
  

 
 

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno 
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; 
specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. 

 
Številka: 1-2018  
Datum: 15.4.2019  
 
 
 
 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

 
 
 
za javno naročilo: 
 
 

Zakup spletnega oglasnega prostora in besed na tujih trgih 
»Destinacija Dolenjska« 

 
 

 
 

 
 
 
 
Številka javnega naročila:  
1-2018 
 
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave: 
JNMV 002312/2019-W01, z dne 15.4.2019. 
 
 
Razvojni center Novo mesto 
Franci Bratkovič, direktor 

 
 
 



  

 
 

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno 
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; 
specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. 

 
Številka: 1-2018  
Datum: 15.4.2019  
 
Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe 
 
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) Razvojni 
center Novo mesto, d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z 
razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila male vrednosti za: 
 

Zakup spletnega oglasnega prostora in besed na tujih trgih 
»Destinacija Dolenjska« 

 
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro najugodnejše 
ponudbe. 
 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 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 v slovenskem jeziku objavljen na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 , 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 https://ejn.gov.si/eJN2 
najkasneje 24.4.2019 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN 
označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
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. 
 
Odpiranje ponudb bo dne 24.4.2019 ob 10.30 uri na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 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 zavihek »Predračun«. 
Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v 
informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  
 
S spoštovanjem, 
         Franci Bratkovič, direktor 

          
Priloge: 
- Splošna določila javnega naročila,  
- Navodila za pripravo ponudbe,  
- Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika,  
- Projektna naloga,  
- Obrazci, določeni za izdelavo ponudbe, 
- Osnutek pogodbe. 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
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VSEBINA 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO SESTAVLJAJO: 
 

1. SPLOŠNA DOLOČILA JAVNEGA NAROČILA 
2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE 
3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI 

PONUDNIKA 
4. PROJEKTNA NALOGA 
5. OBRAZCI:  

1. Obrazec št. 1: PREDRAČUN / PONUDBA, 
2. Obrazec št. 2: PODATKI O PONUDNIKU, SKUPNIH PONUDNIKIH, PODIZVAJALCU, 
3. Obrazec št. 3: SOGLASJE PODIZVAJALCA, 
4. Obrazec št. 4: REFERENČNA LISTA PONUDNIKA, 
5. Obrazec št. 5: REFERENČNO POTRDILO, 
6. Obrazec št. 6a: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE 

OSEBE, 
7. Obrazec št. 6b: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE 

OSEBE, 
8. Obrazec št. 7: PRILOGE IN DOKAZILA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ POGOJEV ZA 

SODELOVANJE IZ TOČKE 3.3 NAVODIL PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE, 
9. OBRAZEC »ESPD« v elektronski obliki (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte,  
10. VZOREC POGODBE, 
11. Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje 

ponudb e-JN: PONUDNIKI na https://ejn.gov.si/eJN2.  
 

 
 

https://ejn.gov.si/eJN2
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1. SPLOŠNA DOLOČILA JAVNEGA NAROČILA 
 

1.1  PODATKI O NAROČNIKU 
Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto. 
 

1.2  PREDMET JAVNEGA NAROČANJA 
Zakup spletnega oglasnega prostora in besed  na tujih trgih »Destinacija Dolenjska«. 
 

1.3  OBJAVA JAVNEGA NAROČILA 
Portal javnih naročil in Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije.  
 

1.4  VRSTA POSTOPKA 
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 oddaje naročila male vrednosti. 
Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo 
sklenil pogodbo. Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza zahtevam naročnika, določenim v 
tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je pravočasna, pri njej ni 
dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega 
zagotovljenih sredstev naročnika. 
 

1.5  PRAVNA PODLAGA 
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. 
Operacija »Sodobna digitalizacija turistične promocije in razvoj TOP produktov vodilnih destinacij Novo mesto, 
Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice (Dolenjska)« se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo 
za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v 
zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Naložbo 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

1.6  POGOJ ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU 
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je 
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 

1.7  PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev, navedenih v razpisni 
dokumentaciji. 
Naročnik bo z izbranim kandidatom sklenil pogodbo. 
 

1.8  RAZDELITEV NA SKLOPE 
Javno naročilo je celovito. 
 

1.9  VARIANTE 
Variantne ponudbe niso dovoljene. 
 

1.10 ROK VELJAVNOSTI PONUDBE 

 
30. 7. 2019 
 

1.11 ROK IZVEDBE OZ. DOBAVE 
Od podpisa pogodbe do 30.09.2019. 
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1.12 JEZIK PONUDBE 
Ponudnik mora ponudbo predložiti v slovenskem jeziku. 
 

1.13 DOLOČITEV VALUTE 
Ponudbena cena mora biti izražena v evrih. 
 

1.14 NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 
Nastopanje s podizvajalci je dovoljeno. 
 

1.15 ROK PLAČILA S STRANI NAROČNIKA 
30 dni od prejema listine, ki je podlaga za izplačilo. 
 

1.16 TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletni strani naročnika http://rc-nm.si, v zavihku aktualni 
razpisi. 
 
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 
19.4.2019 do 10:00.     
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo 
odgovarjal. 
 
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. Če bodo dopolnitve preobširne lahko naročnik, glede 
na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljša rok za predložitev ponudb. 
 
Ponudba se izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki ni 
specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik ali svetovalni inženir v imenu naročnika. Ponudniki sami 
prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo, vključno z 
dokumentacijo, ki je na vpogled, in morebitnimi dodatki k razpisni dokumentaciji, ki jih naročnik izda v roku, 
predvidenem za pripravo ponudb. 
 

1.17 MERILO ZA IZBOR PONUDBE 
Ekonomsko najugodnejša ponudba.  
 
Merila za izbor ponudbe so: 
- Skupna ponudbena cena       60 točk 
- Elaborat        40 točk 
 
Izbrana bo ponudba ponudnika, ki bo dosegel najvišje skupno število točk. V primeru, da dva ponudnika 
prejmeta enako število točk, se izbere ponudnika, ki je ponudil ugodnejšo skupno ponudbeno ceno. 
 
1. Skupna ponudbena cena 
Skupna ponudbena cena predstavlja največ 60 točk. Točke pri merilu bodo določene kot relativno razmerje 
med najnižjo ponujeno ceno in dejansko ceno ponudnika na podlagi formule: 
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TC .....  število točk po merilu cena, 
Cmin ..... minimalna cena (najnižja ponujena cena), 
Cd ..... cena posameznega ponudnika. 
 
Najnižja ponudbena cena bo ovrednotena s 60 točkami, ostale ponudbe bodo prejele sorazmerno nižje število 
točk.  
 
2. Elaborat 
Ponudnik k ponudbi priloži elaborat, kjer predstavi: 
• Načrt SEM oglaševanja na tujih trgih za vsakega od navedenih trgov z in vzdrževanje in optimizacija (SEO) 
spletnih vsebin, 
• Metodologija analize in merjenja učinkov oglaševalskih aktivnosti, 
• Medijski plan s časovnico in uporabljenimi kanali za posamezne kampanje: 
  - image oglaševanje Dolenjske kot turistične destinacije  
  - produktno oglaševanje premium 5* doživetij Dolenjske (paketi Light, Active, Gourment), 
• Opredelitev analitike kampanje (obdobja spremljanja kampanje), 
• Splošni marketinški načrt s predlogom ciljev oglaševanja ter ciljnih skupin (osnova za pripravo je pregled 
spletne strani www.visitdolenjska.eu), 
• Predlog optimizacije za spletne iskalnike za spletno stran, ki jo optimizacija zadeva,  
• Navedba skupin ključnih besed, ki bodo uporabljene za oglaševanje na spletnih iskalnikih na posameznih 
trgih,  
• Vzorčni primeri oglasnih vsebin (e-banner), ki bodo uporabljeni za posamezne trge,  
• Ocena okvirnega dosega na posameznem trgu za izbrane sklope ključnih besed ali tematik, 
• Doseganje ciljev kampanje: 

- dvig obiska spletne strani za 20%, 
- dvig števila enkratnih (unique) obiskovalcev (1.000). 

 
Za predložitev elaborata, katerega ustreznost in izpolnjevanje zahtevanih elementov potrdi strokovna komisija 
naročnika lahko ponudnik prejme največ 40 točk. Če elaborata ponudnik ne predloži, ali je ta glede na 
postavljene zahteve neustrezen, ne prejme nobene točke. 
 
Ponudnik, ki bo dosegel največ točk (od 100 možnih), bo pozvan k izvedbi naročila. V primeru, da bosta dva 
ponudnika z enakim številom točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel večje število točk pri merilu št. 1 – ponudbena 
cena.  
 
Naročnik bo oddal javno naročilo po tem, ko bo strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb 
ugotovila, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 
a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila in 
b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje 
pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.  
 
Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži 
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta 
ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni 
preteklo tri leta. 
 

1.18 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 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 objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
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Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 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). 
 
Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: 
https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se 
odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v 
sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom. 
 
Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki 
so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s 
klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas 
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati 
zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v 
ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 
najkasneje do 24.4.2019 do 10:00. 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.  
 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek Predračun naloži izpolnjen obrazec »predračun« v .pdf 
datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse ostale obrazce (razen ESPD) pa skenirane naloži v 
razdelek »Drugi dokumenti«.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  
https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=8697.  
 

1.19  ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24.4.2019 ob 10.30 na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
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 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem 
sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 
 

1.20 VELJAVNOST PONUDBE 
Ponudba mora veljati najmanj do 30. 7. 2019.  
 
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb in čas 
veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe za določeno dodatno obdobje. V primeru vloženega zahtevka za 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=8697
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revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma do zaključka 
postopka v skladu z odločitvijo Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti zavarovanja 
za resnost ponudbe. 
 

1.21 STROŠKI PONUDBE 
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. Naročnik ne prevzema odškodninske 
odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo 
utrpel ponudnik, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. 
 

1.22 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 
V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej 
določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila 
izpolnjena.  
Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano. 
 

1.23 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 
Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za 
vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 
 

1.24 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 
Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do 
sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila 
ne potrebujejo več ali da zanj 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 si pridržuje pravico preklicati že objavljen razpis, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
kogarkoli. 
 

1.25 POGODBA 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-
UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti 
izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih 
družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične 
podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. 
 
Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k sklenitvi pogodbe o izvajanju del takoj, ko je obvestilo o izbiri 
pravnomočno in je prejel poziv k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku 
pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu poziva s strani naročnika. Če izbrani ponudnik v predvidenem roku 
ne podpiše pogodbe, lahko naročnik sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 
 
Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno 
ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno. 
 
S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.  
 

1.26  POSLOVNA SKRIVNOST 
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki 
bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« oziroma 
tiste podatke, ki jih kot takšne določa veljavna zakonodaja. Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki 
vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter 
poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Podatki, ki jih bo ponudnik 
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upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni 
nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti 
odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo objavljeni pri odpiranju ponudb 
niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Pri določanju poslovne skrivnosti morajo ponudniki upoštevati določbo 
35. člena ZJN-3, ki v drugem odstavku določa, da 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. 
 

1.27  PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH 
Izbrani ponudnik je dolžan na poziv naročnika posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno 
s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb 
ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z 
njim povezane družbe. 
 

1.28  PRAVNO VARSTVO  
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih 
delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah 
o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila 
za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, 
dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo 
v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, 
razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo 
vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu (1. in 2. odstavek 25. člena Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 
60/17), v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN-B). 
 
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku Razvojni center Novo mesto, d.o.o., Podbreznik 15, 8000 
Novo mesto, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo 
zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. O vloženem zahtevku za 
revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku 
oddaje javnega naročila oddali ponudbo. 
 
Takso v višini 2.000 EUR, če se javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti (1. odstavek 71. člena 
ZPVPJN-B), mora vlagatelj plačati na: 
Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802 
Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija 
SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 
Referenca: 11 16110-7111290-00163-2019. 
 

1.29 PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki se jih naloži na portal 
https://ejn.gov.si/eJN2  pod rubriko DOKUMENTI: 

1. Obrazec 1: PREDRAČUN / PONUDBA 
2. Obrazec 2: PODATKI O PONUDNIKU, SKUPNIH PONUDNIKIH, PODIZVAJALCU 
3. Obrazec 3: SOGLASJE PODIZVAJALCA 
4. Obrazec 4: REFERENČNA LISTA PONUDNIKA 
5. Obrazec 5: REFERENČNO POTRDILO 
6. Obrazec 6a: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PORTDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 
7. Obrazec 6b: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PORTDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE 
8. Obrazec 7: PRILOGE IN DOKAZILA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ POGOJEV ZA 

SODELOVANJE IZ TOČKE 3.3 NAVODIL PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 
9. OBRAZEC »ESPD« 
10. VZOREC POGODBE – vzorec pogodbe mora biti parafiran in žigosan s strani ponudnika 
11. ELABORAT 

https://ejn.gov.si/eJN2
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Ključni elementi elaborata: 
• Načrt SEM oglaševanja na tujih trgih za vsakega od navedenih trgov z in vzdrževanje in optimizacija 
(SEO) spletnih vsebin, 
• Metodologija analize in merjenja učinkov oglaševalskih aktivnosti, 
• Medijski plan s časovnico in uporabljenimi kanali za posamezne kampanje: 
- image oglaševanje Dolenjske kot turistične destinacije, 
- produktno oglaševanje premium 5* doživetij Dolenjske (paketi Light, Active, Gourment), 
• Opredelitev analitike kampanje (obdobja spremljanja kampanje), 
• Splošni marketinški načrt s predlogom ciljev oglaševanja ter ciljnih skupin (osnova za pripravo je 
pregled spletne strani www.visitdolenjska.eu), 
• Predlog optimizacije za spletne iskalnike za spletno stran, ki jo optimizacija zadeva, 
• Navedba skupin ključnih besed, ki bodo uporabljene za oglaševanje na spletnih iskalnikih na 
posameznih trgih, 
• Vzorčni primeri oglasnih vsebin (e-banner), ki bodo uporabljeni za posamezne trge, 
• Ocena okvirnega dosega na posameznem trgu za izbrane sklope ključnih besed ali tematik, 
• Doseganje ciljev kampanje: 
- dvig obiska spletne strani za 20%, 
- dvig števila enkratnih (unique) obiskovalcev (1.000). 
 

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor 
se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot 
je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev. 

 
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v 
roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih 
in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z 
njim povezane družbe. 

 
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, 
podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik 
naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
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2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v projektni nalogi - 
tehničnih specifikacijah. Za lažjo pripravo ponudbe je priloženo poročilo iz Google Analytics, za pregled virov 
in obsega prometa v preteklih letih. Naročnik bo pripravil prevode produktov, spletnih strani, kratka besedila 
ter fotografije. Ostali prevodi in materiali (priprava kreativ) so odvisni od zasnove oglasa in so posledično 
predmet ponudbe.  
 

2.1 OBRAZEC ESPD ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da 
izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec 
ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben 
predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Gospodarski subjekt 
naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: 
http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi 
sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na 
katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih 
sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži 
nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za ostale sodelujoče ponudnik v 
razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  
 

2.2 OBRAZEC »PREDRAČUN« 
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne 
dokumentacije. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor 
ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne 
izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) 
EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 
 
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 
 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Naročnik zahteva 
predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu »fiksnih cen na enoto«. Naročnik lahko od ponudnikov zahteva 
razčlembo (analizo) cen. Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe proučiti dokumentacijo ter predvideti 
potreben obseg opreme, zahtevnost in organizacijo del. Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in 
stroške. Ponudbena cena je nespremenljiva in fiksna do dokončne izvedbe. Riziko eventualnega zvišanja cen za 
elemente, na podlagi katerih je bila določena ponudbena cena, gre na račun izvajalca. Takšne podražitve ne 
vplivajo na ponujeno ceno. Morebitni popust, ki ga ponudnik ponudi na ceno brez DDV-ja, bo naročniku 
obračunaval ob izstavitvi računa. Morebitni popusti se v enaki višini obračunavajo tudi pri morebitnih več delih 
po posamezni postavki. 
 
Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take 
ponudbe zahteval pisno podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev 
tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in zahteval, da jih verodostojno utemelji v skladu s 86. 
členom ZJN-3. V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo 
ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 
 
 
 

https://goo.gl/h1Txxh
http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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2.3 PREDLOŽITEV SKUPNE PONUDBE 
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, 
določene v točki 3.1, v točki 3.2, v točki 3.3.1 in v točki 3.3.4. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati 
dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Pogoje, določene v točkah 3.3.2 do 
3.3.3 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda 
katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. 
 
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. 
 
Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s 
strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).  
 
V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni 
ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo 
naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente 
naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi. 
 
Prijavitelj lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno prijavo, bodisi individualno, bodisi kot 
prijavitelj v prijavi skupine prijaviteljev. Prijavitelj ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi kot prijavitelj v 
prijavi skupine prijaviteljev pri eni prijavi in hkrati kot podizvajalec pri drugi prijavi. Če prijavitelj sodeluje v več 
kot eni prijavi glede na določila te točke, naročnik zavrne vse prijave, v katere je ta prijavitelj vključen. 
 
V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o 
skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in 
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku 
solidarno. 
 

2.4 PODIZVAJALCI 
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane 
podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s 
katerim bo sodeloval pri naročilu. V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo 
izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.4 teh navodil, bo naročnik podizvajalca 
zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. 
 
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti zahtevane 
podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu št. 2. Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati vse 
pogoje pod točkami 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.4 teh navodil. Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti 
enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri 
pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 
• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,  
• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  
• izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter  
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti 
v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev 
bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte 
alineje prejšnjega odstavka. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:  
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- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 3.2 te razpisne dokumentacije ter zahteval 
zamenjavo,  

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.  
 
Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in 
obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo 
s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 

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

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

potrdil. 
 
Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, 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 izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem 
določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 
prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  
 
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Podizvajalci lahko sodelujejo 
pri več prijavah hkrati.  
 
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali 
med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 
 
Podizvajalec, potrjen s strani naročnika, ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika. 
 
Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje referenc in tehničnih sposobnosti s podizvajalci. V takem primeru mora 
ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. 
Kot dokazilo šteje: 
- izpolnjeni obrazci, ki jih zahteva naročnik, za vsakega podizvajalca,  
- pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen. 
 
V kolikor ponudnik zahtevanih dokazil ne bo predložil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil. 

 

3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA 
SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
3.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN 

DOKAZILA 
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  
 
Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. 
členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 3.2, 3.3.1 in 3.3.2 
teh navodil.   
 
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali 
druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila 
pridobi naročnik. 
 
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, 
zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 3.2 teh 
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navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 3.3.1 do 3.3.4 teh navodil, v kolikor se bo pri 
naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav. 
 
Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 3.2 teh navodil in dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 3.3.1 do 3.3.4 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje 
pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, 
ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z 
zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, 
dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. 
 
Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 2.3 (Skupna ponudba) in 2.4 
(Ponudba s podizvajalci) teh navodil. 
 

3.2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila 
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim 
odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo 
zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) 
in izpolnjena obrazca Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe in Pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik 
mora pooblastilo priložiti tako za pravno osebo kot za odgovorne osebe pravne osebe.  
 
Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od 
gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali 
odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD vse osebe, ki so članice upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo 
zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. 
 
Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje 
stanje. 
 
2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne 
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v 
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe 
predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 
dne oddaje ponudbe. 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali 
prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 
 
3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih 
subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 
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DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse 
gospodarske subjekte v ponudbi. 
 
4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti 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. 
 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse 
gospodarske subjekte v ponudbi. 
 
5. Nad gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, ali 
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja 
upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se 
nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventjostjo«) za vse 
gospodarske subjekte v ponudbi. 
 
6. Gospodarski subjekt ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem. 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezan z insolventjostjo«) za vse 
gospodarske subjekte v ponudbi. 
 
7. Naročnik bo ponudnika izključil iz sodelovanja v postopku javnega naročanja tudi: 
- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, 
zaradi česar je omajana njegova integriteta; 
- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil 
dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje 
naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave 
naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitev;  
- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi 
preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh 
informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona;  
- če so ponudniku udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot 
poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZintPK, UL 
RS št. 69/11-UPB). 
 
Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku 
izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na 
storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil. 
 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi, tudi za podizvajalce in subjekte, katerih 
zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. 
 

3.3. POGOJI ZA SODELOVANJE 
3.3.1 POKLICNA SPOSOBNOST 
1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov za opravljanje dejavnosti, 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. 
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DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni 
register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o 
resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko 
naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo 
mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali 
poslovnih registrov. 
 
2. Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, 
ali mora biti član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, ki je predmet 
naročila. 
 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Za naročila storitev: potrebno 
določeno dovoljenje ali potrebno članstvo določene organizacije«). 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o 
resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko 
naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo 
mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije veljavnega dovoljenja oziroma 
dokazila o članstvu v organizaciji.  
 
3.3.2 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 
1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred dnem objave javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega 
računa. 
 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o 
resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko 
naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo 
mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev: 
• Potrdila poslovne banke, ki ni starejše od 30 (trideset) dni od dneva predložitve dokazila, ki vodi račun 
ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več 
računov, bo moral predložiti toliko potrdil, kolikor ima računov ali 
• Ustreznega BON obrazca (BON-2 ali S.BON 1/P), ki ni starejši od 30 (trideset) dni od dneva oddaje ponudbe. 

 
3.3.3. POGOJI ZA PRIZNANJE TEHNIČNE IN/ALI KADROVSKE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA  
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna 
dokazila. 

 
1. Ponudnik je tehnično usposobljen za izvedbo javnega naročila. Šteje se, da je ponudnik usposobljen za 

izvedbo javnega naročila, če ima pridobljen: 
- veljaven certifikat Google AdWords Certificirani Partner ali  
- veljavna certifikata Google AdWords kvalificiran posameznik za oglaševanje v prikaznem omrežju 

(Display Network) ali  
- Google AdWords kvalificiran posameznik za oglaševanje v iskalnem omrežju (Search Advertising). 

DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD in izpolnjen obrazec 7 s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogoja. Ustrezno dokazilo je 
kopija potrdila / certifikata oziroma v .pdf dokumentu poslana povezava do certifikata. 
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2. Ponudnik je v času od leta 2016 in do objave javnega naročila že izvajal podobne storitve, kot so predmet 
tega javnega naročila in sicer: 
- Vsaj en referenčni projekt spletnega marketinga (SEM) s področja turizma na vsaj treh tujih trgih in 
- Vsaj en referenčni projekt vzdrževanja in optimizacije (SEO) spletnih vsebin s področja turizma na 

vsaj treh tujih trgih. 
 
Kot ustrezna referenca pri prvi točki šteje pravni posel v vrednosti nad 20.000 EUR, sklenjen v času od leta 2016 
in do objave javnega naročila, za posameznega naročnika. Posamezna referenca lahko obsega več trgov, vendar 
mora biti vrednost za posamezen trg minimalno 5.000 EUR brez DDV. 
 
Kot ustrezna referenca pri drugi točki šteje pravni posel v vrednosti nad 10.000 EUR, sklenjen v času od leta 
2016 in do objave javnega naročila, za posameznega naročnika. Posamezna referenca lahko obsega več trgov, 
vendar mora biti vrednost za posamezen trg minimalno 1.000 EUR brez DDV. 
 
Opomba: Gospodarski subjekt mora predložiti dokazilo o storitvah, če je bil naročnik po ZJN-3, v obliki izjav, ki 
jih izda ali sopodpiše pristojni organ, ali v obliki pogodb, računov, ipd. oziroma če naročnik ni bil naročnik po 
navedenem zakonu, v obliki izjave naročnika ali v obliki pogodbe oziroma delov pogodbe v zvezi z javnim 
naročilom ali računom ali, če tega ni, v obliki izjave gospodarskega subjekta. 
 
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi 
zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali 
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. 
 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za 
naročila storitev: Izvedba storitve določene vrste«) in izpolnjena obrazec 4 (referenčna lista ponudnika) in 
obrazci 5 (referenčna potrdila). 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o 
resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko 
naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja.  
 
3.3.4 DRUGI POGOJI 
Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje 
z naročnikom. 
 
DOKAZILA: 
Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi, tudi za podizvajalce in subjekte, katerih 
zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. 
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4. PROJEKTNA NALOGA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
Predmet javnega naročila so aktivnosti zajete v razpisni dokumentaciji in tej projektni nalogi. Rok izvedbe je 
najkasneje do 30.9.2019. Aktivnosti se morajo izvesti v skladu z razpisno dokumentacijo in projektno nalogo. 
 
Za lažjo pripravo ponudbe je priloženo poročilo iz Google Analytics, za pregled virov in obsega prometa v 
preteklih letih. Naročnik bo pripravil prevode produktov, spletnih strani, kratka besedila ter fotografije. Ostali 
prevodi in materiali so odvisni od zasnove oglasa in so posledično predmet ponudbe. 
 

4.1 OZADJE IN ORIS PROJEKTA 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. se je uspešno prijavil na JR za sofinanciranje razvoja in promocije turistične 
ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji (MGRT) s projektom: Sodobna digitalizacija turistične 
promocije in razvoj TOP produktov vodilnih destinacij Novo mesto, Šmarješke Toplice in Dolenjske Toplice 
(Dolenjska). Med aktivnostmi operacije sodijo razvoj  produktov in vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in 
digitalna promocija turistične ponudbe pod skupno znamko Dolenjska. Projekt koordinira Razvojni center Novo 
mesto, partnerji projekta so Občina Šmarješke Toplice, Občina Dolenjske Toplice, Zavod Novo mesto in Terme 
Krka. Projektne aktivnosti se zaključijo 15. 10. 2019. 
 
V okviru projekta vodilne destinacije Dolenjska na območju destinacij Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in 
Novo mesto razvijamo premium 5* doživetja z visoko dodano vrednostjo. V ta namen bo na spletni strani 
www.visitdolenjska.eu vzpostavljena podstran za omenjene premium produkte s področja Light, Active in 
Goumrent.  
Uporabnik bo na spletni strani izbral produkt (lahko ga bo kombiniral z elementom ponudbe iz drugega 
produkta) in oddal povpraševanje. 
 

4.2 PODROBNEJŠI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
Predmet javnega naročila je Zakup spletnega oglasnega prostora in besed  na tujih trgih »Destinacija 
Dolenjska« 
 
Predmet javnega naročila vključuje naslednje aktivnosti: 
1. Zakup besed na globalnih spletnih iskalnikih in portalih (SEM), 
2. Vzdrževanje in optimizacija (SEO) spletnih vsebin na strani www.visitdolenjska.eu. 
 
Javno naročilo je enovito. Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. 
 
Ponudnik/izbran izvajalec mora pri zasnovi in izvedbi aktivnosti predmetnega naročila vedno slediti opredelitvi 
prenovljene znamke Dolenjska in navodilom prejetim s strani naročnika. 
 
Aktivnosti iz predmeta javnega naročila morajo biti razporejene na 6 trgov:  
1. Italija, 2. Srbija, 3. Avstrija, 4. Nemčija, 5. Rusija, 6. Nizozemska 
 

4.3 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 
Zakup besed na globalnih spletnih iskalnikih in portalih (SEM)  

 
Namen projekta je pripeljati relevantne kupce produktov ali storitev na spletno stran ponudnika oz. nosilca 
produkta. 
SEM predstavlja najbolj učinkovito obliko oglaševanja nasploh, saj so principi ciljanja potrošnikov izjemno 
natančni, investicijski model pa pregleden in predvsem vezan na doseganje rezultatov. Gre za podporo 
promocije vodilnih destinacij Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Novo mesto (Dolenjska), z namenom 
povečanja prepoznavnosti in obiska destinacije s strani tujih turistov. 
 
Optimizacija za spletne iskalnike (SEO)  

dopolnjuje marketing na spletnih iskalnikih in je povezana s tehničnimi analizami spletne strani ali drugih 
komunikacij.  
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Celotna naloga obsega vzdrževanje in optimizacijo strani (SEO) po ključnih besedah in trgih (ita, srb, aus, nem, 
rus, niz).  
Rok izvedbe: od podpisa pogodbe do 30.9.2019. 
 
 

KONKRETNE AKTIVNOSTI 
ROK IZVEDBE 

- Načrt SEM oglaševanja na tujih trgih za vsakega od navedenih trgov z in 
vzdrževanje in optimizacija (SEO) spletnih vsebin, 
- Metodologija analize in merjenja učinkov oglaševalskih aktivnosti, 
- Medijski plan s časovnico in uporabljenimi kanali za posamezne 
kampanje:  

- image oglaševanje Dolenjske kot turistične destinacije  
- produktno oglaševanje premium 5* doživetij Dolenjske (paketi 

Light, Active, Gourment) 
- Opredelitev analitike kampanje (obdobja spremljanja kampanje), 
- Splošni marketinški načrt s predlogom ciljev oglaševanja ter ciljnih skupin 
(osnova za pripravo je pregled spletne strani www.visitdolenjska.eu), 
- Predlog optimizacije za spletne iskalnike za spletno stran, ki jo 
optimizacija zadeva, 
- Navedba skupin ključnih besed, ki bodo uporabljene za oglaševanje na 
spletnih iskalnikih na posameznih trgih, 
- Vzorčni primeri oglasnih vsebin (e-banner), ki bodo uporabljeni za 
posamezne trge, 
- Ocena okvirnega dosega na posameznem trgu za izbrane sklope ključnih 
besed ali tematik, 
- Doseganje ciljev kampanje: 

- dvig obiska spletne strani za 20%, 
- dvig števila enkratnih (unique) obiskovalcev (1.000).  

 
Od podpisa pogodbe do 
30.9.2019 

 
Ocenjena vrednost aktivnosti: 88.000 EUR brez DDV. 
 
OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
Usklajevalni sestanki 

- usklajevalni sestanki z naročnikom.  
- usklajevalni sestanki bodo potekali za časa trajanja izvedbe aktivnosti. 

 
OBVEZNOSTI NAROČNIKA:  
Naročnik je dolžan: 

- sodelovati pri usklajevalnih sestankih, 
- podati po izbiri seznam besed ter naziv destinacijskih portalov, ki te besede vsebujejo, 
- zagotoviti izvajalcu tehnično podporo in  možnosti za optimizacijo in / ali druge tehnične resurse, ki so 

povezani z upravljanjem spletnih strani in / ali oglaševanja 
- zagotoviti kontaktno osebo pri naročniku. 

 
 
 

5. RAZPISNI OBRAZCI 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

OBRAZEC št. 1        PREDRAČUN / PONUDBA 
 

Ponudnik  

 
PREDRAČUN / PONUDBA 

št.:  

 

Predmet javnega naročila 
Zakup spletnega oglasnega prostora in besed  na tujih trgih »Destinacija 
Dolenjska« 

 
 

Predmet PONUDBENA  
CENA  

[v EUR brez DDV] 
DDV [%] 

SKUPNA PONUDBENA 
CENA 

[v EUR z DDV] 

Zakup besed na globalnih spletnih 
iskalnikih in portalih (SEM) 

 

  

Optimizacija (SEO) spletnih vsebin  

  

 
SKUPAJ 

 

  

 
 

Kraj in datum: 
 

Žig: Podpis odgovorne osebe 
ponudnika: 

 
   
   

 
Ponudba velja do 30. 7. 2019. 
V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim 
ponudnikom oziroma do zaključka postopka v skladu z odločitvijo Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi 
podaljšanje roka veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. 
 
Rok izvedbe del: 
Javno naročilo se bo izvajalo od podpisa pogodbe do 30. 9. 2019. 
 
Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. Ponujena storitev izpolnjuje pogoje 
tehničnih specifikacij. 
 
 
 
Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe ponudnika: 



 
 

 

 
 

 

 
OBRAZEC št. 2 PODATKI O PONUDNIKU, SKUPNIH PONUDNIKIH, PODIZVAJALCU 
 

☐ Samostojno 

☐ Skupna ponudba 

☐ S podizvajalci 

označi način oddaje ponudbe 
 
1. POSLOVNI PODATKI PONUDNIKA 

 

Naziv ponudnika  

Naslov ponudnika  

Matična številka  

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Kontaktna oseba ponudnika  

Telefonska številka  

E-pošta  

Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščena za 
podpis pogodbe (če prijava ni podpisana s 
strani zakonitega zastopnika, je potrebno 
priložiti pisno pooblastilo za podpisovanje v 
imenu zakonitega zastopnika prijavitelja) 

 

 
2. POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE 
 

Naziv gospodarskega subjekta  

Naslov gospodarskega subjekta  

Matična številka  

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Kontaktna oseba gospodarskega subjekta  



 
 

 

 
 

 

Telefonska številka  

E-pošta  

Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščena za 
zastopanje 

 

 
3. POSLOVNI PODATKI PODIZVAJALCA 
 
Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 

Zap. št. Naziv in naslov podizvajalca 

1.  

2.  

 
 

Naziv gospodarskega subjekta  

Naslov gospodarskega subjekta  

Matična številka  

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Kontaktna oseba gospodarskega subjekta  

Telefonska številka  

E-pošta  

Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščena za 
zastopanje 

 

 
4. PODATKI O DELIH PODIZVAJANJA 
 

OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL 
PODIZVAJALEC 

VREDNOST DEL (BREZ DDV) 
DELEŽ PODIZVAJALCA (V % OD 
CELOTNEGA NAROČILA BREZ 
DDV) 

   

   

Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika (priloži se le, kadar 
podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo) 
 
Kraj in datum: Podpis odgovorne osebe ponudnika: 



 
 

 

 
 

 

OBRAZEC št. 3         SOGLASJE PODIZVAJALCA 
 
 
 
Podizvajalec:  
 
 
 
 
SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO (4. ALINEJA 2. ODSTAVKA 94. ČLENA ZJN-3) 
 
 
 
 
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik za javno naročilo, katerega 
predmet je Zakup spletnega oglasnega prostora in besed na tujih trgih »Destinacija Dolenjska« namesto ponudnika 
____________________________ poravnavali naše terjatve do ponudnika neposredno nam. 
 
 
 
 
Datum: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:



 
 

 

 
 

 

 
OBRAZEC št. 4   REFERENČNA LISTA PONUDNIKA 
 
 
 

Ponudnik  

 
 
 
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA 
seznam opravljenih del 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v obdobju od leta 2016 do objave javnega naročila  
sodelovali kot glavni izvajalec pri izvedbi naslednjih projektov: 
 
 

ZAP.ŠT. NAROČNIK 
NAZIV  
PROJEKTA 

LETO 
IZVEDBE 
PROJEKTA 

POGODBENA 
VREDNOST 
V EUR (brez DDV) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
Poleg izpolnjene referenčne liste mora ponudnik za 1 referenco predložiti izpolnjen in potrjen obrazec reference. 
 
Ponudnik pooblašča naročnika, da lahko pri drugih naročnikih iz seznama referenčne liste preveri resničnost in 
kakovost izvedenih storitev. 
 
 
 
Datum:  Podpis odgovorne osebe ponudnika: 



 
 

 

 
 

 

 
OBRAZEC št. 5  REFERENČNO POTRDILO 
 
 
 

Ponudnik  

 
 
REFERENČNO POTRDILO 
 
Naročnik: ____________________________________________________________________________ 
Odgovorna oseba naročnika: _____________________________________________________________ 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam(o), da je ponudnik: 
____________________________________________________________________________________ 
v letu _____________ izvajal naročilo 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
v višini __________________________ EUR brez DDV. 
Kratek opis naročila: ________________________________________________________________________ 
 
SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE 
Potrjujemo, da je izvajalec: 
a) izvedel navedeno storitev v pogodbenem roku 
b) prekoračil dogovorjeni pogodbeni rok 
(ustrezno obkrožiti) 
 
Naročnik JE – NI zaračunal pogodbeno kazen za nekvalitetno opravljeno storitev. 
(ustrezno obkrožiti) 
 
KAKOVOST IZVEDENIH DEL TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI 
Potrjujemo, da so bile pogodbene storitve izvedene v naslednji kvaliteti. 
a) zelo dobro 
b) dobro 
c) slabo 
(ustrezno obkrožiti) 
 
Kontaktna oseba naročnika za preverbo reference je: ___________________________________,  
e-pošta________________________________, telefonska št. ____________________________. 
 
 
Datum: Žig in podpis odgovorne osebe naročnika:  



 
 

 

 
 

 

OBRAZEC št. 6a  POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PORTDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 
 
 

Ponudnik  

 
 
 

POOBLASTILO 
ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 

 
 
 
 
Podpisani      /naziv pooblastitelja/ dajem soglasje oziroma pooblaščam naročnika Razvojni center Novo 
mesto, d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, da skladno s 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja 
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako _____, katerega predmet je Zakup 
spletnega oglasnega prostora in besed  na tujih trgih »Destinacija Dolenjska«, od pristojnega organa pridobi 
potrdilo, da nisem bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj. 
 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 
IME IN PRIIMEK:       
 
EMŠO:       
 
DATUM ROJSTVA:       
 
KRAJ ROJSTVA:       
 
OBČINA ROJSTVA:       
 
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 
(ulica in hišna številka)       
(poštna številka in pošta)       
 
DRŽAVLJANSTVO:       
 
MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:       
 
 
 
Datum:              Podpis pooblastitelja: 
 
Kraj:        _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
OBRAZEC št. 6b POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PORTDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE 
 
 

Ponudnik  

 
 

POOBLASTILO  
ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PRAVNE OSEBE 

 
 
 
Pooblaščamo Razvojni center Novo mesto, d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja 
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako _____, katerega predmet je Zakup 
spletnega oglasnega prostora in besed  na tujih trgih »Destinacija Dolenjska«, od pristojnega organa pridobi 
potrdilo, da spodaj navedeni gospodarski subjekt ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.  
 
Podatki o pravni osebi: 
Polno ime podjetja:       
Sedež podjetja:       
Občina sedeža podjetja:       
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):       
Matična številka podjetja:       
 
 
 
Kraj in datum:            Podpis odgovorne osebe ponudnika: 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
OBRAZEC št. 7    PRILOGE IN DOKAZILA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ POGOJEV ZA 
SODELOVANJE IZ TOČKE 3.3 NAVODIL PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 
 

Ponudnik  

 
 
 
 
 
PRILOGE IN DOKAZILA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ POGOJEV ZA SODELOVANJE IZ TOČKE 3.3 
NAVODIL PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 



 
 

 

 
 

 

 
NAROČNIK: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto 

 
ki ga zastopa direktor Franci Bratkovič 
matična številka: 1227319000 
ID za DDV: SI77074963 

in 
IZVAJALEC:  

  

skleneta naslednjo 
 

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 
Zakup spletnega oglasnega prostora in besed na tujih trgih 

»Destinacija Dolenjska« 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu z določili 
Zakona o javnem naročanju. 
 
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za Zakup spletnega oglasnega prostora in besed  na tujih trgih 
»Destinacija Dolenjska« po ponudbi št. : _____________________ z dne _________________________ . 
 
Razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______ sta prilogi k tej pogodbi in njen sestavni 
del, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, izhajajo pa iz 
razpisne dokumentacije oziroma ponudbe izvajalca, in sicer v okviru ponujenih cen po tej pogodbi oziroma 
ponudbi.  
 

2. člen 
V primeru, da izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci, s podpisom pogodbe pooblašča naročnika za izvedbo 
neposrednih plačil vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, skladno z vsakokratno veljavnim predpisom, ki 
ureja neposredna plačila podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.  
 
Nosilec izvajalskih del mora k računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjene račune svojih podizvajalcev. 
Pogodbena dela bo izvajalec opravil skupaj z naslednjimi podizvajalci: 
1.  <podatki o podizvajalcu – naziv, polni naslov, matična št., ID za DDV, TRR> 
 Vrsta del, ki jih bo opravil podizvajalec:  
 Predmet del, ki jih bo opravil podizvajalec:  
 Količina:  
 Vrednost:  
 Kraj:  
 Rok izvedbe:  
 

3. člen 
Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 
2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne 
naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega 
cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Skupna pogodbena vrednost storitev po tej pogodbi znaša: ____________ EUR (z besedo: 
_____________________ eurov __/100).  V ceno ni zajet davek na dodano vrednost.  
 
Pogodbeni stranki se dogovorita za cene, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je sestavni del 
pogodbe.  
 



 
 

 

 
 

 

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to 
plačal pogodbeno ceno. Pogodbeni stranki se sporazumeta, da so cene po tej pogodbi nespremenljive. Izvajalec 
ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.  
 

4. člen 
Naročnik lahko usmerja izvajanje storitev po telefonu in elektronski pošti. Izvajalec se obvezuje, da bo za 
naročnika opravil storitev v roku določenem v obrazcu ponudba in predračun.  
Naročnik je dolžan: 
- potrjevati vse aktivnosti pred pričetkom izvedbe, 
- upoštevati vse roke za oddajo zaprošenih odgovorov in dodatnih smernic, 
- zagotoviti kontaktno osebo pri naročniku. 
 

5. člen 
Cene iz ponudbe - predračuna so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. Za količine, ki niso znane v času 
sklenitve te pogodbe, stranki skleneta aneks k tej pogodbi, pri čemer cene oblikujeta na podlagi kalkulativnih 
osnov iz ponudbe, navedene v prvem členu te pogodbe, posamezne cene pa ne morejo biti višje od cen iz 
cenika izvajalca, zmanjšane za popust iz navedene ponudbe. 
 

6. člen 
Kakovost storitve mora ustrezati obstoječim standardom, ki veljajo v stroki. Izvajalec bo storitev izvedel 
brezhibno, kvalitetno in strokovno. 
 

7. člen 
Izvajalec se zaveže, da bo storitve po tej pogodbi izvedel najpozneje do 30.9.2019. 
 
V primeru, da izvajalec zamudi izvedbo pogodbenih obveznosti iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter da ne 
gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% pogodbene vrednosti za vsak dan 
zamude, obračunano na enak način kot pogodbena cena. Skupna pogodbena kazen ne more preseči 10% 
pogodbene cene. Pogodbena cena se neposredno obračuna pri plačilu računa. 
 
V primeru, da bi zaradi zamude ali napake pri izvedbi naročniku lahko nastala škoda ali da bi izvedba z zamudo 
izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko 
pa razdre pogodbo in zahteva povrnitev škode. 
 
V primeru, da naročnik ugotovi pomanjkljivosti pri izvedbi del si lahko po tej pogodbi pridrži pravico zadržati 
plačilo dela vrednosti računa, ki ustreza ocenjeni vrednosti del potrebnih za odpravo pomanjkljivosti. Zadržani 
znesek naročnik uporabi za odpravo pomanjkljivosti, če izvajalec v roku, ki je določen, pomanjkljivosti ne 
odpravi. 
 

8. člen 
Izvajalec bo naročniku za opravljene storitve izstavil račun s specifikacijo in poročilom o opravljenih storitvah. 
Računi se izstavljajo mesečno. Izvajalec ne more izstaviti več kot tri (3) takšne račune. Pred izstavitvijo računa 
mora funkcionalnost opravljenih aktivnosti pismeno potrditi naročnik. 
 
Naročnik bo poravnal račun za opravljene storitve v 30 dneh po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo, na 
transakcijski račun izvajalca.  
 

9. člen 
Izvajalec se zaveže, da bo: 

- upošteval smernice Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 
2020,  

- da bo hranil celotno dokumentacijo vezano na pogodbo najmanj do konca leta 2023, 
- da bo naročniku omogočil vpogled v dokumentacijo in mu jo na njegovo zahtevo tudi posredoval in 
- da bo za dokumentacijo zagotavljal revizijsko sled. 

 



 
 

 

 
 

 

10. člen 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe, in da bosta pri 
tem ravnali kot dobra gospodarja. 
 

11. člen 
Kontaktna oseba izvajalca je ___________________________________ . 
Kontaktna oseba naročnika je Franci Bratkovič. 
 

12. člen 
Pogodbeni stranki se bosta vzdržali vseh dejanj, ravnanj ali opustitev, ki bi lahko kakorkoli ovirala izpolnjevanje 
te pogodbe. Morebitna sporna razmerja v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če 
to ne bo mogoče, pa bo o sporu odločalo Društvo mediatorjev Slovenije oziroma pristojno sodišče v Novem 
mestu. 
 

13. člen 
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank 
po en (1) izvod.  
 
Številka:  Številka: 
Datum:  Datum: 
   
IZVAJALEC:  NAROČNIK: 
   
  Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
  direktor 
  Franci Bratkovič 
 


