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1 Predmet in podatki o javnem naročilu
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC, Pot k
ribniku 6, 3252 Rogatec (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 47. členom Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane
ponudnike, da predloţijo svojo ponudbo, v skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija), objavljeno na spletni strani Javnega zavoda za
kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, po postopku naročila male vrednosti za projekt:
»IZDELAVA MR APLIKACIJE - MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC«.
Projekt zajema izdelavo MR aplikacije, pripravljene za MR očala, skladno z navedbami v
tehničnih specifikacijah.
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:
 Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
 Sklop 2: MR očala
Vsak od sklopov je zaključena celota, pri čemer morajo ponudniki v izvajanje prevzeti vsa dela iz
posameznega sklopa. Ponudnik lahko odda ponudbo za eden sklop ali oba sklopa.
Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral po posameznem sklopu, in sicer tako, da bo
skladno z merilom ocenjeval tiste ponudbe, ki bodo prispele za posamezen sklop. Ponudnik, ki
odda ponudbo za en sklop, in ponudnik, ki odda ponudbo za več sklopov, sta glede moţnosti, da
bosta v posameznem sklopu izbrana kot najugodnejša, v enakovrednem poloţaju.
2 Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb, odpiranje ponudb, ESPD
Ponudbe morajo biti do roka za predloţene 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.
Rok za oddajo ponudb je 2.4.2021 do 10.00 ure.
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 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 ţe registriran v informacijski sistem e-JN, se
v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
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 zabeleţi
identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaţe in
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izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). 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.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=547
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 2.4.2021 ob 10:01 uri v informacijskem sistemu e-JN, na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek «Predračun« naloţi izpolnjen obrazec
Ponudbeni predračun v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ostali
obrazce naloţi ponudnik v razdelek »Drugi dokumenti«, ESPD obrazec pa v razdelek »ESPD«.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaţe podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloţi v sistem e-JN pod
razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem
sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
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 predloţiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za
izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloţi 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 priloţen 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, naloţi svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«,
ESPD ostalih sodelujočih pa naloţi v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu
e-JN oddaja ponudbo, naloţi elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v
xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega
sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot
podpisan.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloţi podpisane ESPD v
pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

1

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18
– OROZ631)
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Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na spletnih straneh naročnika:
https://www.rogatec.si/.
Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil
najkasneje do dne 25.3.2021 do 08:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala
javnih naročil najkasneje do 26.3.2021 do 14:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki
ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.
Naročnik si pridrţuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi
podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del
dokumentacije, v zvezi z naročilom.
4 Oblika, jezik in stroški ponudbe
Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno v točki 2 te razpisne dokumentacije.
Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaţe
izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano
pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje drţave ne izdajajo tovrstnih dokazil,
ponudnik predloţi zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma ponudnika.
Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom
poklicnih in gospodarskih subjektov v drţavi, v kateri ima ponudnik svoj sedeţ. Tako dokazila
pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski
jezik. Predloţen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vsi
dokumenti, ki jih predloţi ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno
zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.
Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika
ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in
obsega.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predloţitvijo ponudbe. V primeru ustavitve
postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom
ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se
s tem s samo predloţitvijo prijave izrecno strinjajo.
5 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 1.5.2021. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izloči.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno
obdobje.
6 Skupna ponudba
Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji
za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed
partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.
V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predloţiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz
pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
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pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
določbe glede načina plačila
navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi
partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom.
Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali
podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi
morebitnih napak zoper nosilca posla.

7 Ponudba s podizvajalci
Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD
obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki
so v poglavju 13. določeni za podizvajalce, kar izkaţejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo
nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predloţiti zahtevo za
neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru
skupne ponudbe.
Kadar namerava ponudnik izvesti 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
- priloţiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predloţiti lastno izjavo iz
katere bo razvidno:
 izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;
 izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od
glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo
izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v
predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predloţena bo naročnik sproţil postopek za
ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.
V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi predloţiti zgoraj
navedena dokazila, katera bo mogel predloţiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi.
Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki
izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi
zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi
podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca
zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.
Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je
oddal podizvajalcem.
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8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov
Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani
v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali
internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste
dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA
SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti
zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali
»POSLOVNA SKRIVNOST«.
Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet
vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije,
cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi
predpisov in prakse Drţavne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati
poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne
ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako
zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko
naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.
Ponudniki, ki z udeleţbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za
zaupne podatke, so jih dolţni varovati v skladu s predpisi.
9 Posredovanje podatkov naročniku
Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju
javnega naročila v 8 dneh od prejema poziva posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, druţbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deleţih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
druţbe, šteje, da so z njim povezane druţbe.
10 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe
V skladu z 90. členom ZJN-3 si naročnik pridruţuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve
vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.
Pogodba bo sklenjena pod odloţnim pogojem predloţitve finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo del, kot izhaja iz vzorca pogodbe.
Če se ponudnik v osmih (8) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko
naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik si pridrţuje tudi pravico sodno iztoţiti
podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

8

11. Merilo za izbor
Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše
ponudbe.
Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi spodaj navedenih in opredeljenih meril:
Cena (P) – max 90 točk
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede na višino končne ponujene cene za izvedbo predmeta
javnega naročila v skladu z opisom iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije. Ponujena
cena mora vključevati vse stroške ponudnika.
Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najniţjo
ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoţi z 90 in zaokroţi na
eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najniţjo ceno, prejme 90 točk.
P = (PMin/PX) x 90
P = število točk za merilo »Ponujena cena«
PMin = najniţja ponujena cena
PX = cena, ki se ocenjuje
Dolţina dodatnega brezplačnega garancijskega vzdrţevanja (G) – max 10 točk

Ponudnik mora zagotoviti brezplačno vzdrţevanje v obdobju 24 mesecev po vzpostavitvi
sistema.
Pri tem merilu se dodeljuje točke glede dodatnega roka brezplačnega vzdrţevanja:
do 24 mesecev: 0 točk
25 – 36 mesecev: 5 točk
37 mesecev in več: 10 točk

Skupno število točk (T)
Skupno število točk se izračuna kot seštevek števila točk za merilo »Cena«, točk za merilo
»Dolţina dodatnega brezplačnega garancijskega vzdrţevanja«. Najvišje moţno število točk
je 100.
T=P+G
T = skupno število točk
P = število točk za merilo »Cena«
G = Število točk za merilo »Dolţina dodatnega brezplačnega garancijskega vzdrţevanja«
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.
Sklop 2: MR očala
Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše
ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval najniţjo ceno podano v ponudbi.
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.
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V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca
računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.
12. Finančna zavarovanja
Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predloţiti finančno
zavarovanje, kot izhaja iz vzorca v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po
vsebini ne smejo razlikovati od vzorca iz razpisne dokumentacije.
Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloţi glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec
posla.
12.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik mora naročniku ob podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti
podpisano in ţigosano bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5 % ponudbene vrednosti javnega naročila z DDV. Garancija mora biti
veljavna vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti predloţiti lastno izjavo, da bo ob sklenitvi pogodbe naročniku izročil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ponudnik podpiše ter oţigosa obrazec
Vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev. Garancija mora biti veljavna najmanj 30 dni po
poteku roka za izvedbo del.

13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge
za izključitev:
13.1. Predhodna nekaznovanost
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila
gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v
nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi na podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloţi(jo) izpolnjena
pooblastila
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe in Pooblastilo za pridobitev
potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe
13.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih
subjektov iz ZIntPK

10

13.2.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če
je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
13.2.2. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki
Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe
neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni
organ v skladu s predpisi drţave, v kateri ima sedeţ, ali predpisi drţave naročnika dan ali prijave,
ki znašajo 50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe
ponudnik ni imel predloţenih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Pri tem razlogu za
izključitev je dovoljen popravni mehanizem.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
13.4. Izrek globe v zvezi s plačilom za delo
Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drţave članice ali tretje
drţave dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja
ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
13.5. Pretekla slaba izvedba
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnji pogodbi
o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali
uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcij , ker so se pokazale precejšnje
ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
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-

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.6. Dajanje zavajajočih razlag in nepredloţitev dokazil
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je 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
predloţiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
13.7. Hujša kršitev poklicnih pravil
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal,
da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova
integriteta.
Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
13.8. Storitev velike strokovne napake
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo izkazalo, da je v
svojem dosedanjem poslovanju storil veliko strokovno napako.
Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive
predmetu javnega naročila, ki kaţejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna
izvedba storitev in gradenj, izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s
predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje ter podobno.
Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil; upravičeno unovčena
jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kaţejo na neprofesionalno in
nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih
pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z
dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov, predčasno prekinjene pogodbe zaradi
ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe.
Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s
podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
POGOJI ZA SODELOVANJE
13.9. Registracija dejavnosti
Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
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13.10. Ekonomski in finančni poloţaj
Bonitetna ocena gospodarskega subjekta, izdana pri AJPES, ki na dan izdaje dokazila dosega vsaj
bonitetni razred SB5 ali boljše, in gospodarski subjekt v lastni in v odvisnih druţbah ni imel
neporavnanih obveznosti v zadnjih 6 mesecih, šteto od dne izdaje bonitetne informacije.
V primeru, da gospodarski subjekt ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaţe za
dan izdaje dokazila bonitetno oceno vsaj Baa3 agencije Moody´s ali bonitetno oceno BBBagencije S&P ali bonitetno oceno BBB-agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne
institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik gospodarskemu subjektu
kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 50% ocen po lestvici, ki jo uporablja
posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.
Dokazilo:
Ponudnik/podizvajalec/partner v skupni ponudbi
(če je skupna ponudba mora pogoj izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem
mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec)
Bonitetna informacija, izdana s strani agencije AJPES, Moody´s, S&P, Fitch ali s strani druge
finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II. Iz bonitetne informacije mora biti
razvidna bonitetna ocena. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo
ponudb.
13.11. Reference
Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
Ponudnik mora predloţiti referenčne projekte s področja predmeta tega javnega naročila. Pogoj
za sodelovanje pri tem javnem naročilu je, da ponudnik, predloţi:
1. Eno referenco za uporabo XR tehnologije s primeri interakcije z realističnim človeškim
3D karakterjem oz za uporabo XR tehnologije v kombinaciji z motion capture 3D
karakterno animacijo v vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV.
2. Eno referenco za izdelavo XR igre s 3D karakterji v kombinaciji z motion capture
tehnologijo v vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV..
Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Reference in za vsako vpisano referenco v izjavi predloţiti
dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ drţavnega naročnika oziroma zasebna druţba
ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz
obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.
13.12. Kadrovska usposobljenost
Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti predmetno javno naročilo, za
katerega daje ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
Ponudnik zagotavlja, da je sposoben izdelati :
-

realistične človeške 3D animacije s pozicioniranjem v MR okolje
produkcijo 3D karakterne animacije z motion capture tehnologijo (MOCAP)
interaktivno MR igro za tehnologijo MR očal
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13.13. Terminski plan
Izvajalec se zaveţe pričeti s pogodbenimi deli po podpisu pogodbe.
Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
Izvajalec se zaveţe vsa dela izvesti v petih (5) mesecih od podpisa pogodbe.
Ponudnik mora v ponudbi priloţiti tabelarni prikaz lastnega terminskega plana, pri čemer naj se
kot pričetek izvajanja del upošteva 15.4.2021
Dokazilo: Ponudnik v ponudbi predloţi tabelarni prikaz terminskega plana.
Sklop 2: MR očala
Izvajalec se zaveţe dobaviti opremo v roku 2 mesecev od podpisa pogodbe.

13.17. Stanje insolventnosti
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki:
- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in
sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih
razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem
poloţaju.
Pogoj mora v primeru v primeru skupne ponudbe izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci
pa tudi podizvajalci.
DOKAZILA:
- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec
14. Pravna podlaga
V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11
– ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, 72/19, v nadaljevanju: ZPVPJN);
Aktivnost je del projekta Roko-delci. Projekt je uspešno kandidiral na 5. javnem razpisu MKGP
podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Projekt je
sofinanciran s strani Programa razvoja podeţelja, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeţelja, v višini 85% brez DDV za upravičene stroške.
15. Pouk o pravnem sredstvu
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se vloţi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema
povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k
oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z
njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni
dokumentaciji, vloţi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali
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dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora
vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Taksa se plača na
transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št.
SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11
16110-7111290XXXXX.

16. Vsebina ponudbene dokumentacije
Ponudnik mora v svoji ponudbi priloţiti vse ustrezno izpolnjene obrazce in priloţiti ostale
dokumente, zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (terminski plan,
bonitetna ocena, menica), parafirano tehnično specifikacijo z navedbo ponudbene cene, priloţen
ESPD, parafiran in izpolnjen vzorec pogodbe.

Vili BUKŠEK, l.r.
direktor
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PRILOGE
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PONUDBENI PREDRAČUN - Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
Ponudnik:_____________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec «,
objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN001596/2021-W01, z dne 18.3.2021
podajamo ponudbeno ceno za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca in priloţenega
ponudbenega predračuna.

Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
Ponudbena cena:
predračunska vrednost (brez DDV) ___________________________________ EUR
znesek DDV
________________________________________________ EUR
ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV) _____________________EUR
Dolţina dodatnega brezplačnega garancijskega vzdrţevanja ______________ mesecev

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek »predračun«
oddajo le-ta obrazec v pdf obliki.

Kraj in datum:

Podpis in ţig ponudnika:
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PONUDBENI PREDRAČUN - Sklop 2: MR očala
Ponudnik:_____________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec «,
objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN001596/2021-W01, z dne 18.3.2021
podajamo ponudbeno ceno za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca in priloţenega
ponudbenega predračuna.

Sklop 2: MR očala
Ponudbena cena:
predračunska vrednost (brez DDV) ___________________________________ EUR
znesek DDV
________________________________________________ EUR
ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV) _____________________EUR

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek »predračun«
oddajo le-ta obrazec v pdf obliki.

Kraj in datum:

Podpis in ţig ponudnika:
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PONUDBA za Sklop 1: Izdelava MR aplikacije , št. ______________
Ponudnik:
______________________________________________________________________
Naročnik: JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC,
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
Predmet naročila: »Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec« , Sklop 1: Izdelava
MR aplikacije
Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave
JN001596/2021-W01, z dne 18.3.2021, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo
ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
o Samostojno
o Skupno ponudbo
o S podizvajalci
(Ustrezno obkroţite)
V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.
2. Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik
Davčna številka in pristojna finančna uprava

Številka transakcijskega računa
Matična številka
Naslov
Številka telefona
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
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3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predloţili skupno ponudbo)
Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:
Št. Firma partnerja v skupni ponudbi
1
2
3
Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod
točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).
4. Nastopanje s podizvajalci
Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkroţite)
DA
NE
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predloţiti izpolnjen:
- obrazec Podizvajalci v ponudbi - podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če
podizvajalec zahteva neposredno plačilo)
- izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca
Ponudnik, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloţi obrazca.
V zvezi z javnim naročilom izjavljamo, da:
 se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni
dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod
navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
 da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skenirane listine ustrezajo
originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skeniranih dokumentov
prevzamemo popolno odgovornost, ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri
pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predloţili ustrezna
pooblastila, če jih bo ta zahteval;
 ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če
ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka,
zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali
povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
 smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki
so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
 bomo predloţili vsa zahtevana zavarovanja posla;
 bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to
izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
 za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena
veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;
 z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
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 nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi s
 bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov
poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih,
druţbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih
navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske druţbe, šteje, da so z nami povezane druţbe;
Ponudba mora veljati najmanj do 1.5.2021. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izloči.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno
obdobje.

Datum: ____________________

Ţig in podpis ponudnika
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PONUDBA za Sklop 2: MR očala, št. _____________
Ponudnik:
______________________________________________________________________
Naročnik: JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC,
Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
Predmet naročila: »Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, Sklop 2: MR
očala
Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave
JN001596/2021-W01, z dne 18.3.2021, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo
ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
o Samostojno
o Skupno ponudbo
o S podizvajalci
(Ustrezno obkroţite)
V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.
2. Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik
Davčna številka in pristojna finančna uprava

Številka transakcijskega računa
Matična številka
Naslov
Številka telefona
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
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3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predloţili skupno ponudbo)
Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:
Št. Firma partnerja v skupni ponudbi
1
2
3
Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod
točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).
4. Nastopanje s podizvajalci
Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkroţite)
DA
NE
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predloţiti izpolnjen:
- obrazec Podizvajalci v ponudbi - podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če
podizvajalec zahteva neposredno plačilo)
- izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca
V zvezi z javnim naročilom izjavljamo, da:
 se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni
dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod
navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
 da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skenirane listine ustrezajo
originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skeniranih dokumentov
prevzamemo popolno odgovornost, ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri
pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predloţili ustrezna
pooblastila, če jih bo ta zahteval;
 ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če
ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka,
zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali
povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
Ponudba mora veljati najmanj do 1.5.2021. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izloči.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno
obdobje.

Datum: ____________________

Ţig in podpis ponudnika
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Javno naročilo: »Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, Sklop 1: Izdelava
MR aplikacije
Ponudnik:
_______________________________
PODIZVAJALCI V PONUDBI - Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
Naziv podizvajalca
Naslov
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Vrsta del, ki jih bo izvedel
podizvajalec
Količina del, ki jih bo
izvedel
podizvajalec,
skladno s ponudbenim
predračunom
Vrednost del brez DDV
iz
ponudbenega
predračuna izvajalca, ki ga
bo izvedel podizvajalec
Okvirni roki in kraj
izvedbe del
Ocenjen deleţ
podizvajalca pri celotni
izvedbi naročila
Ta obrazec predloţi ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.
V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:
DA

NE ( ustrezno obkroţi)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkroţijo DA, s podpisom te
izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do
glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.
Datum: ____________________

Ţig in podpis podizvajalca
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Javno naročilo: »Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, Sklop 2: MR očala
Ponudnik:
_______________________________
PODIZVAJALCI V PONUDBI - Sklop 2: MR očala
Naziv podizvajalca
Naslov
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Vrsta del, ki jih bo izvedel
podizvajalec
Količina del, ki jih bo
izvedel
podizvajalec,
skladno s ponudbenim
predračunom
Vrednost del brez DDV
iz
ponudbenega
predračuna izvajalca, ki ga
bo izvedel podizvajalec
Okvirni roki in kraj
izvedbe del
Ocenjen deleţ
podizvajalca pri celotni
izvedbi naročila
Ta obrazec predloţi ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.
V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:
DA

NE ( ustrezno obkroţi)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkroţijo DA, s podpisom te
izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do
glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.
Datum: ____________________

Ţig in podpis podizvajalca
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA
FIZIČNE OSEBE2
Pooblastitelj(ica)
____________________________________________________________________
daje soglasje naročniku Občini Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, da skladno 75. členom
ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila
»Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
in/ali Sklop 2: MR očala, št. objave na Portalu javnih naročil: JN001596/2021-W01, z dne
18.3.2021, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska
evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita zastopnica
ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75.
člena ZJN-3.
IME IN PRIIMEK
(prejšnji priimek)
EMŠO
DATUM ROJSTVA
KRAJ ROJSTVA
OBČINA ROJSTVA
DRŢAVA ROJSTVA
STALNO/ZAČASNO
BIVALIŠČE
DRŢAVLJANSTVO

Kraj:

Podpis:

Datum:

2

Pooblastilo morajo predloţiti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA
PRAVNE OSEBE
Pooblastitelj
____________________________________________________________________
daje soglasje naročniku Občini Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, da skladno 75. členom
ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila
»Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
in/ali Sklop 2: MR očala od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij,
Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita
zastopnica ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem
odstavku 75. člena ZJN-3.
FIRMA (NAZIV)
OSEBE

PRAVNE

SEDEŢ PRAVNE OSEBE
OBČINA SEDEŢA PRAVNE
OSEBE
MATIČNA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA VPISA V SODNI
REGISTER

Kraj:

Ţig:

Podpis:

Datum:
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IZJAVA O PREDLOŢITVI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI
V zvezi z javnim naročilom »Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop
1: Izdelava MR aplikacije, objavljenem na Portalu javnih naročil pod št. objave
JN001596/2021-W01, z dne 18.3.2021
___________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
izjavljam, da bomo ob podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in
obrazcu Vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev.

Ţig in podpis ponudnika
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Za: JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC, Pot
k ribniku 6, 3252 Rogatec
Datum: ……(vpiše se datum izdaje)
VZOREC MENIČNE IZJAVE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Ponudnik:
__________________________________________________________________
(firma in sedeţ druţbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
___________________________________________________________________
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika, JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM
IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec, da lahko podpisano menico,
ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del za javno naročilo Izdelava
MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop 1: Izdelava MR aplikacije, objavljenem na
Portalu javnih naročil pod št. objave JN001596/2021-W01, z dne 18.3.2021 in skladno z določili
razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni
v vseh neizpolnjenih delih v višini 5% pogodbene vrednosti, to je v znesku _________________
EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico
plačati, ko dospe, v plačilo.
Menični znesek se nakaţe naročniku JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN
RAZVOJ OBČINE ROGATEC, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec na račun, številka SI56 0130
7603 0381 144. 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 KULTURO, TURIZEM IN
RAZVOJ OBČINE ROGATEC, da predloţi menico na unovčenje in izrecno dovoljuje 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. Ta izjava velja za čas
veljavnosti pogodbe ______________.
PRILOGA: PODPISANA IN POŢIGOSANA MENICA!
Datum:
_________________

Podpis in ţig:
___________________
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REFERENCE
V postopku oddaje javnega naročila »Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec« ,
za Sklop 1: Izdelava MR aplikacije priglašamo sledeče reference:
1. Eno referenco za uporabo XR tehnologije s primeri interakcije z realističnim človeškim
3D karakterjem oz za uporabo XR tehnologije v kombinaciji z motion capture 3D
karakterno animacijo v vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV.
Naziv reference

Pogodbeni partner

Vrednost projekta v EUR brez
DDV
Predmet gradnje

Vrednost gradnje (brez DDV)

2. Eno referenco za izdelavo XR igre s 3D karakterji v kombinaciji z motion capture
tehnologijo v vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV.
Naziv reference

Pogodbeni partner

Vrednost projekta v EUR brez
DDV
Predmet gradnje

30

Vrednost gradnje (brez DDV)

Ţig in podpis ponudnika
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POTRDILO O REFERENČNEM PROJEKTU
Referenca za uporabo XR tehnologije s primeri interakcije z realističnim človeškim 3D
karakterjem oz. za uporabo XR tehnologije v kombinaciji z motion capture 3D karakterno
animacijo v vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV.
Izpolni in potrdi investitor referenčnega dela
Investitor (naziv in naslov):
Kontaktna oseba investitorja:
Telefonska številka kontaktne osebe:
E-naslov kontaktne osebe:
Na prošnjo gospodarskega subjekta (vpiši firmo in naslov)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
izdajamo potrdilo o dobro opravljenem delu, in sicer potrjujemo, da je navedeni gospodarski
subjekt izvajal:
Referenčno delo (naziv objekta / projekta):
Številka in datum pogodbe:
Ali zajema referenčno delo uporabo XR tehnologije
s primeri interakcije z realističnim človeškim 3D
karakterjem oz. uporabo XR tehnologije v
kombinaciji z motion capture 3D karakterno
animacijo v vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV.

DA

NE

Kratek opis projekta / izvedenih del:

Delo je bilo opravljeno po predpisih stroke, kvalitetno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi
določili.
Kraj in datum:
____________________________
ţig

INVESTITOR referenčnega dela:
______________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
______________________________
(podpis)
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POTRDILO O REFERENČNEM PROJEKTU
Referenca za izdelavo XR igre s 3D karakterji v kombinaciji z motion capture tehnologijo v
vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV.
Izpolni in potrdi investitor referenčnega dela
Investitor (naziv in naslov):
Kontaktna oseba investitorja:
Telefonska številka kontaktne osebe:
E-naslov kontaktne osebe:
Na prošnjo gospodarskega subjekta (vpiši firmo in naslov)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
izdajamo potrdilo o dobro opravljenem delu, in sicer potrjujemo, da je navedeni gospodarski
subjekt izvajal:
Referenčno delo (naziv objekta / projekta):
Številka in datum pogodbe:
Ali zajema referenčno delo izdelavo XR igre s 3D
karakterji v kombinaciji z motion capture
tehnologijo v vrednosti najmanj 10.000 EUR z
DDV.

DA

NE

Kratek opis projekta / izvedenih del:

Delo je bilo opravljeno po predpisih stroke, kvalitetno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi
določili.
Kraj in datum:
____________________________
ţig

INVESTITOR referenčnega dela:
______________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
______________________________
(podpis)
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IZJAVA PO 35. ČLENU ZIntPK
V postopku za izvedbo javnega naročila »Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem
Rogatec« , Sklop 1: Izdelava MR aplikacije in Sklop 2: MR očala
ponudnik: …………………………………………………………
izjavlja, da ni nastopil poloţaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11- uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja,
ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne
sme naročiti blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji
opravlja funkcijo, ali njegov druţinski član, udeleţen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem
deleţu udeleţen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za
poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim druţinskim
članom kot fizično osebo. V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je
izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi druţinski člani, niso člani
poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5 % deleţem
udeleţeni pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.
Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična.

Kraj in datum:

Ţig:

Podpis ponudnika:
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VZOREC POGODBE za Sklop 1: Izdelava MR aplikacije

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC, Pot k
ribniku 6, 3252 Rogatec,
ki jo zastopa: direktor Vili BUKŠEK
matična številka: 1569805000,
ID za DDV: SI 84120312,
(v nadaljevanju: naročnik),
in
naziv, naslov: _________________________
ki ga zastopa:_________________________
matična številka:______________________
ID za DDV:___________________________
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepajo

POGODBO za izvedbo javnega naročila
»Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop 1: Izdelava MR
aplikacije

1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
- da je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca po tej pogodbi za predmet javnega naročanja
»Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop 1: Izdelava MR aplikacije
objavljeno na portalu javnih naročil Uradnega lista Republike Slovenije, št. objave
JN001596/2021-W01, z dne 18.3.2021, po postopku naročila male vrednosti;
- da je naročnik na podlagi ocene prejetih pravočasnih ponudb, dne ______, izdal odločitev o
oddaji javnega naročila, v kateri je ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestil o izidu javnega
naročila;
- da je bil za najugodnejšega ponudnika, ki je oddal dopustno ponudbo, izbran izvajalec, ki je
pogodbena stranka te pogodbe
2. člen
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvajanje dela izdelave MR aplikacije za
Muzej na prostem Rogatec.
Podrobnejši obseg in opis del, ki so predmet izvedbe po tej pogodbi izhaja iz:
- ponudbe izvajalca številka ___________, z dne ____________,
- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
3. člen
Rok za začetek del se šteje datum podpisa te pogodbe.
Rok za zaključek del po pogodbi je pet mesecev od podpisa pogodbe.
Za rok dokončanja se smatra datum uspešnega prevzema izvedenih del.
4. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
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 posredoval izvajalcu vse informacije in materiale, ki jih izvajalec potrebuje za uspešno
izvedbo pogodbenih nalog,
 za izvedbo pogodbenih nalog zagotovil sodelovanje ustreznih lastnih sluţb.
5. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:
 izvajal dela s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po tehnični specifikaciji in pogodbenem
predračunu del,
 pred pričetkom del naročniku posredoval podroben terminski plan izvedbe del,
 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 oteţile ali onemogočile
kakovostno 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.
6. člen
Vsaka pogodbena stranka je dolţna:
 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.
7. člen
Avtorske pravice
V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po tej pogodbi ustvari delo, ki po predpisih o avtorski
pravici predstavlja avtorsko delo, izvajalec vse materialne avtorske pravice na ustvarjenih
avtorskih delih prenaša na naročnika. Prenos je teritorialno in časovno neomejen.
Izvajalec je dolţan 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 moţnosti 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 pogodbe.
Izvajalec s to pogodbo zavezuje in jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli 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
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 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.
8. člen
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se izvajalec zavezuje, da je v naslednjih primerih:
- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe med izvedbo del po izvajalčevi odgovornosti ali,
- v primeru nekvalitetne izvedbe del,
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, ki jih ti izkaţejo z
verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami ali,
- v primeru nepravočasnega oz. neaţurnega izvajanja del v smislu pogodbe ali,
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del ali,
dolţan naročniku plačati znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.
Za realizacijo predhodnega stavka se izvajalec zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe naročniku
predal menico z menično izjavo v višini 5% vrednosti pogodbe z DDV-jem, kot garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo 30 dni po zaključku pogodbenih del.
9. člen
Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.
ALI
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci.
1.
[naziv in polni naslov],
2.
Zakoniti zastopnik podizvajalca
Matična številka: [številka],
Davčna številka: [številka],
TRR: [številka],
Predmet del: [opis],
Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],
Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (brez DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.
3.
[naziv in polni naslov]
Itd.
podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a).
Naročnik je dolţan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar podizvajalec predloţi pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.
Izvajalec je dolţan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije
svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil.
Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo izvajalec od 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.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke:
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kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za
izključitev ter
priloţiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega
odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
10. člen
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predračun izvajalca številka
____________, z dne ____________ in znaša
predračunska vrednost (brez DDV) ___________________________________ EUR
znesek DDV
________________________________________________ EUR
ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV) _____________________EUR
(z besedo: ______________________ in ___/100)
Cena iz ponudbe izvajalca je fiksna za čas trajanja pogodbe.
Sredstva za plačilo ima naročnik zagotovljena, skladno s finančnim načrtom za leto 2021 na
stroškovnem mestu 0039 – Projekt Roko-delci.
Aktivnost je del projekta Roko-delci. Projekt je uspešno kandidiral na 5. javnem razpisu MKGP
podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Projekt je
sofinanciran s strani Programa razvoja podeţelja, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeţelja, v višini 85% brez DDV za upravičene stroške.
11. člen
Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računa ob koncu izvedenih del.
Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenega računa, in sicer v
roku 30 dni od datuma prejema e-računa. Za datum uradnega prejema e-računa na strani
naročnika se šteje datum, ko proračunski uporabnik prevzame od UJP e-račun in ga prenese v
svoj dokumentni oziroma informacijski sistem. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu
računa.
Naročnik
bo
nakazal
sredstva
na
transakcijski
račun
št.
__________________________________, odprt pri _____________.
V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec
upravičen do zakonskih zamudnih obresti.
12. člen
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da izvajalec ne bo:
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- zastavil terjatve, ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za
najem kredita,
- odstopil terjatve iz te pogodbe,
oboje brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Stranki soglašata, da ravnanje v nasprotju z določilom iz prejšnjega odstavka pomeni kršitev
pogodbe, zaradi česar lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet
odstotkov) od vrednosti pogodbenih del brez DDV.
13. člen
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del, je o tem dolţan takoj pisno obvestiti
naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki
aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik s podaljšanjem roka strinja.
14. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno
podaljšanem roku, je dolţan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % (polovico
odstotka) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih
del v smislu predhodnega stavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbenih del
brez DDV.
Pogodbena kazen se obračuna pri izdanem računu.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih
stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in
škode v 30 dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.
15. člen
Izvajalec garantira za izvedbo pogodbenih del _________ 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.
16. člen
Izvajalec je dolţan 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.
17. člen
Dokončni kvalitetni pregled in prevzem pogodbenih del pred iztekom garancijske dobe opravita
skrbnik pogodbe naročnika in odgovorne osebe s strani izvajalca.
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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.
18. člen
Skrbnik pogodbe na strani izvajalca po tej pogodbi je _____________________________,
(tel:______________).
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Bukšek Vili (tel. 040 374 047).
19. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti
sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo moţno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena
stranka sproţi spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedeţu naročnika.
20. 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 dolţan 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 izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu 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.
21. člen
Vsaka sprememba pogodbene obveznosti mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi,
podpišeta pa ga obe pogodbeni stranki.
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 ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni drţavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o 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.
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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.
Protikorupcijska klavzula
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku.
23. člen
Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po
dva (2) izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Podpisano, dne _______
Številka: 430-0005/2021

Podpisano, dne ____________

NAROČNIK: JAVNI ZAVOD ZA
KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ
OBČINE ROGATEC
Vili BUKŠEK, direktor

IZVAJALEC:
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VZOREC POGODBE za Sklop 2: MR očala
JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC, Pot k
ribniku 6, 3252 Rogatec,
ki jo zastopa: direktor Vili BUKŠEK
matična številka: 1569805000,
ID za DDV: SI 84120312,
(v nadaljevanju: naročnik),
in
naziv, naslov: _________________________
ki ga zastopa:_________________________
matična številka:______________________
ID za DDV:___________________________
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepajo

POGODBO za izvedbo javnega naročila
»Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop 2: MR očala

1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:
- da je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca po tej pogodbi za predmet javnega naročanja
»Izdelava MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop 2: MR očala objavljeno na portalu
javnih naročil Uradnega lista Republike Slovenije, št. objave JN001596/2021-W01, z dne
18.3.2021, po postopku naročila male vrednosti;
- da je naročnik na podlagi ocene prejetih pravočasnih ponudb, dne ______, izdal odločitev o
oddaji javnega naročila, v kateri je ponudnike, ki so oddali ponudbo obvestil o izidu javnega
naročila;
- da je bil za najugodnejšega ponudnika, ki je oddal dopustno ponudbo, izbran izvajalec, ki je
pogodbena stranka te pogodbe
2. člen
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa se zaveţe dobaviti 4 kom MR očal.
Podrobnejši opis tehničnih značilnosti očal, ki so predmet izvedbe po tej pogodbi izhaja iz:
- ponudbe izvajalca številka ___________, z dne ____________,
- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
3. člen
Rok za začetek del se šteje datum podpisa te pogodbe.
Rok za dobavo blaga po pogodbi je dva meseca od podpisa pogodbe.
Za rok dokončanja se smatra datum uspešnega prevzema blaga.
4. člen
Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.
ALI
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci.
1.
[naziv in polni naslov],
2.
Zakoniti zastopnik podizvajalca
Matična številka: [številka],
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Davčna številka: [številka],
TRR: [številka],
Predmet del: [opis],
Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],
Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (brez DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.
3.
[naziv in polni naslov]
Itd.
podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a).
Naročnik je dolţan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar podizvajalec predloţi pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.
Izvajalec je dolţan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloţiti račune oziroma situacije
svojega (jih) podizvajalca (ev), ki jih je predhodno potrdil.
Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo izvajalec od 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.
Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te točke tudi podatke:
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za
izključitev ter
priloţiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega
odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
5. člen
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena in vezana na pogodbeni predračun izvajalca številka
____________, z dne ____________ in znaša
predračunska vrednost (brez DDV) ___________________________________ EUR
znesek DDV
________________________________________________ EUR
ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV) _____________________EUR
(z besedo: ______________________ in ___/100)
Cena iz ponudbe izvajalca je fiksna za čas trajanja pogodbe.
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Sredstva za plačilo ima naročnik zagotovljena, skladno s finančnim načrtom za leto 2021 na
stroškovnem mestu 0039 – Projekt Roko-delci.
Aktivnost je del projekta Roko-delci. Projekt je uspešno kandidiral na 5. javnem razpisu MKGP
podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Projekt je
sofinanciran s strani Programa razvoja podeţelja, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeţelja, v višini 85% brez DDV za upravičene stroške.
6. člen
Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računa ob koncu izvedenih del.
Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenega računa, in sicer v
roku 30 dni od datuma prejema e-računa. Za datum uradnega prejema e-računa na strani
naročnika se šteje datum, ko proračunski uporabnik prevzame od UJP e-račun in ga prenese v
svoj dokumentni oziroma informacijski sistem. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu
računa.
Naročnik
bo
nakazal
sredstva
na
transakcijski
račun
št.
__________________________________, odprt pri _____________.
V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec
upravičen do zakonskih zamudnih obresti.
7. člen
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del, je o tem dolţan takoj pisno obvestiti
naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki
aneksa k osnovni pogodbi, če se naročnik s podaljšanjem roka strinja.
8. člen
Garancijski rok za dobavljeno opremo je kot navedba proizvajalca, _____. Izvajalec mora do
roka za izvedbo dostaviti opremo na naslov naročnika.
Datum pričetka veljavnosti garancije mora biti datum primopredaje, glasiti se mora na naročnika
blaga, ki bo blago uporabljal in z njim upravljal. Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu
z Obligacijskim zakonikom. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter
strokovno vzdrţevanje.
9. člen
Skrbnik pogodbe na strani izvajalca po tej pogodbi je _____________________________,
(tel:______________).
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Bukšek Vili (tel. 040 374 047).
10. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti
sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo moţno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena
stranka sproţi spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedeţu naročnika.
11. člen
Vsaka sprememba pogodbene obveznosti mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi,
podpišeta pa ga obe pogodbeni stranki.
12. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliščin:
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če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni drţavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o 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.
-

Protikorupcijska klavzula
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku.
13. člen
Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po
dva (2) izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Podpisano, dne _______
Številka: 430-0005/2021

Podpisano, dne ____________

NAROČNIK: JAVNI ZAVOD ZA
KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ
OBČINE ROGATEC
Vili BUKŠEK, direktor

IZVAJALEC:
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – Sklop 1: Izdelava MR aplikacije

MR aplikacija - Muzej na prostem Rogatec
Izdelava MR (mešana realnost) aplikacije, ki je namenjena vsem obiskovalcem muzeja na prostem
Rogatec, domačim in tujim, kakor tudi krajanom Rogatca. Vsebina se bo podajala s tehnologijo
mešane realnosti preko MR očal. Uporabnik si nadene očala, kjer si izbere med različnimi
jezikovnimi različicami in sledi navodilom v aplikaciji, ki ga vodi od točke do točke muzeja na
prostem. Aplikacija bi bila narejena na način obogatenega digitalnega zgodbarjenja, kjer bi se
obiskovalec seznanil s starimi obrtmi in običaji in aktivno sodeloval pri procesu nastajanja kruha.
Kreativna ideja poteka MR aplikacije po točkah:
1.
Hiša z informacijami: MR očala si nadenemo, izberemo jezik in sledimo
navodilom. Na vsaki točki obiskovalec dobi audio opis zgradbe pred katero se nahaja. Aplikacija
obiskovalca popelje do Šmitove hiše.
2.
Šmitova hiša: Audio vodic opiše stanovanjsko hišo subpanonskega tipa, ki je
prevladovala v Posotelju. Kdaj je bila zgrajena in iz česa so jo naredili. Kdo je bival v njej in kako
so prostori razdeljeni (lojpa, kuhna, štiblc, špajza...) Tu bi se pred nami pojavil gospodar (kmet),
ki se predstavi in nas povabil naj mu pomagamo pridelati kruh za današnje kosilo/malico. Usmeri
nas proti kozolcu Toplarju, kjer bi dobili več snopov poţetega ţita in proti kovačnici. Igro/ogled
nadaljujemo po navodilh.
3.
Kozolec Toplar: Audio vodic nam med pribliţevanjem predstavi kozolec. Ko se
mu dovolj pribliţamo nam Škratek Rogatek pomaga z navodili in tu pridobimo snope poţetega
ţita. Pot nadaljujemo proti kovačnici.
4.
Kovačnica: Audio vodic opiše stavbo kovačnice, kateri se pribliţujemo. Da je to
rekonstrukcija Mordejeve kovačije, ki še vedno stoji in z opisom kovaškega orodja in ognjišča.
Kmet nam je dal nalogo, da v kovačnici pridobimo podkve, ki bi jih uporabili za podkovanje
dveh volov, ki bosta na naslednji točki vpreţena na gepelj, ki bo zmlatil ţito. Podkve dobimo pri
kovaču, ki nam demonstrira staro obrt, kako so nekoč pri nas kovali. Ko dobimo podkve nas igra
popelje do mehanizma na hribčku poleg gospodarskega poslopja, kjer sta dva vola vpeta v vprego
in čakata, da se “obujeta”, pri tem nam pomaga Škratek Rogatek. Takoj, ko sta vola obuta začneta
poganjati mehanizem in iz klasja se loči ţito. Ker potrebujemo kar nekaj ţita moramo počakati,
da vpreţna vola naredita več krogov. Vola se, predno končata zaustavita in ugotoviti moraš, da
sta ţejna. Prinesti jima moraš vedro vode iz vodnjaka - štepiha (v kolikor ne ugotoviš, ti pri
nadaljevanju igre/ogleda ponovno pomaga vaš Škratek).
5.
Panonski vodnjak - Štepih na čapljo: Ko se pribliţamo štepihu nam audio vodic
nudi kratek opis vodnjaka in njegovo posebnost. Tu pridobimo vodo, ki jo odnesemo nazaj na
hribček voloma, da dokončata mlatenje ţita. Ker se ţito še nekaj časa mlati imaš čas, da prideš do
Šmitove hiše, kjer v notranjosti najdeš kmetico, ki je ravno sredi opravila pletenja košare iz ličja in
šibja. Košaro potrebuješ za ţito, ki ga greš s košaro poiskat na pod (to je prostor nad vinsko
kletjo v gospodarskem poslopju.) Preko kardanskega prenosa je gepl, kjer sta vpreţena vola
povezana z mlatilnico na podu. Še prej pa ti škratek predstavi spodnji del gospodarskega
poslopja.
6.
Gospodarsko poslopje: Ko se pribliţujemo poslopju nas audio vodic seznani z
objektom in njegovim namenom. Da je večnamenski proizvodno-pridelovalni obrat kmetije in z
opisom poslopja in orodja (vinska klet, naprave za predelavo sadja, loţanski brusni kamen, klet,
pod, lojtrnik, štala, orodje in naprave povezane s poljedelstvom in predelavo pridelkov). Nato se
vrneš nazaj na hribček k voloma. Ţito ti predajo mlatiči na podu in Škratek Rogatek, ki te
medtem usmeri v Šmitovo hišo v veţo (lojpo) k mlinu za ţito (ţrmlje).
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7.
Šmitova hiša: Tu bi izpostavili mlinski kamen, kjer bi zmleli ţito in pridobili moko. Z
moko, ki bi jo imeli v isti pleteni košari kot prej ţito, bi se odpravili nazaj v črno kuhinjo, kjer bi
nam gospodinja (kmetica) prikazala način peke kruha v krušni peči. Med čakanjem na kruh, bi
nam lahko gospodinja predstavila še druga ročna dela in zanimivosti (pletenje, tkanje, izdelava
butar in košaric, piščali iz lubja). Ko je kruh pečen, se z njim v isti pleteni košari odpravimo nazaj
do hiše z informacijami, kjer zaključimo potovanje po muzeju na prostem, vrnemo opremo (MR
očala).
3D karakterji: Škratek Rogatek, gospodar (kmet), kovač, vol, gospodinja (kmetica), mlatič
3D modeli: snop poţetega ţita, podkve, gepelj, vedro vode, štepih, ţito, košare iz ličja in šibja,
mlinski kamen, moka, pečen kruh
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PRIPRAVE 3D KARAKTERJEV, 3D MODELOV, 3D
ANIMACIJE IN INTERAKTIVNE MR APLIKACIJE
PRIPRAVA REALISTIČNIH 3D KARAKTERJEV
Specifikacija za pripravo vseh karakterjev
-

Priloţen predogled renderja v jpg. formatu 1920x1080 (vol), 1080x1920 (preostali 3D
karakterji) + po potrebi 3840x2160 in 2160x3840
Struktura modela: mesh
Merilo 1:1
Characters set-up

Priprava 3D modela Škratek Rogatek
Priprava 3D modela gospodarja domačije v tipični narodni noši subpanonskega tipa Priprava 3D
modela gospodarice v tipični narodni noši subpanonskega tipa
Priprava 3D modela kovača v značilni opravi
Priprava 3D modelov mlatičev v tipični delovni obleki subpanonskega tipa, 4 različni 3D
karakterji
Priprava 3D modela vola z vso vpreţno opremo (opis opreme?), 2 različna 3D karakterja (animal
3D model)
PRIPRAVA REALISTIČNIH 3D MODELOV
Specifikacija za pripravo 3D modelov
-

Priloţen predogled renderja v jpg. formatu 1080x1920
Struktura modela: mesh
Merilo 1:1
realistična animacija

3D model snop poţetega ţita (set-up, rigging)
3D model podkve
3D model orodja za kovanje
3D model podstavka za kovanje
3D model gepelja v merilu 1:1 povezan in lokaciran s pravim gepljem v muzeju
3D model vedro vode s pripravo animacije da se ti lahko voda razlije
3D model štepih v merilu 1:1 na lokaciji
3D model pšenice
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3D model košare iz ličja in šibja (set-up + rigging)
3D model mlinskega kamna
3D model moke (element narejen kot particle animacija, kjer ga lahko veter spiha)
3D model pečenega kruha
PRODUKCIJA 3D ANIMACIJE
specifikacija za pripravo animacije
- Produkcija animacije vseh 3D karakterjev z motion capture tehnologijo (MOCAP)
- 3D kompleksno/karakterna animacija - 120 - 150 sek
- 3D standardna animacija - 60 - 90 sek.
- Motion graphic animacija - 30 sek.
MR INTERAKCIJA
- izdelava interaktivne MR aplikacije pripravljene za tehnologijo MR očal
- Interakcija s 3D karakterji
- Interakcija s 3D modeli
- Interakcija s Škratkom Rogatkom
- Interaktivni menu z moţnostjo izbora štirih jezikov
- Geoprepoznavanje lokacije obiskovalca in audio vodič v izbranem jeziku z različno
vsebino na različni lokaciji
MR IGRIFIKACIJA
- Izdelava igre v MR okolju s tehnologijo za MR očala na podlagi priloţenega
scenarija z implementacijo vse 3D animirane vsebine v MR igro
- MR igra bo testirana in geopozicionirana na lokaciji Muzeja na prostem v Rogatcu
ZA 3D KARAKTERNO ANIMACIJO SE UPORABIJO
1. Strojna oprema
- motion capture tehnologija (MOCAP) za zajem gibanja 3D karakterjev
2. Programska oprema za izdelavo 3D modelov
3. Programska oprema za obdelavo 3D modelov
AKTIVNOSTI ZA IZDELAVO IGRIFIKACIJE
-

Oblikovna in tehnična vzpostavitev (organizacija in struktura, dizajn)
optimalna uporabniška izkušnja v skladu z namenom igrifikacije
Produkcija OFF-a v štirih jezikih s prevodi v nemški, angleški, italianski, hrvaški in ruski
jezik (moški ali ţenski voice over)

AKTIVNOSTI PO PREDANEM PROJEKTU
- izobraţevanje zaposlenih za pravilno uporabo in demonstracijo tehnologije
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- tehnična podpora na lokaciji za obdobje trajanja brezplačnega garancijskega vzdrţevanja

PONUDBENA CENA:
Ponudbena cena za pripravo MR aplikacije - Muzej na prostem Rogatec, skladno z
zahtevami v razpisni dokumentaciji:
predračunska vrednost (brez DDV) _____________________________________ EUR
znesek DDV
___________________________________________________ EUR
ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV) ________________________ EUR
Ponudnik
nudi
brezplačno
_____________________mesecev.

garancijsko

vzdrţevanje

za

obdobje

(Navedeno vpisati v obrazec Ponudbeni predračun)
Ţig in podpis ponudnika
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – Sklop 2: MR očala
Potrebujete: MR očala za prikaz mešane realnosti z moţnostjo prikaza 3D animacije in zajema
interaktivne aplikacije.
Specifikacija za MR očala:
Zaslon:
Optika - Prosojne holografske leče
Ločljivost - 2k 3: 2 light engines
Holografska gostota -> 2,5k ţarkov (svetlobne točke na radian)
Prikaz z očmi - Optimizacija zaslona za 3D poloţaj oči
Senzorji:
sledenje glavi – vsaj 4 kamere vidne svetlobe
sledenje očem – 2 IR kamere
Globina - 1 MP Senzor globine časa letenja (time of flight depth sensor)
IMU - Merilnik pospeška, ţiroskop, magnetometer
Kamera: vsaj 8 MP fotografije, video 1080p30
Zvok in govor:
Mikrofon - 5 kanalov
Zvočniki - Vgrajen prostorski zvok
Računalništvo in povezljivost:
SoC - QualcommSnapdragon 850 Compute Platform
HPU - Druga generacija holografske procesne enote po meri
Pomnilnik – vsaj 4 GB sistema LPDDR4x DRAM
Storage – vsaj 64 GB UFS 2.1
WLAN 802.11ac 2x2
Bluetooth 5.0
USB-C
Človeško razumevanje:
Dvoročno, popolnoma artikuliran model, neposredna manipulacija
Sledenje očem - Sledenje v realnem času
Ukaz in nadzor na napravi; naravni jezik z internetno povezljivostjo
Razumevanje okolja:
6DoF sledenje - pozicijsko sledenje na svetovni ravni
Prostorsko preslikavanje - Okoljska mreţa v realnem času
Mešano zajemanje resničnosti –mešani hologram in fotografije fizičnega okolja
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PONUDBENA CENA:
Ponudbena cena za MR očala, skladno z zahtevami v tehničnih specifikacijah in razpisni
dokumentaciji:
ZŠ Vrsta
MR očala, skladna z
navedbami v tehničnih
specifikacijah; kot npr.
1 Microsoft Hololens 2

EM

kol

Količina

Cena na
enoto

Vrednost

4

2 Vrednost brez DDV skupaj
3 DDV - 22%
4 Vrednost z DDV

(Navedeno vpisati v obrazec Ponudbeni predračun)
Ţig in podpis ponudnika
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