ponudbe predstavlja seštevek končnega števila točk pri vseh 

merilih skupaj za posameznega ponudnika oz. kot sledi: P ponudnik skupaj = P1 + P2 + P3.  

Ponudnik z najvišjim skupnim številom točk bo izbran za ekonomsko najugodnejšega izvajalca 

celotnega javnega naročila za Digitalizacijo kulturne dediščine.  

V primeru enakega skupnega števila točk dveh ali več ponudnikov bo izbran tisti, ki bo pri 

merilu »Idejni koncept javnega naročila« prejel višje število točk. V primeru da imata dva ali več 

ponudnikov tudi pri tem merilu enako število točk, bo izbran tisti, ki bo pri merilu »Reference« 

prejel višje število točk. 
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Za popolnost ponudbe mora ponudnik priložiti sledeče dokumente, ki morajo biti pravilno 

izpolnjeni. 

 

Številka obrazca  Naziv obrazca  

OBRAZEC ŠT. 1 PODATKI O PONUDNIKU 

OBRAZEC ŠT. 2 PONUDBA 

OBRAZEC ŠT. 3 IZJAVA  s predloženo izkazano bonitetno oceno 

OBRAZEC ŠT. 4 PREDSTAVITEV PREDLOGA IDEJNEGA KONCEPTA IZVEDBE 

NAROČILA 

OBRAZEC ŠT. 5a DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN STROKOVNIH 

SPOSOBNOSTI PONUDNIKA: TEHNIČNA IN STROKOVNA 

SPOSOBNOST  

OBRAZEC ŠT. 5b DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN STROKOVNIH 

SPOSOBNOSTI PONUDNIKA: STROKOVNA EKIPA IN 

REFERENCE  

OBRAZEC ŠT. 5c DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN STROKOVNIH 

SPOSOBNOSTI PONUDNIKA: POTRDILO REFERENCE S STRANI 

POSAMEZNIH NAROČNIKOV  

OBRAZEC ŠT. 6 SKUPNA PONUDBA  

OBRAZEC ŠT. 7 PODIZVAJALCI  

OBRAZEC ŠT. 7a PODATKI O PODIZVAJALCU  

OBRAZEC ŠT. 7b IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (IZJAVA)  

OBRAZEC ŠT. 7c SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO  

OBRAZEC ŠT. 7d SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU  

OBRAZEC ŠT. 8 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO 

IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (ponudnik parafira 

menično izjavo, s čimer potrjuje njeno vsebino in jo priloži ponudbeni 

dokumentaciji)  

OBRAZEC ŠT. 9 VZOREC POGODBE (ponudnik priloži parafiran vzorec pogodbe na 

vsaki strani, s čimer potrjuje njeno vsebino in vzorec pogodbe priloži 

ponudbeni dokumentaciji)  

 

 



         

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 1 

 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

 

Ponudnik (naziv podjetja)   

 

 

 

Odgovorna oseba v podjetju   

 

 

Kontakt odgovorne 

osebe/oseb  

 

 

 

Transkacijski račun podjetja 

  

 

 

Naziv banke (pri kateri je 

račun odprt) 

 

 

 

Identifikacijska številka 

ponudnika  

 

 

 

Davčni urad pri katerem je 

ponudnik vpisan  

 

 

 

Matična številka ponudnika  

 

 

 

 

 

Opombe  

 

 

 

 

 

Kraj, datum: ____________________________                                        Podpis:___________________________ 

 

 

 



                               

 

                                                                                                                                                                                          

OBRAZEC ŠT. 2 

PONUDBA 

 

Predmet naročila: DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE 
 
Naročnik: Javni zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj 
 
Ponudnik   

 
 

Način predložitve ponud  (ustrezno označite) 
Izjavljamo, da dajemo ponudbo: 

 samostojno – kot samostojen ponudnik  
 s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci  
 skupno ponudbo – kot partner v skupni ponudbi  
Ponudbena cena   

 
Cena brez DDV   

 
Vrednost DDV   

 
Cena (skupaj z DDV)    

 
 
 
Ostali elementi ponudbe (kot priloga) 

• Idejni koncept izvedbe naročila (največ 2000 besed) 

• Pet (5) referenc (ne starejših od štirih let iz področja digitalizacije kulturne 

dediščine)  

Ostali elementi ponudbe morajo biti obvezno pripravljeni skladno z zahtevami razpisne 

dokumentacije (opis zahtev je razviden iz poglavja v razpisni dokumentaciji MERILO ZA 

IZBOR).       

 

IZJAVA PONUDNIKA 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 

 
 

Kraj:                                                          Datum:                                                                Podpis:  



                   

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 3 

 

IZJAVA 

Ponudnik:  

 

 

 

 

 

 

V zvezi z javnim naročilom „DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE” izjavljamo pod 

materialno in kazensko odgovornostjo: 

 

• da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka 

sprejemamo; 

• da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena 

ZJN-3; 

• da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno 

odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države 

dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

• da na dan oddaje  ponudbe  nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi 

določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika  v vrednosti 50 eurov 

ali več; 

• da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave;  

• da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega 

prenehanja; 

• da v zadnjih šestih mesecih poslovanja od dneva oddaje ponudbe nismo imeli blokiranih 

poslovnih računov; 

• da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; 

• da nismo v postopku prisilnega prenehanja; 

• da nismo v postopku prisilne poravnave; 

• da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; 

• da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili 

poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; 

• da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih 

pravil;  

• da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami veljavnega 

 



                   

 

Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče 

razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 

• da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; 

• da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja; 

• da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega 

naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični 

del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; 

• da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; 

• da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; 

• da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne 

dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Javni zavod za turizem Ptuj, da skladno s 

prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; 

• da bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali med njenim 

izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če 

ponudnik nastopa s podizvajalci); 

• da funkcionarji, ki pri Javnem zavodu za turizem Ptuj opravljajo funkcijo ali njihovi 

družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, 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; 

• da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot 

nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. 

 

 

Datum:     Žig:     Podpis: 

 

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

fotokopira). 

  



             

 

                                                                                                                                                                              

OBRAZEC ŠT. 4 

 

 
PREDSTAVITEV PREDLOGA IDEJNEGA KONCEPTA IZVEDBE NAROČILA 

 
PONUDNIK: 

 
 

OPIS IDEJNEGA KONCEPTA (dolžina besedila: največ 2000 besed): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datum:                                                        Žig                        Podpis ponudnika: 



                

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 5.a 

 

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST 

 

V zvezi z javnim naročilom „DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE” izjavljamo, da 

razpolagamo z vsemi potrebnimi človeškimi viri (zaposlenimi strokovnjaki) ter z vso potrebno 

strojno in programsko opremo, ki je potrebna za realizacijo vseh aktivnosti, vseh projektnih faz, 

kot je navedeno v „Predmet naročila”. 

 

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo 

prevzemamo polno kazensko in materialno odgovornost. 

 

V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot 

nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:     Žig:     Podpis: 

 

 



     

 

OBRAZEC ŠT. 5.b 
 

STROKOVNA EKIPA IN REFERENCE 
 

Ponudnik:  
 
 
 
    ponudnik, partner (ustrezno obkrožiti) 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo znanja in izkušnje na področju 
izdelave spletnih mest in/ali mobilnih aplikacij. 
 
Svojo usposobljenost za izvedbo projekta, ki je predmet tega javnega naročila, dokazujemo z 
navedbo treh referenčnih projektov. 

 

 
Naročnik – 

pogodbeni partner 
(naziv, naslov in 
kontaktna oseba, 

telefon, elektronski 
naslov) 

 

 
Predmet referenčnega 
posla – naziv projekta, 

kratek opis del 

 
Vrednost v € brez DDV: 

Datum začetka in 
končanja izvajanja 

storitve oziroma datum 
začetka izvajanja 

storitev (če pogodba še 
traja) 

* 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Ponudnik, ki ne bo izkazal ustreznih referenc, se izloči iz postopka.  
 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter od ponudnika zahteva dokazila (pogodba z 
naročnikom, računi) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri 
neposredno pri naročniku referenčnega posla.  
 
 
 
Izjavljamo, da razpolagamo z usposobljeno ekipo na področju izdelave spletnih mest in/ali 
mobilnih aplikacij. 
 
 
 



     

 

 
 
 
Ime in priimek strokovnjaka za projektno vodenje: 

1. E-mail: 
2. Telefon: 
3. Reference: 

 
Ime in priimek grafičnega oblikovalca: 

1. E-mail: 
2. Telefon: 
3. Reference: 

 
Ime in priimek programerja za AR in VR ter Backend programerja: 

1. E-mail: 
2. Telefon: 
3. Reference: 

 
Ime in priimek strokovnjaka s področja 3D skeniranja: 

1. E-mail: 
2. Telefon: 
3. Reference: 

 
Ime in priimek UI/UX designerja: 

1. E-mail: 
2. Telefon: 
3. Reference: 

 
Ime in priimek modelarja 3D in animatorja 3D/2D: 

1. E-mail: 
2. Telefon: 
3. Reference: 

 
 
Ponudnik mora za navedene reference predložiti tudi originalna potrdila s strani posameznih 
naročnikov! 
 
 
 
 
Kraj in datum: Žig in podpis zakonitega zastopnika: 
  

 
 

 

 

 



                      

 

 

OBRAZEC ŠT. 5.c 

 
POTRDILO REFERENCE S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki 
o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku 
predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma 
uspešno izvedenih poslov ponudnika, če bo le ta želel preveriti resničnost navedb o 
izvedenih referenčnih delih. 
 

IZVAJALEC (ponudnik, ki 
kandidira na tem javnem 
naročilu): 

 

NAROČNIK DEL (izdajatelj 
reference): 

 

NASLOV NAROČNIKA:  

KONTAKTNA OSEBA 
NAROČNIKA: 

 

TELEFONSKA ŠTEVILKA 
KONTAKTNE OSEBE 
NAROČNIKA: 

 

DATUM IN LETO IZVEDBE 
POSLA: 

 

KRAJ, DRŽAVA IZVEDBE 
POSLA: 

 

VREDNOST PROJEKTA V EUR 
brez DDV 

 

STROKOVNJAKI 
PONUDNIKA, ki so sodelovali 
pri poslu in za katere se potrjuje 
referenca ter vloga vsakega 
navedenega, ki jo je imel na 
projektu (vodja projekta, spletni 
oblikovalec ali frontend 
razvijalec). 

 



                      

 

PROJEKT ZADOŠČA 
OSTALIM ZAHTEVAM ZA 
PRIMERLJIVI PROJEKT, KI 
SO: 

• Ponudnik je pri projektu 
pripravil rešitev s področja 
turizma in/ali kulturne 
dediščine in/ali interaktivnih 
AR (obogatena resničnost) in 
VR (virtualna resniščnost) 
aplikacij. 

DA/NE 

ALI GRE ZA PROJEKT S 
PODROČJA TURIZMA? 

DA/NE 

SPLETNI NASLOV (URL) 
SPLETNE STRANI / MOBILNE 
APLIKACIJE KI JE BILA 
REZULTAT PROJEKTA  

 

 
Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno 
in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo 
izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev predmetnega 
javnega naročila. 
 
 
 
 

 
 
 Kraj in datum:     Žig:  Podpis odgovorne osebe naročnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
OPOMBA: Obrazec se ustrezno kopira glede na število zahtevanih referenc za vsak posamičen 
posel, s katerim s katerim ponudnik potrjuje strokovno referenco ponudnika (obrazec 5.b). V 
ponudbo morajo biti predložene zgolj originalne izjave na predpisanem obrazcu 5.c. Potrdilo 
reference s strani posameznih naročnikov, zato naročnik priporoča uporabo modrega pisala 
v podpisu odgovorne osebe naročnika- izdajatelja reference.  

 



            

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 6 

 

SKUPNA PONUDBA 
 
(priložijo ponudniki v skupni ponudbi) 
 

• seznam ponudnikov v skupni ponudbi 
• sporazum o medsebojnem sodelovanju 

 
in 
 
naslednja ponudbena dokumentacija: 
 

POSAMIČNO 
(vsak ponudnik) 

• Podatki o ponudniku (obrazec št. 1) 
• Izjava (obrazec št. 3) 
• Tehnična in strokovna sposobnost (obrazec 

št.  5.a). 
• Strokovna ekipa in reference (obrazec št. 5.b) 
• Potrdilo reference s strani posameznih 

naročnikov (obrazec št. 5.c) 
 

  
SKUPNO 
(vsi ponudniki) 

• Ponudba (obrazec št. 2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



           

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 7 

 

 

PODIZVAJALCI 

 

 

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

 

• Podatki o podizvajalcu (obrazec 7.a) 

• Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec 7.b) 

• Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (obrazec 7.c) 

• Sporazum o medsebojnem sodelovanju (obrazec 7.d) 

 



          

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 7.a 
 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

1.1.1 Osnovni podatki o podizvajalcu 

Popoln naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Pristojen davčni urad:  

Številka transakcijskega računa:  

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

E-pošta:  

Kontaktna oseba:  

1.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali 
odločanje ali nadzor v njem 

 

Zap. 
št. Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



          

 

1.1.3 Podatki o delih podizvajalca 

 
Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za 
podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o 
izvedbi predmetnega javnega naročila. 
 
Del javnega naročila, ki bo oddan v podizvajanje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj:  
 
 
Datum:  

 
 
 
žig 

 
 
 
Podpisnik (s tiskanimi 
črkami) 
 
Podpis: 

 

 



            

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 7.b 

 

IZJAVA 

 

Podizvajalec:  

 

 

 

 

 

 

V zvezi z javnim naročilom „DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE” izjavljamo pod 

materialno in kazensko odgovornostjo: 

 

• da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka 

sprejemamo; 

• da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena 

ZJN-3; 

• da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno 

odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države 

dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

• da na dan oddaje  ponudbe  nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi 

določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika  v vrednosti 50 eurov 

ali več; 

• da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave;  

• da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega 

prenehanja; 

• da v zadnjih šestih mesecih poslovanja od dneva oddaje ponudbe nismo imeli blokiranih 

poslovnih računov; 

• da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka; 

• da nismo v postopku prisilnega prenehanja; 

• da nismo v postopku prisilne poravnave; 

• da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju; 

• da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili 

poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju; 

• da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih 

pravil;  

 



            

 

• da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami veljavnega 

Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče 

razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 

• da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila; 

• da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja; 

• da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega 

naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični 

del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; 

• da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; 

• da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku; 

• da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne 

dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Javni zavod za turizem Ptuj, da skladno s 

prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe; 

• da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene 

pogodbe s podizvajalci, ki so navedeni v naši ponudbi (velja le, če ponudnik nastopa s 

podizvajalci); 

• da funkcionarji, ki pri Javni zavod za turizem Ptuj opravljajo funkcijo ali njihovi družinski 

člani niso udeleženi pri ponudniku, 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; 

• da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot 

nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. 

 

 

Datum:     Žig:     Podpis: 

 

 

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

fotokopira). 



          

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 7.c 

 
 
 
 

SOGLASJE PODIZVAJALCA 
(za neposredno plačilo) 

 
 
Naziv podizvajalca:  

 

Sedež (naslov) podizvajalca:  

 
 
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik Javni 
zavod za turizem Ptuj za javno naročilo, katerega predmet je vzpostavitev novega spletnega 
portala www.visitptuj.eu namesto ponudnika: __________________ (v nadaljevanju: ponudnik) 
poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: Žig in podpis zakonitega zastopnika 

podizvajalca: 
  

 
 

 

 

 



            

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 7.d 

 

 

SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU 
 
 

(med ponudnikom in podizvajalci – priloži ponudnik) 
 
 
 

 



          

 

 

 

OBRAZEC ŠT. 8 

 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
 
Ponudnik: 

 
 

 (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 
 
 

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 
 
 
 
 
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika                                                                                           , 
da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti za javni razpis Digitalizacija kulturne dediščine, pod številko objave _______/2020 
skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem 
obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini  ______EUR. Ponudnik se odreka vsem 
ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. 
Veljavnost menice do _____________. 
 
Menični znesek se nakaže naročniku Javni zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj na 
račun, številka _____________________, odprt pri ___________________. Ponudnik 
izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo 
»BREZ PROTESTA«. 
 
Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Javni zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj, 
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. 
 
 
Datum:        Podpis in žig: 
_________________       ___________________ 

 

 

 



 

OBRAZEC ŠT. 9 
 

Javni zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj, ID za DDV: SI 87736586, ki ga 
zastopa direktorica Tanja Srečkovič Bolšec kot naročnik 
 
in   
 
_____________________________________, naslov____________________________________, davčna 
številka________________________, ki ga zastopa ______________________________ kot izvajalec  
 
sklepata naslednjo 
 

POGODBO 
O IZVEDBI STORITVE DIGITALIZACIJE KULTURNE DEDIŠČINE  

TURISTIČNE DESTINACIJE PTUJ 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega 
naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47 členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil 
z dne 27.07.2020, pod številko objave JN 1/2020, z namenom izbire izvajalca storitev 
digitalizacije kulturne dediščine. 
 
S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o izvajanju javnega naročila. 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je izvedba storitve »DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE« za 
potrebe Javnega zavoda za turizem Ptuj. 
 
Naročnik bo javno naročilo financiral s sredstvi, ki jih razpisuje Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Gre za »Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih 
turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 
2020 in 2021«, ki se sedaj spremenjen glede na okoliščine glasi: »Javni razpis za 
preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 
zaradi epidemije COVID-2019.« 
 
Izvedba pogodbe se financira s sredstvi, ki bodo pridobljena v sklopu navedenega razpisa.  
 
Izvajalec izvaja pogodbena dela po ponudbi z dne ________ ter v skladu s tehnično specifikacijo 
naročila (opis predmeta javnega naročila), ki je sestavni del te pogodbe. 
Sestavni del te pogodbe so spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje 
pojasnjujejo pogodbo: 
tehnična specifikacija naročila (opis predmeta javnega naročila), razpisna dokumentacija, 
ponudbena dokumentacija izvajalca. Izvajalec bo svoje obveznosti izvedel v razpisni 
dokumentaciji v določenih rokih, po preteku pogodbenega roka pa bo izročil naročniku vsa 
gradiva, material in izdelke, ki so predmet tega naročila . Vsa nastala gradiva in rezultati imajo 
status poslovne skrivnosti in se jih brez privolitve naročnika ne sme predstavljati ali 
posredovati tretjim osebam. 
 



 

 
 
 

3. člen 
 
Dela, ki so predmet te pogodbe, bodo izvedena v več fazah.  
Končni rok izvedbe vseh del je 1. 9. 2021. 
Predvidene faze so naslednje: 
 
FAZA 1:  
1. Priprave na digitalizacijo (ogled lokacij, scenarij, snemalna knjiga). 
2. Zajem oz. skeniranje:  
    - Kurentije oz. kurentove opreme 
    - Mestnega stolpa in Povodnovega muzeja - Evidenčna št. enote v Registru nepremične 
kulturne      dediščine: 587   
    - Ptujskega gradu - Evidenčna št. enote v Registru nepremične kulturne dediščine: 583 
3. Grafično oblikovanje 
4. Prevodi spremljevalnih, informativnih in drugih tekstovnih vsebin dveh enot 
nepremične kulturne dediščine ter kurentije, v angleški in nemški jezik 
5. Prevod spomenikov Povodnovega muzeja, v slovenski, nemški in angleški jezik 
 
FAZA 2: Digitalizacija kulturne dediščine – 1. del 
1.Digitalizacija enote Ptujski grad - Evidenčna št. enote v Registru nepremične kulturne 
dediščine: 583 (Vhod, dvižni most, topovi, obzidje, konjušnica in del vzhodnega stolpa v 
nedokončani gradbeni fazi, srednjeveški vitez…) 
2.Grafično oblikovanje 
 
FAZA 3: Digitalizacija kulturne dediščine – 2. del 
1. Digitalizacija Kurentije, ki se nahaja v TIC Ptuj ter prikaz ali skeniranje razvoja kurentije 
od začetkov do danes 
2. Digitalizacija enote Mestni stolp in Povodnov muzej - Evidenčna št. enote v Registru 
nepremične kulturne dediščine: 587   
3. Izdelava 3D modelov kulturne dediščine, ki je predmet razpisa 
4. Izdelava prilagoditev, objava digitalizirane kulturne dediščine na spletnih straneh in 
mobilnih aplikacijah. 
5. Vnos ustreznih varnostnih mehanizmov  v različne faze razvoja mobilne in spletne 
aplikacije – tako pred namestitvijo kot tudi po njej. 
 
FAZA 4: 
Testiranje aplikacije in vnos morebitnih dopolnitev, popravkov, sprememb. 
 
Naročnik in izvajalec lahko glede na aktualne okoliščine (COVID-19) posamično fazo 
izvedbe del uskladita sproti.  
 
 
Terminski načrt izvedbe 

4. člen 
 
Naročnik se zaveže, da bo organiziral usklajevalni sestanek strokovnih predstavnikov obeh 
pogodbenih partnerjev, v roku (5) pet delovnih dni po podpisu pogodbe. Na tem sestanku bo 
opredelil vse naslednje korake, v okviru opredeljenih aktivnosti in terminskega načrta za 
izvedbo, ki je naslednji: 



 

 
Faza 1 se izvede do dne: 15.9.2020 
Faza 2 se izvede do dne: 1. 2. 2021 
Faza 3 se izvede do dne: 1.4.2020 
Faza 4 se izvede do dne: 1.9.2021 
 
Tabela 1: 

Faze in  
aktivnosti 

   Terminski plan 

 julij - oktober 
2020 

november 2020 – 
februar 2021 

November 2020 -  
april 2021 

marec – september 
2021 

Faza 1 
Skeniranje 
oz. digitalni 
zajem 
kulturne 
dediščine, ki 
je predmet 
razpisa 

x    

Faza 2 
Digitalizacija 
kulturne 
dediščine – 1. 
del 

 X   

Faza 3 
Digitalizacija 
kulturne 
dediščine – 
2. del 

  X  

Faza 4 
Testiranje, 
vzdrževanje, 
preverjanje 

   X 

 
 
Pogodbena vrednost in plačilo obveznosti 
 

5. člen 
 
Pogodbena vrednost je _________ EUR brez DDV oz. ________  z 22 % ________DDV.  
Cene so fiksne za celotno obdobje izvajanja javnega  naročila. 
Rok plačila je najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa 
(oziroma v času veljavnosti interventnih ukrepov za preprečevanje COVID 19 v roku 8 dni). 
Naročnik bo plačal storitve v treh obrokih, vsakič po potrjenih poročilih o izvedenih 
aktivnostih po fazah. 
 
Računi za izvedene faze projekta se bodo izdajali po naslednji dinamiki oziroma obsegu: 
• Po potrditvi poročila za FAZO 1: 30 % vrednosti naročila. 
• Po potrditvi poročila za FAZO 2: 35% vrednosti naročila.   
• Po potrditvi poročila za FAZO 3: 35% vrednosti naročila.   
 



 

Po izvedbi posamične faze javnega naročila pogodbeni stranki opravita pregled izvedenih 
del in pripravita primopredajni zapisnik. Če so dela opravljena v zahtevani kvaliteti izvajalec 
naročniku izstavi e- račun za opravljena dela. 
Podpisani primopredajni zapisnik iz obeh strani je pogoj za izstavitev e računa. 
 
Naročnik bo izvajalcu plačal na TRR ____________________________________. 
 
Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu e- računa in prilog v roku 8 dni preveril vsebine ter 
izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti.  
Če naročnik v 8 dneh po prejemu e-računa ne zavrne računa, se šteje, da je naročnik potrdil 
račun. V primeru zavrnitve računa je izvajalec dolžan izstaviti novi račun z novim datumom. 
Če pride do pisne reklamacije storitev s strani naročnika, se plačilo zadrži do odprave le-te, 
prav tako se lahko odloži nadaljnja naročila.  
 
Rok izvedbenih del 

6. člen 
 
Rok izvedbenih del je od dneva podpisa pogodbe do 1.9.2021 
 
Obveznosti in dolžnosti izvajalca 

7. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 
svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, 
izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v 
pogodbenih rokih, takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali 
onemogočile kakovostno, pravočasno in pravilno izvedbo storitev, 
omogočal ustrezen nadzor naročniku, 
z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo nemudoma posredoval vso dokumentacijo 
(finančno, pravno, vsebinsko-projektno…) in pojasnila. 
 
Obveznosti in dolžnosti naročnika 

8. člen 
 
Naročnik se obvezuje, da bo:  
delovni proces potekal z izredno natančnostjo ter brez neposredne nevarnosti za enoto 
kulturne dediščine, ki bo predmet digitalizacije, 
posredoval izvajalcu vse informacije in materiale, ki jih izvajalec potrebuje za uspešno 
izvedbo pogodbenih nalog, za izvedbo pogodbenih nalog zagotovil sodelovanje ustreznih 
lastnih služb, za izvedbo pogodbenih nalog zagotovil verifikacijo posameznih faz projekta. 

 
Obveznosti obeh pogodbenih strank 
 

9. člen 
Vsaka pogodbena stranka je dolžna: 
aktivnosti opraviti vestno in kakovostno v skladu s pravili stroke ter dobrega gospodarja; 
sprotno medsebojno obveščati o vseh pomembnih zadevah, 
medsebojno obveščati o morebitno povzročeni škodi in drugih napakah v zvezi z 
opravljanjem posla, pravočasno in natančno posredovati vse podatke, potrebne za 
kakovostno in pravočasno izvajanje te pogodbe, izvajal pogodbene obveznosti v 



 

dogovorjenih rokih, opravljati druge obveznosti, ki lahko vplivajo na potek in izvedbo 
aktivnosti po tej pogodbi. 
 
Avtorske pravice 

10. člen 
Na predmetu pogodbe, ki ima značaj avtorskega dela, pridobi naročnik izključno in 
neprenosljivo licenco za uporabo avtorskega dela - izvajalec vse materialne avtorske pravice 
na ustvarjenih avtorskih delih prenaša na naročnika.  Prenos je teritorialno in časovno 
neomejen.,  
Izvajalec je dolžan poskrbeti za to, da ne bodo v procesu snovanja in produkcije naročenih 
del, ki so predmet te pogodbe, kršene pravice tretjih oseb in na take možnosti tudi opozoriti 
naročnika.  
V primeru, da do take kršitve pride, je izvajalec odgovoren naročniku za vsako škodo, ne 
glede na okoliščino, da je naročnik potrdil posamezno predlagano rešitev s strani izvajalca. 
 
Izvajalec iz naslova avtorskih pravic ni upravičen do nobenega dodatnega plačila ali 
nadomestila, razen plačil, ki izhajajo iz te pogodbe - nadomestilo za navedeno licenco je 
vključeno v pogodbeni znesek brez dodatnih plačil.  
 
Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerokoli 
delo po pogodbi, dovolili uporabo svojega dela in tudi na izvajalca prenesli vse materialne 
avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, ki ga določa 22. člen Zakona o avtorskih in 
sorodnih pravicah: 
pravico reproduciranja v neomejeni količini in obsegu s pravico kopiranja in shranjevanja v 
kakršnikoli obliki, 
pravico javnega prikazovanja avtorskega dela 
pravico do predelave, brez časovne omejitve in brez teritorialne omejitve. 
 
Izvajalec jamči, da so navedene materialne avtorske pravice avtorji prenesli neomejeno in jih 
lahko izvajalec vrši brez vnaprejšnjega soglasja posameznega avtorja. 
 
Vse vsebine in izdelani materiali med projektom so last naročnika. V primeru prekinitve 
pogodbe naročnik prejme bazo podatkov z vsemi vsebinami, slikami in datotekami v takšni 
obliki, da lahko naročnik izvršuje pravico predelave. 
 
Finančno zavarovanje 

11. člen 
 
Izvajalec mora v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznostih v višini ____________EUR z 
veljavnostjo 60 dni po zaključku pogodbenih del. 
 
Naročnik bo v primeru kršitev določil pogodbe, ki niso posledica višje sile ali razlogov na 
strani naročnika, unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla. Naročnik lahko v tem 
primeru tudi razdre pogodbo. 
 
 
Odpovedni rok 

12. člen 
 
Odpovedni rok za prekinitev pogodbe iz poslovnih razlogov je 15 dni od pisnega prejema 
odpovedi s strani naročnika ali izvajalca. 



 

 
Pogodbo je mogoče predčasno prekiniti kadarkoli, v kolikor pride do bistvene kršitve določil 
te pogodbe s strani enega ali obeh partnerjev. 
 
Za bistvene kršitve veljajo: 
ne poravnanje zapadlih obveznosti najmanj 2 meseca, 
nestrokovno opravljanje pogodbenih del, 
kršitev delovno pravne zakonodaje, 
slaba koordinacija dela med izvajalcem in naročnikom, 
neupoštevanje navodil naročnika. 
 
 
Garancija 
 

13. člen 
 
Izvajalec garantira za izvedbo pogodbenih del 12 mesecev, pri čemer začne garancijski rok 
teči naslednji dan od kvalitetnega prevzema pogodbenih del, to je od dneva, ko izvajalec 
odpravi vse pomanjkljivosti po primopredajnem zapisniku o kvalitetnem pregledu 
pogodbenih del. Morebitne skrite programske in druge napake se obravnavajo v skladu z 
določili Obligacijskega zakonika. 
 

14. člen 
 
Izvajalec je dolžan v garancijski dobi odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na 
izvršenih delih po predhodnem pisnem obvestilu naročnika in v roku, ki ga skupno določijo 
skrbnika pogodbe. 
 
Če izvajalec v določenem roku iz predhodnega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, bo 
naročnik te pomanjkljivosti odpravil z drugim izvajalcem po predhodnem pisnem obvestilu 
in na stroške izvajalca iz te pogodbe. 
 

15. člen 
 
Dokončni kvalitetni pregled in prevzem pogodbenih del pred iztekom garancijske dobe 
opravita skrbnik pogodbe naročnika in odgovorne osebe s strani izvajalca. 
 
Vse pomanjkljivosti, ki so ugotovljene z dokončnim kvalitetnim pregledom in prevzemom 
pogodbenih del, mora izvajalec odpraviti v sporazumno določenem roku. Dokler izvajalec 
ne odpravi vseh z dokončnim kvalitetnim pregledom in prevzemom ugotovljenih 
pomanjkljivosti, ne more biti razrešen pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe. 
 
Pogodbena kazen 
 

16. člen 
 
V primeru zamude pri izpolnitvi obveznosti, ki nastane po izključni krivdi izvajalca oziroma 
izvira iz okoliščin na njegovi strani, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen 
po pravilih obligacijskega prava. Pogodbena kazen se določi v višini 0,5 % od pogodbene cene 
iz 5. člena te pogodbe za vsak dan zamude. Izvajalec pride v zamudo, če v predvidenem roku 
(kakor to izhaja iz terminskega plana izvajalca) ne opravi naročenih del ali če izdelek ne deluje 
v skladu z definiranimi in usklajenimi zahtevami.  



 

 
V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca lahko naročnik zahteva izplačilo 
pogodbene kazni v višini 40 % pogodbene cene iz 5. člena te pogodbe. Če bi zaradi 
neizpolnitve oziroma zamude pri izpolnitvi naročila naročniku nastala škoda, večja od 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 
Pogodbena kazen se izvajalcu obračuna pri plačilu pogodbene cene. 
 
Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. 
 
Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu del. 
 
Podizvajalci 

17. člen 
 
(Ta člen se uporabi samo v primeru, ko izvajalec nastopa s podizvajalcem, v nasprotnem 
primeru se prečrta, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo.) 
 
Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:  
 

Polni naziv in firma podizvajalca: 
 

 

Naslov podizvajalca: 
 

 

Kontaktna oseba: 
 

 

Elektronski naslov kontaktne 
osebe: 
 

 

Telefon: 
 

 

Identifikacijska številka za DDV: 
 

 

Matična številka: 
 

 

Št. TRR-ja in banka: 
 

 

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe (z navedbo funkcije): 
 

 

Zakoniti zastopniki podizvajalca: 
 

 

Vrsta del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec: 
 

 

Količina del podizvajalca: 
 

 

Vrednost del podizvajalca: 
(v eur brez DDV) 
 

 

Kraj izvedbe del: 
 

 

Rok izvedbe del:  



 

 
Podizvajalec zahteva neposredno 
plačilo (da/ne) 
 

 

 
Če podizvajalec v skladu z ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno 
plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in (glavnega) izvajalca.  
 
Če podizvajalec v skladu z ZJN-3 zahteva neposredno plačilo: 
(glavni) izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma   
situacije s strani (glavnega) izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega 
(izvajalca) poravna podizvajalčevo terjatev do (glavnega) izvajalca, 
(glavni) izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki 
ga je predhodno potrdil. 
 
Če podizvajalec v skladu z ZJN-3 ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od (glavnega) 
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije 
pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za 
izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom 
javnega naročila.  
  
Končne določbe 

18. člen 
 
Če katera od strank ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe, lahko druga brez posledic zanjo 
odstopi od pogodbe pred iztekom njene veljavnosti brez odpovednega roka. 
 
V kolikor naročnik odpove pogodbo iz krivdnih razlogov na strani izvajalca, sme od izvajalca 
zahtevati, da storitve po tej pogodbi opravlja pod pogoji iz te pogodbe, dokler naročnik ne 
izbere novega izvajalca storitev. V kolikor naročnik odpove pogodbo iz krivdnih razlogov na 
strani izvajalca, sme od izvajalca zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 % ocenjene 
pogodbene vrednosti. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi, če mu zaradi 
kršitve obveznosti s strani izvajalca ni nastala nobena škoda. Če je škoda, ki je nastala 
naročniku večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne 
odškodnine. 
 

19. člen 
 
V kolikor naročnik s strani financerja (Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo) 
ne pridobi sredstev za poravnavanje obveznosti iz te pogodbe oz. ne pridobi zadostne 
količine sredstev, si naročnik pridržuje pravico odpovedati to pogodbo oz. zmanjšati obseg 
storitev, izvajalec pa se izrecno odpoveduje kakršnimkoli odškodninskim zahtevkom iz tega 
naslova. V primeru nastanka v prejšnjem stavku omenjenih okoliščin bo naročnik izvajalca o 
tem obvestil nemudoma in na primeren način. 
 
 
Protikorupcijska in socialna klavzula 

20. člen 
 



 

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, poslovodnemu 
osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa 
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku. 
 

21.člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi sodelavci 
oziroma kadrom in pri tem upošteval vse zahteve varstva pri delu in delovne ter socialne 
zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije. 
 
Pogodba preneha veljati brez odpovednega roka, če je naročnik seznanjen, da je pristojni 
državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali 
socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, in sicer od dne seznanitve 
naročnika s kršitvijo/mi izvajalca dalje. 
 
Razvezni pogoj 

22. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca, skupnega ponudnika 
ali podizvajalca ali  
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu, skupnem ponudniku ali 
podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  
- počitki,  
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 
izrečena globa za prekršek, 
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način 
določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s 
kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. 
O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega 
naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
Odložni pogoj 



 

23. člen 
 

Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem in sicer ne prične veljati dokler naročnik ne 
sklene pogodbe o sofinanciranju projekta v okviru javnega razpisa za dvig kompetenc 
vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah 
v letih 2020 in 2021, ki se sklepa z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Republike Slovenije. 
 
Višja  sila 

 
24. člen 

 
V primeru višje sile, pod katero se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki 
nastopijo neodvisno od volje strank te pogodbe in jih stranki nista mogli predvideti ob 
sklepanju pogodbe ter vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, dogovorjenih s to 
pogodbo, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno po e- pošti na naslov: info@visitptuj.eu 
obvestiti naročnika ter se z njim dogovoriti o nadaljnjem izvajanju pogodbenih obveznostih.  
 
Predstavniki pogodbenih strank 

25. člen 
 
Naročnik za skrbnika te pogodbe imenuje ___________________________(ime in priimek); 
______________________________@___________________ (e-pošta)________________________ (telefon) 
 
Izvajalec za skrbnika te pogodbe imenuje ___________________  (ime in priimek); 
___________________ @___________________ (e-pošta); ___________________  (telefon) 
Vsa obvestila povezana z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti morajo biti posredovana 
pisno po pošti ali elektronski pošti.  
 

26. člen 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta 
jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je 
očitno, da bi drugi pogodbeni stranki nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela 
nepooblaščena oseba, razen podatkov, ki jih je naročnik dolžan razkriti na podlagi Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,  102/15 in 7/18).  
 
Izvajalec ne sme za svojo osebno uporabo izkoriščati ali izdati tretji osebi podatkov, s katerimi 
se seznani pri izvajanju pogodbenih del, in so kot takšni varovani s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov. 
 
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki 
odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo skladno s temeljnimi načeli 
civilnega prava. 
 

27. člen 
 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k tej 
pogodbi. 
 

28. člen 

mailto:zzt@maribor.si


 

 
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta nerešena vprašanja reševali sporazumno, v primeru 
spora pa je pristojno sodišče na Ptuju. 
 
V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej 
pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike. 
 

29. člen 
 
Pred pričetkom veljavnosti pogodbe jo morata podpisati obe stranki.  
Pogodba prične veljati s podpisom obeh strank. 
Ta pogodba se sklepa za obdobje z dnem zaključka postopka izvedbe javnega naročila do 30. 
9. 2021. Ta pogodba ne prične veljati v kolikor izvajalec ob podpisu pogodbe ne predloži 
zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, to je menice z menično 
izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti z ddv. 
 
 

30. člen 
 
Pogodba je sklenjena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
po en (1) izvod. 
 
 
Kraj in datum: ______________________           Kraj in datum:_________________ 
 
 
 
NAROČNIK:                                                                                                 IZVAJALEC: 
 


	01_JAVNO NAROČILO DIGITALIZACIJA KULTURNE DEDIŠČINE
	1_Podatki o ponudniku obrazec_01
	2_Ponudba obrazec_02
	3_ izjava obrazec_03
	4_Obrazec predstavitev predloga idejnega koncepta izvedbe-narocila_01
	5a_Obrazec tehnicna in strokovna sposobnost_01
	5b_Obrazec strokovna ekipa in reference obrazec_01
	5c_Obrazec potrdilo reference s strani posameznih narocnikov obrazec_01
	6_Skupna ponudba obrazec_01
	7_obrazec 7 podizvajalci_01
	7a_Obrazec podatki o podizvajalcu_01
	7b_Obrazec_01
	7c_Soglasje podizvajalca za neposredno placilo_01
	7d_Sporazum o medsebojnem sodelovanju_01
	8_obrazec menicna izjava s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih-obveznosti_01
	9_ obrazec_vzorec pogodbe_digitalizacija kulturne dediščine

