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ADRIA TURISTIČNO PODJETJE,  d.o.o.      11.2.2020 

Jadranska cesta 25 

6280 Ankaran 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVAJANJE STORITEV FIZIČNEGA IN 

TEHNIČNEGA VAROVANJA, PREVOZA GOTOVINE  IN IZDELAVE AKTOV 

šifra razpisa AA-SAFE-3-2020 
Spoštovani! 

Z namenom ureditve zagotavljanja kakovostnih storitev tehničnega in fizičnega varovanja, prevoza 

gotovine in izdelave pravnih podlag – aktov za izvajanje navedenih storitev in načrta varovanja v 

resortu družbe Adria d.o.o., Ankaran, Vas vabimo k oddaji ponudbe po sledeči specifikaciji: 

Naročnik: 
 

Uradno ime: Adria Turistično podjetje, d.o.o. 

Poštni naslov: Jadranska cesta 25 

Kraj: 6280 Ankaran 

Država: Slovenija 

Kontaktna oseba: Maja Gros 

e-pošta: tajnistvo@adria-ankaran.si  

Telefon: +386 5 66 37 340 

fax: +386 5 66 37 320 

Internetni naslov (URL): www.adria-ankaran.si  

Dostop do razpisne dokumentacije 

Ta razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit dostop na: URL: 

http://www.adria-ankaran.si  ali v fizični obliki v tajništvu uprave družbe Adria Turistično podjetje 

d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran . Vsa dodatna vprašanja lahko ponudnik v pisni obliki naslovi 

na: tajnistvo@adria-ankaran.si                                                                                                                                                                  
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Predmet ponudbe: 
 

Predmet te ponudbe je:  

 izvajanje storitev fizičnega varovanja 

 izvajanje storitev tehničnega varovanja 

 izvajanje storitev varovanega prevoza gotovine 

 izdelave Načrta varovanja, aktov in drugih podlag za urejanje področja varovanja v 
resortu Adria d.o.o.   
 

Naročnik lahko odda naročilo v celoti ali po posameznih sklopih. 

Storitve receptorsko-varnostne službe zajemajo naslednje obveznosti: 

- Zagotavljati varovanje premoženja naročnika pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in 
drugimi oblikami škodljivega delovanja. 

- Varovanje oseb (gostov, zaposlenih) pred nasiljem s strani 3. oseb 

- Nadzor vstopa in izstopa oseb in vozil na varovano območje, ter po potrebi ugotavljanje 
identitete in namen prihoda  oseb in vozil. 

- Opravljanje preventivnih obhodov v dnevnem in nočnem času (z beleženjem obhodov 
preko aplikacije). 

- Skrb za izvajanje hišnega reda (tišina po 23.00 uri, upoštevanje prepovedi uporabe 
odprtega ognja, ostranitev ali pridržanje vinjenih oseb, ki so agresivne do drugih gostov, 
osebja in/ali inventarja, ukrepanje pri fizičnem nasilju med gosti ipd.) 

- Pri opravljanju preventivnih obhodov kontrolirati gibanje obiskovalcev in izvajati fizično 
kontrolo območja in vizualni nadzor objektov in ograje. 

- V primeru izrednih dogodkov (požar, okvare na instalacijah, vlom, ipd.) ukrepanje v 
skladu z navodili varnostnikom za ukrepanje in obveščanje v primeru izrednega dogodka. 

- usmerjanje vozil na parkirnih prostorih naročnika. 

- druge naloge, kot jih določa Načrt varovanja, ta razpisna dokumentacija, pogodba ali so 

dogovorjene sproti z naročnikom. 

- priprava dnevnega poročila o dogodkih v varovanem področju. 

 

Storitve fizično-tehničnega varovanja zajemajo: 

- tehnični del varovanja, to je nadzor delovanja proti-vlomne alarmne centrale in sprejem 
signala alarma v varnostno nadzornem centru (v nadaljevanju: VNC) po obstoječi 
telefonski liniji, 
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- uporaba in upravljanje s sredstvi tehničnega varovanja, nadzor nad pravilnim delovanjem 
sredstev tehničnega varovanja ter posredovanje ustreznih informacij naročniku v 
primeru napak,  

- zagotavljanje stalne pripravljenosti VNC za sprejem in posredovanje informacij ter 
alarmiranje mobilne ekipe varnostnikov za takojšnjo intervencijo ob sprejemu signala, 

- obveščanje varnostnika na objektu in ukrepanje v primeru signala, 

- obveščanje naročnika o ugotovljenih odstopanjih, 

- druge naloge, kot jih določa Načrt varovanja, ta razpisna dokumentacija, pogodba ali so 
dogovorjene sproti z naročnikom. 

 

Druge storitve varnostne službe: 

- prevoz gotovine z oboroženim spremstvom 

- tehnično varovanje – prenos signala iz obstoječega videonadzornega sistema in alarmnih 
naprav naročnika 

- Izdelava aktov (pravnih podlag) za izvajanje varovanja v resortu, ki zajema načrt 
varovanja, zahtevana obvestila (pooblastila varnostnika, videonadzor ipd.), pregled in 
dopolnitve obstoječih aktov naročnika skaldno s spremembami v načrtu varovanja. 

 

Pogoji ponudbe: 
 

Izvajalec za svoje delavce zagotovi naslednjo opremo za izvajanje storitev: 

 predpisane uniforme (hlače, majice in uniforme) 

 osebno varovalno opremo in delovno opremo 

 drugo opremo, ki jo delavci izvajalca uporabljajo pri delu. 
 

Termini izvajanja storitev: 
 

Termini izvajanja storitev tehničnega varovanja: 

 24 ur/dan, vse dni v letu 
 
 

Termini izvajanja odvoza gotovine: 

 vsak delovni dan med 11.00 in 13.00 uro 
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Termini izvajanja storitev fizičnega varovanja: 

 

 
Drugo: 

 Intervencije: na poziv v roku 30 minut (razen kadar je organizirano dežurstvo in je na 
razpolago usposobljena oseba izvajalca z ustrezno opremo). 

 

Naročnik lahko s 14 dnevno predhodno najavo: 

- spremeni (podaljša ali skrajša) obdobje v katerem izvajalec opravlja storitve, 
- spremeni (poveča ali zmanjša) predvideni obseg storitev, 

 izvajalec pa se je dolžan temu prilagoditi. 

 

 

 

 

Nizka sezona: 6.1. - 12.4. in 31.10.-22.12. Količina storitev predvideno št ur dnevno

Dnevne storitve fizičnega varovanja:

Število prisotnih varnostnikov v času 06.00 - 14.00: 0 0

Število prisotnih varnostnikov v času 14.00 - 22.00: 0 0

Število prisotnih varnostnikov v času 22.00 - 06.00: 1 8

Redni obhodi varnostnikov v času 06.00 - 14.00: 1 1

Redni obhodi varnostnikov v času 14.00 - 22.00: 1 1

Redni obhodi varnostnikov v času 22.00 - 06.00: 1 1

Srednja sezona: 12.4.-22.6. in 15.9.-31.10. Količina predvideno št ur dnevno

Dnevne storitve fizičnega varovanja:

Število prisotnih varnostnikov v času 06.00 - 14.00: 1 8

Število prisotnih varnostnikov v času 14.00 - 22.00: 1 8

Število prisotnih varnostnikov v času 22.00 - 06.00: 1 8

Redni obhodi varnostnikov v času 06.00 - 14.00: 1 1

Redni obhodi varnostnikov v času 14.00 - 22.00: 1 1

Redni obhodi varnostnikov v času 22.00 - 06.00: 1 1

Visoka sezona: 25.4.-3.5. in 22.6.-15.9. Količina predvideno št ur dnevno

Dnevne storitve fizičnega varovanja:
Število prisotnih varnostnikov v času 06.00 - 14.00: 2 16

Število prisotnih varnostnikov v času 14.00 - 22.00: 2 16

Število prisotnih varnostnikov v času 22.00 - 06.00: 1 8

Redni obhodi varnostnikov v času 06.00 - 14.00: 2 2

Redni obhodi varnostnikov v času 14.00 - 22.00: 2 2

Redni obhodi varnostnikov v času 22.00 - 06.00: 2 2
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PONUDBA 
 

Ponudnik odda ponudbo za pavšalno ceno storitve. Ponudnik ponudbo odda le na predpisanem 

obrazcu AA-SAFE-3-2020. 

 

Ostali pogoji zbiranja ponudb: 

- Ponudnik mora ponudbi predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni. Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s 
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih 
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski 
subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ali prijave 
ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za 
obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje prijave ali prijave; 

- Ponudnik mora ponudbi predložiti potrdilo o registraciji dejavnosti in dovoljenju za 
opravljanje storitev varovanja Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje 
dejavnosti varovanja (šifra dejavnosti 80.100).; 

- Gospodarski subjekt mora imeti vsa potrebna dovoljenja (licence) za opravljanje fizičnega in 

tehničnega varovanja glede na vrsto varovanja, ki je predmet tega javnega naročila, v 
skladu z določili Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11). 

- Gospodarski subjekt mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi 
utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove 
dejavnosti skladno s 15. členom Zakona o zasebnem varovanju, v določeni minimalni višini. 
Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati 
naročniku varnostnih storitev ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem zasebnega varovanja, za 
zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 30.000,00 EUR za posamezni zavarovalni primer 
oziroma 40.000,00 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu (15. člen ZZasV-1). 

- Ponudnik mora ponudbi predložiti potrdilo o nekaznovanosti. Ponudnik predloži izpisek iz 
kazenske evidence, ki ni starejše od 3 mesecev. Šteje se, da ponudnik ustreza v kolikor mu v 
zadnjih dveh letih pred oddajo ponudbe ni bil ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima 
elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3; 

- Ponudnik (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. 

- Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila pravnomočno 
ugotovljeno najmanj dveh hujših kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo 
ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

- oddaja storitev podizvajalcem ni dovoljena. 
 

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat! 

Ponudnik mora biti usposobljen in mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi 

zmogljivostmi, potrebnimi za kakovostno in pravočasno izvedbo predmetnega naročila. Izbrani 

ponudnik bo moral najkasneje v desetih (10) dnevih od podpisa pogodbe naročniku izročiti: 

- seznam delavcev, ki bodo opravljali storitve varovanja po pogodbi, 
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- kopije licenc za delavce, ki bodo opravljali storitve varovanja, 
- dokazilo, da delavci izvajalca izpolnjujejo strokovne pogoje za izvajanje storitev varovanja. 

 

Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo za na seznamu navedene delavce med izvajanjem pogodbenih 

obveznosti samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred 

požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno 

odgovornost. 

Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo za 2 leti z možnostjo podaljšanja. Pogodba se 

sklepa pod odložnim pogojem, da izbrani ponudnik izroči zavarovanje v obliki overjene izvršnice, 

izpolnjene na znesek 2.000 EUR kot zavarovanje za dobro izvedbo storitev. Na razpisu lahko kandidira 

ponudnik, ki je imel v preteklem letu v povprečju zaposlenih najmanj 5 delavcev. 

Dopolnitve razpisne dokumentacije: 
 
Vse dopolnitve razpisne dokumentacije, odgovori na vprašanja ponudnikov ipd. bodo objavljene na 
spletnem naslovu www.adria-ankaran.si. Z objavo se šteje, da so dopolnitve razpisnih pogojev, 
vsebina povpraševanja in pojasnila del razpisne dokumentacije.  
 

Pogoji jamčenja – zavarovanje za dobro izvedbo storitev 

Izvajalec bo naročniku v zavarovanje za dobro izvedbo storitev po tej pogodbi izročil 
zavarovanje v obliki overjene izvršnice, izpolnjene na znesek 5.000 EUR kot zavarovanje za dobro 

izvedbo del, v primeru pogodbene kazni ali škode, ki bi jo s svojim ravnanjem povzročil 
izvajalec (npr. kazen za prekršek, poškodovanje lastnine naročnika ipd.). 
 

Merila za izbiro ponudnika: 
 
Največje možno število točk na razpisu je 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki zbere največje število točk 
Točke bodo dodeljene na podlagi po naslednjih kriterijih: 

- Ponudbena cena do 90% točk 
- Reference ponudnika do 5% točk 
- Plačilni rok do 5% točk 

 
 

ponder maksimalno število točk

A Najnižja cena 100 90,00                                    

B Ostali ponudniki - sorazmerno glede na najnižjo ceno A/B *100*90%

A
Ponudnik ima reference pri varovanju velikih družb, ki delujejo na 

področju turizma. 5,00                                       

B

Ponudnik ima reference pri varovanju srednje velikih družb, ki 

delujejo na področju turizma. 50 2,50                                       

C

Ponudnik nima referenc pri varovanju družb,  ki delujejo na 

področju turizma ali pa se te nanašajo samo na male in mikro 

družbe. 25 -                                          

Rok plačila

A nad 60 dni 100 5,00                                       

B nad 30 dni do vključno 60 dni 50 2,50                                       

C  do vključno 30 dni 25 -                                          

Reference ponudnika

Ponudbena cena

http://www.adria-ankaran.si/
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Pri navajanju referenc ponudnika je obvezna navedba trajanja referenčnega posla in kontaktne osebe 

naročnikov, pri kateri je možno preveriti reference. Reference, ki se nanašajo na trajanje opravljanja 

storitev varovanja, krajše od 12 mesecev, se ne bodo upoštevale. 

 

Izločitveni kriterij: 

S ponudniki, ki: 

- ne predložijo zahtevanih potrdil (glej točka Ponudba – ostali pogoji zbiranja ponudb), 
- oddajo ponudbe, ki, upoštevajoč predvidene normative, ne zagotavljajo izplačevanja 

stroška vsaj minimalne bruto-bruto plače delavcem izvajalca, povečane za povprečna 
izplačila malice, regresa in prevoza na delo; 

- so v trenutku odpiranja ponudb uvrščeni na Seznam gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami, ki se vodi pri Ministrstvu za javno upravo – direktorat za 
javno naročanje. 

- so v insolventnem postopku ali je iz javno dostopnih virov razvidno, da imajo 
likvidnostne težave (v zadnjem letu več kot 2x blokirane račune ipd.); 

- v letu 2018 niso imeli zaposlenih vsaj 20 delavcev, 
 

se pogodbenega razmerja ne sklepa in bodo izločeni iz izbornega postopka. 

 

Rok za sprejem ponudb:  
 

Ponudbe zbiramo od objave tega poziva do vključno petka, 28.2.2020 do 12.00 ure.  

Šteje se, da je ponudba pravočasno oddana, če je fizično dostavljena v tajništvo naročnika do poteka 

razpisnega roka. 

Vprašanja ponudnikov: 
Ponudniki lahko vprašanja glede razpisa ali zahtevo za ogled lokacije opravljanja storitve podajo do 

vključno petka, 21.2.2020 do 14.00 ure. Vprašanja posredujte na tajnistvo@adria-ankaran.si  

Odgovori na vprašanja ponudnikov bodo objavljeni na enak način kot ta razpisna dokumentacija na 

portalu www.adria-ankaran.si.   

Časovni okvir: 
 

Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe je 30 dni.  

Oddaja ponudbe: 
Popolna je ponudba, ki vsebuje: 

- natisnjen in parafiran izvod tega razpisa 
- izpolnjene in podpisane vse obrazce AA-SAFE-3-2020: Podatki o ponudniku in 

komercialni pogoji, ponudba 
- priložena vsa zahtevana potrdila 

 

Nepopolne ponudbe bodo izločene. 

mailto:tajnistvo@adria-ankaran.si
http://www.adria-ankaran.si/
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Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti ovojnici s pripisom: 

 »NE ODPIRAJ! PONUDBA ZA AA-SAFE-3-2020« 

Opozorilo: Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena 

skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma in točen naslov ponudnika. 

Odpiranje ponudb: 
 

Način odpiranja ponudb: komisijsko odpiranje ponudb. 

 

Datum in ura odpiranja ponudb: 28.2.2020 ob 12.00 uri. Izbrani ponudnik bo o izboru obveščen s 

pisnim sklepom. Naročnik ni dolžan obveščati ponudnikov, ki niso bili izbrani na razpisu.  

Na podlagi zbranih ponudb lahko naročnik določi dodatni krog izboljševanja ponudb. 

Odločitev komisije za odpiranje ponudb je dokončna in nanjo ni mogoče podati pritožbe. 

Kraj odpiranja ponudb: Upravna stavba družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 

6280 Ankaran  

Opozorilo:  

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno pred 

oddajo svoje ponudbe (do izteka roka za zahtevanje pojasnil), tako, da se lahko zagotovi predložitev 

dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna zahtevami razpisne dokumentacije, vključno z vso 

spremljajočo dokumentacijo. 

Pravica naročnika do odstopa od naročila in priznavanje stroškov 

ponudbe:  
 

Naročnik si pridržuje neomejeno pravico do zavrnitve vseh prispelih ponudb in ponovitve zbiranja 

ponudb ali do odstopa od naročila.  

 

Naročnik ne bo ponudnikom priznal nobenih stroškov, ki bi jih le-ti imeli s pripravo ponudb in 

kandidiranjem na razpisu. 

 

Adria Turistično podjetje d.o.o. 

    doc. dr. Aleš Semeja 

                                     direktor družbe  
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IZJAVA O SPREJEMU RAZPISNI POGOJEV: 

S podpisom Ponudnik izrecno izjavlja, da: 

- je v celoti seznanjen z dokumentom POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA  IZVAJANJE 
STORITEV FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA, PREVOZA GOTOVINE  IN 
IZDELAVE AKTOV – šifra razpisa AA-SAFE-3-2020.«., njegovimi dopolnitvami in 
pojasnili objavljenimi na http://www.adria-ankaran.si, predlogom pogodbe in 
razpisnimi kriteriji,  

- z razpisnimi pogoji v celoti soglaša, 
- ponudbo oddaja brez pridržkov in ponujena cena zajema vse navedene storitve in 

stroške, 
- poseduje ustrezno znanje, kader in opremo za pravočasno in kakovostno opravljanje 

ponujenih storitev, 
- predložena dokazila odražajo dejansko stanje 
- je ponudbo podpisala oseba, pooblaščena za zastopanje ponudnika 

 

____________________________________ 

(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika ) 

Ta izjava je obvezna sestavina ponudbe! 

http://www.adria-ankaran.si/

