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Narodna galerija
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Bojan Kuhar

Predmet javnega razpisa:

1. Zavarovanje premoženja in odgovornosti za obdobje treh
(3) let, od 1.1.2017 do 31.12.2019
2. " Zavarovanje razstav za obdobje 1.1.2017 do 31.12.2017 z
avtomatskim podaljševanjem"
Pri pripravi razpisne dokumentacije je sodelovala
zavarovalniško posredniška družba A-Team d.o.o., ki deluje v
skladu z Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) za račun
naročnika, plačilo njene storitve (provizija) je zajeta v okviru
administrativne premije v višini 7,5 %, kot predmet dogovora,
pogodbe med zavarovalnim posrednikom in izbranim
ponudnikom/zavarovalnico.
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1.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, davčna številka 38676770, matična
številka 5052076, transakcijski račun: 01100-6030377028, vabi ponudnike k oddaji
pisne ponudbe po odprtem postopku v skladu z določili Zakona o javnem naročanju
(Ur. list RS št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) in skladno z razpisno dokumentacijo za
oddajo javnega naročila storitev.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse
določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI
NARODNE GALERIJE

Za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2019

Ljubljana, september 2016
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE / SPLOŠNO
1. Izvajanje razpisa:
Razpis se izvaja na podlagi ZJN-3 (Ur.list RS št. 91/15).
Razpisna dokumentacija in obrazci razpisne dokumentacije so dosegljivi na spletnem
naslovu Narodne galerije: http://www.ng-slo.si/, pod rubriko Informacije.
2. Jezik
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
Celoten postopek oddaje javnega naročila, vse do podpisa pogodbe, poteka v
slovenskem jeziku.
3. Udeležba podizvajalcev
Ni dovoljeno.
4. Stroški
Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika.
5. Dokazila za ugotavljanje sposobnosti
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti dokumente (zložene v sledečem
vrstnem redu):
a) Podatki o ponudniku (Obrazec 1).
b) Izjava ponudnika in pooblastilo (Obrazec 2).
c) Izpolnjen obrazec ponudbe (Obrazec 3).
d) Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (dokumenti morajo biti originali):
- Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe v višini 15.000,00 EUR, veljavnost
15. 12. 2016 (Obrazec 4) (lahko je tudi pravilno izpolnjena bianco menica
sprememba dokumentacije, 29.09.2016)
-

Potrdilo (BON-2), ne starejše od 30 dni, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
podatkov o plačilni sposobnosti ni imel blokiranega računa. (5 )

Reference. (Obrazec 6) Ponudnik naj po svoji presoji navede vsaj najpomembnejših 5
referenc s področja predmeta razpisa za zadnja 3 leta, po časovnem vrstnem redu, pri
katerih je bila enoletna premija najmanj 100.000 EUR brez DDV. Vsaj ena od referenc
mora biti s področja zavarovanja razstav ali umetniških predmetov, katerih skupna
vrednost je več kot 200.000,00 € v enem letu. Navede naj tudi kontaktne podatke oseb
zaradi preverjanja resničnosti navedb.
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e) Vzorec pogodbe (Obrazec 7). Izpolnjen vzorec pogodbe mora biti podpisan,
izpolnjen, na vsaki strani parafiran. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika
naknadno zahtevati dopolnitev oz. pojasnitev podatkov v zvezi z osnutkom
pogodbe.
f) Dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov (lahko
fotokopija).
g) Izpolnjen ESPD obrazec
(Opomba 1: Originalni dokumenti se bodo zahtevali samo od ponudnika, ki bo izbran
kot najboljši za izvedbo javnega naročila.
(Opomba 2: Ponudnik naj za navedena dokazila, katera je določil kot poslovno
skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označi z ustrezno navedbo.)
6. Predložitev/umik ponudbe
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do vključno dne 03.11.2016.
najkasneje do 12.00 ure. Ponudbe se sprejemajo vsak delovni dan od 8:00 do 14:00.
Ponudniki oddajo pisne ponudbe po pošti ali osebno v zaprti kuverti na naslov
naročnika: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana.
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ PONUDBA ZA ZAVAROVANJE
NARODNE GALERIJE«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na
naslov naročnika prispeti pred pretekom roka za oddajo ponudb. V primeru umika bo
ponudba neodprta vrnjena ponudniku.
Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti zaprto, označeno in
dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »NE ODPIRAJ PONUDBA« pa mora
biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 03.11.2016. ob 13.00 uri na naslovu: Narodna
galerija, Puharjeva 9, Ljubljana (sejna soba).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
8. Postopki in način ocenjevanja ponudb
Vse ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno in nepravilno označene ponudbe bodo
izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala ustreznost glede na razpisne
pogoje. Če ponudba ni sestavljena v skladu z razpisnimi pogoji, jo bo naročnik izločil.
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Naročnik bo izločil ponudbo tudi v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali
netočne informacije.
Variantne ponudbe niso dopustne.
9. Ocenjevanje sposobnosti ponudnika
Naročnik bo ugotavljal in priznaval sposobnost vsakega ponudnika po pogojih,
navedenih v 5. točki teh navodil in izpolnjenega obrazca ESPD.
10. Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb
Pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb bomo upoštevali najnižjo skupno ponudbeno
vrednost (1+2) zavarovalniške premije.
(1) Višina skupne letne zavarovalne premije
(2) Vrednost premije (absolutni znesek v EUR) za zavarovanje razstave/razstav do
zavarovalne vsote 3.000.000,00 EUR, najvišja posamezna vrednost umetnine do
300.000,00 EUR, trajanje razstave/razstav do štiri mesece. Eksponati na
razstavi/razstavah morajo biti zavarovani za temeljne požarne nevarnosti, dodatne
požarne nevarnosti( izliv vode, meteorne vode), vlom-rop-vandalizem ob vlomu,
tatvina, objestnost obiskovalcev, v času prevoza umetnin (po principu " nail to nail«).
(* Narodna galerija si pridržuje pravico, da pri zavarovanju posameznih občasnih razstav,
išče konkurenčne ponudbe na trgu in se v primeru nižjih zanje tudi odloči.)
Umetnine, ki pridejo v hrambo (depo) in/ali na razstavo v stalno zbirko Narodno galerijo
naknadno, po podpisu pogodbe, se morajo zavarovati pod enakimi pogoji (ZP), kot umetnine
v lasti Narodne galerije po osnovni pogodbi med galerijo in zavarovalnico.
Kot najugodnejši bo izbran ponudnik, ki sprejema in izpolnjuje vse pogoje razpisne
dokumentacije, pogodbe in tiste, ki izhajajo iz obrazca ESPD (75. In 76. člen ZDR-3) in bo
ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost (1+2).
Originalne dokumente oz. originalne dokaze o izpolnjevanju pogojev dostavi samo izbrani
ponudnik. Za prijavo lahko ponudnik predloži kopije.
11. Vrednost premije
Vse cene (premije), morajo biti izražene v EUR.
Davek od prometa zavarovalnih poslov mora biti naveden ločeno.
V cenah (premijah) morajo biti vključeni vsi stroški, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo
naročila.
Višina premij se v času veljavnosti pogodbe ne sme zvišati.
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Pri oblikovanju zavarovalnih premij oz. premijskih stopenj za vse navedene vrste
zavarovanj ni dopustno upoštevanje odbitne franšize, razen za točke, kjer je to v
razpisni dokumentaciji posebej navedeno.
11. Način in rok plačila premije
Ponudnik bo naročniku za posamezne vrste zavarovanj obračunal letno premijo v
dvanajstih enakih brezobrestnih mesečnih obrokih, na osnovi sklenjenih posameznih
zavarovalnih polic, z izstavitvijo računa po 15. v mesecu za tekoči mesec, s plačilnim
rokom najmanj 30 dni.
Za vsa dodatna zavarovanja, sklenjena med zavarovalnim letom, ali če so med
zavarovalnim letom dogovorjene spremembe zavarovalnih podlag, se zavarovalna
premija obračuna od dne sklenitve dodatnega zavarovanja oziroma od dneva
spremembe zavarovalnih podlag do vključno zadnjega dne v zavarovalnem letu, pri
čemer se plačilo premije razdeli na toliko obrokov, kot je mesecev do konca
zavarovalnega leta
12. Rok za veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 15.12.2016.
13. Pojasnila razpisne dokumentacije
Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in odgovore na dodatna vprašanja sme
ponudnik zahtevati pisno, na portalu javnih naročil, pri razpisu Narodne galerije za
"zavarovanje premoženja in odgovornosti za obdobje treh (3) let, od 1.1.2017 do
31.12.2019."
Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo najpozneje do šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb,
pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno t.j.
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva preko portala javnih naročil.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni.
Zainteresirani ponudniki so dolžni sami spremljati informacije v zvezi z razpisom na
spletni strani http://www.ng-slo.si/, rubrika Informacije, kjer bodo poleg pojasnil v
zvezi s pripravo ponudbe objavljene tudi morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne
dokumentacije. Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval. Naročnik tudi ne bo
organiziral predhodnega sestanka s ponudniki.
Ponudniki se lahko dogovorijo za ogled Narodne galerije na telefonski številki
(01) 24 15 400, na enega od spodnjih terminov:
- ponedeljek, 19.09. ob 10.00 v recepciji; po galerijskih prostorih vas bo vodil gospod
Jože Raspet
- ponedeljek, 26.09. ob 10.00 v recepciji; po galerijskih prostorih vas bo vodil gospod
Jože Raspet
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14. Izbira najugodnejšega ponudnika
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti in
druge pogoje iz razpisne dokumentacije in pogodbe in bo ponudil najnižjo skupno
vrednost premije. (glej točko 10)
Prijava na razpis pomeni, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji navedenimi v razpisni
dokumentaciji, s pogodbo in pogoji označenimi v ESPD obrazcu in le tem tudi ustreza.
(zahtevam iz 75. In 76. člena ZDR-3).
15. Roki za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom
Po sprejemu odločitve/poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem
ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 90. člena ZJN-3.
Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu
pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 8 dni
od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa
bo vnovčil bančno garancijo oz. bianco menico za resnost ponudbe ne glede na razloge
za odstop. Pred podpisom pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku dostaviti
zahtevane originale dokazil o izpolnjevanju pogojev.
V primeru, da izbrani ponudnik odstopi od izbora oz. podpisa pogodbe, si naročnik
pridržuje pravico do oddaje naročila drugemu najugodnejšemu ponudniku, po
predhodnih pogajanjih.
Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2019
16. Opozorila
V času razpisa naročnik in zainteresirani ponudniki ne smejo izvajati dejanj, ki bi
vnaprej določila izbiro posamezne ponudbe.
Naročnik in izbrani ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe
ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da se pogodba ne bi začela izvajati ali
da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme izvajati postopkov, ki bi otežkočali
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.
17. Prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb
Naročnik lahko skladno z 90. členom ZJN-3 kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi
postopek javnega naročila oz. v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje
ponudb zavrne vse ponudbe.
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18. Pravno varstvo
Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo
postopka v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN) (Ur.list RS št.43/11, 60/11, 63/13, 90/14, 96/15).
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila,
razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok
za vložitev zahtevka osem (8) dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v
dveh izvodih neposredno pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh
dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po
pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki z varnim elektronskim podpisom,
overjenim s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 1.500 € na TRR pri
Ministrstvu za finance št. SI56 0110 0100 0358 802 - izvrševanje proračuna, odprt pri
Banki Slovenije, v skladu v skladu s prvim in drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN,
sklic: 11 16110-7111290-________________.
Pri tem mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. Pri
oblikovanju sklica se za P1, P2 in P3 vedno uporabi:
P1: šifra nadzornika – šifra proračunskega uporabnika Ministrstva za finance: 16110
P2: številka podkonta s kontrolno številko – 7111290
P3: zaporedna številka objave na informacijskem portalu javnih naročil (6 mest + 2
mesti za leto).

Ljubljana, september 2016
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2. VRSTA IN OPIS PREDMETA ZAVAROVANJ
Ponudniki ponudijo zavarovanje, ki je predmet javnega naročila, v celoti (postavke od 1
do 13). Ponudniki ne morejo ponuditi posameznih postavk.
Zavarujejo se:
-

umetnine (slike, plastike, grafike, risbe in druge umetnine) v lasti Narodne galerije, v
depojih, delavnicah, kabinetih ali razstavnih prostorih na lokacijah Narodne galerije;
skupna vrednost 01.01.2016: 43.042.590,20 EUR in 2.423.482,18 EUR € hramba tujih
umetnin.

- zgradbe in lokacija (na dan 01.01.2016)
- Cankarjeva 20, leto izgradnje 1896, vrednost 1.1.2016: 11.748.800,00 EUR; na
novo vrednost (adaptacija l. 2012 - 2015: fasada, tlaki, instalacije, restavriranje, nova
streha, proti-potresna utrditev/sanacija temeljev)
- Puharjeva 9, leto izgradnje 1993, vrednost 1.1.2016: 6.963.000,00 EUR; na
novo vrednost
- Prešernova 24, leto izgradnje 2001, vrednost 1.1.2016: 2.345.000,00 EUR); na
novo vrednost
- oprema (oprema in drobni inventar, vključno z informacijsko tehnologijo računalniki, displayi, pohištvo, stavbno pohištvo, delovni pripomočki in stroji); skupna
vrednost 01.01.2016: 2.990.560,23 EUR; na novo vrednost
- blago (v galerijski trgovini in zalogah); skupna vrednost 01.01.2016: 160.862,41 EUR
(po NC)
- odgovornost
V zgradbah je zagotovljeno:
- prenos alarma in napak
- obeh sistemov (požarni in protivlomni) na štiriindvajset (24) urni varnostni nadzorni
center Sintal Ljubljana, ki zagotavlja ustrezno intervencijo z mobilno ekipo
- požarnega sistema na Gasilsko brigado Ljubljana
- protivlomnega sistema na Policijo
- varovanje posameznih umetnin z elektronskimi tipali, s senzorji, ki so povezanimi z
alarmom na službo varovanja in Policijo; tehnično varovane vse slike manjše od 100
x 100 cm in vse plastike lažje od 100 kg
- varovanje umetnin z varuhi, ki so v času odprtja galerije, razporejeni po vseh
razstavnih prostorih;
- požarni alarmni sistem z avtomatskimi javljalniki, 24 ur povezan z nadzornim in
dežurnim centrom varnostne službe in gasilsko brigado;
- sprinkler sistem z dvema neodvisnima viroma gasilne vode, v kletnih prostorih-garaže
- video nadzorni sistem, 24 ur, v vseh prostorih
- alarmni sistem, v vseh razstaviščnih in depojskih prostorih, povezan z varnostno
nadzornim centrom, policijo in varnostno službo;
- elektronske ključavnice s kartičnim in šifrirnim pristopom in protivlomno varovanje
- registriran dostop v depoje;
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- omogočeno spremljanje in registracija gibanja med prostori, tako zaposlenih kot
gostov, s pomočjo elektronskih odpiral (ključev)
- protivlomni sistem, ki ustreza varnostni stopnji razreda III. (GRADE 3) v skladu s
standardom SIS EN 131
- 12 urno fizično varovanje z najeto profesionalno varnostno službo.
1) TEMELJNE POŽARNE NEVARNOSTI
(požar, vihar, toča, strela, eksplozija, padec zračnega plovila, demonstracije,
manifestacije)
Predmet zavarovanja
Zavarovalna vsota v vrednosti
01.01.2016 v EUR
Umetnine v lasti Narodne galerije, dolgoročni
43.042.590,20
depoziti
Tuje umetnine v hrambi
2.423.482,18
zgradbe
21.056.800,00
oprema
2.990.560,23
blago
160.862,41
reklamni napisi (pilon) – objestnost, vandalizem
3.000,00
2) IZLIV VODE IZ CEVI ZARADI LOMA, ZMRZALI, OBRABE, KOROZIJE na I.
riziko
Predmet zavarovanja
Zavarovalna vsota v EUR
umetnine
500.000,00
zgradbe
300.000,00
oprema
100.000,00
blago
20.000,00
3) METEORNE VODE, na I. riziko
Predmet zavarovanja
umetnine
zgradbe
oprema

Zavarovalna vsota v EUR
500.000,00
300.000,00
100.000,00

4) POPLAVA, HUDOURNIKI, VISOKE VODE, na I. riziko
Predmet zavarovanja
Zavarovalna vsota v EUR
umetnine
500.000,00
zgradbe
300.000,00
5) TEŽA SNEGA, na I. riziko
Predmet zavarovanja
zgradbe

Zavarovalna vsota v EUR
500.000,00

6) LOM STEKLA, okna, oprema, zavarovana so zunanje in notranje ravne
zasteklitve (tudi izolacijska stekla) v zavarovanih zgradbah,ter ogledala do
1m2/kos, lom stekla do površine 10m2/kos, vključno s posebnimi stekli
(zaščitne stopnice, ograje balkonov, steklene fasade, neprebojna/varnostna
stekla) na I. riziko
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Predmet zavarovanja
zgradbe

Zavarovalna vsota v EUR
15.000,00

7) POTRES
odbitna franšiza 2% zavarovalne vsote
Predmet zavarovanja
umetnine
zgradbe
oprema
blago

Zavarovalna vsota v EUR
43.042.590,20
21.056.800,00
2.990.560,23
160.862,41

8) POSREDNI UDAR STRELE (elektronska oprema, instalacije, stikala), na I.
riziko
Predmet zavarovanja
Zavarovalna vsota v EUR
oprema - računalniki, elektronska oprema
100.000,00
Zgradbe – instalacije, stikala
100.000,00
9) TATVINA, OBJESTNOST (vandalizem), na I. riziko
Predmet zavarovanja
Zavarovalna vsota v EUR
umetnine
500.000,00
oprema
10.000,00
blago
2.000,00
10) VLOM, ROP, VANDALIZEM, na I. riziko
Predmet zavarovanja
umetnine
oprema
blago
denar, vrednostni papirji, gotovina v blagajni
Večje poškodbe na zgradbi ob vlomu

Zavarovalna vsota v EUR
2.000.000,00
50.000,00
2.000,00
2.500,00
15.000,00

11) ODGOVORNOST DELODAJALCA,brez lastne udeležbe
35 zaposlenih – zavarovalna vsota, letni agregat škod 50.000,00 EUR
12) SPLOŠNA ODGOVORNOST, brez lastne udeležbe
zavarovalna vsota, letni agregat škod 150.000,00 EUR
13) Zavarovanje razstav / razstave
Vrednost premije (absolutni znesek v EUR) za zavarovanje razstave/razstav do
zavarovalne vsote 3.000.000,00 EUR v koledarskem letu, najvišja posamezna vrednost
umetnine do 300.000,00 EUR, trajanje razstave/razstav do štiri mesece. Eksponati na
razstavi/razstavah morajo biti zavarovani za temeljne požarne nevarnosti, dodatne
požarne nevarnosti( izliv vode, meteorne vode), vlom-rop-vandalizem ob vlomu,
tatvina, objestnost obiskovalcev, v času prevoza umetnin (po principu " nail to nail«):
__________________ EUR. (znesek je vnesen v tabelo "Ponudba zavarovalnih premij
posameznih vrst zavarovanja" pod zaporedno št. 13).
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Opomba:
V kolikor se zavarovalni pogoji, ki jih uporablja ponudnik, ne skladajo z zahtevanimi, je
ponudnik dolžan na razlike opozoriti in jih pojasniti!
Zadnji razpis smo imeli za obdobje pet (5) let. V tem času smo pri izbrani zavarovalnici
zavarovali poleg zgoraj naštetega še za 7.808.740,24 € umetnin, posameznih umetnin ali
kompletnih razstav.
Škodni rezultat /za obdobje petih (5) let najdete na spletni strani NG pod rubriko Informacije
javnega značaja – Javni razpisi in naročila.
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PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 1

Naziv ponudnika:
Sedež ponudnika, naslov:
Zakoniti zastopnik ponudnika:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Številka telefona:
Številka mobilnega telefona:
Internetni naslov:
Identifikacijska številka:
Matična številka:
Transakcijski račun št., odprt pri
banki:
Št. vpisa v sodni register
(št.vložka):
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:

Ponudnik:

(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)
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Izjava o izpolnjevanju pogojev

OBRAZEC 2

Ponudnik _________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma, da
izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
Izjavljamo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo kot ponudnik registrirani pri
pristojnem sodišču ali drugem organu, in sicer pri ….................................................................,
dne ................. pod številko ..................................... z imenom:
- popolna firma: ...................................................................
- skrajšana firma: .......................................................................
za sledečo(e) dejavnost(i), ki je(so) predmet naročila, za katerega dajemo ponudbo:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Izjavljamo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo veljavno dovoljenje za
opravljanje zavarovalnih poslov, v skladu s 3. členom Zakona o zavarovalništvu (Zzavar),
izdano s strani Agencije za zavarovalni nadzor, dne...................................... pod številko
.................................. ter da kot ponudnik izpolnjujemo vse zakonske in druge pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Prilagamo kopijo dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih
poslov.
Hkrati prilagamo izpolnjen Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila
(ESPD obrazec).
(V primeru, da ge za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjen,
natisnjen, podpisan in priložen Obrazec 2 Razpisne dokumentacije ter predložen izpolnjen
obrazec ESPD za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. ESPD obrazec je na voljo na
spletni strani naročnika.)
Soglašam s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi
pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudnikove dokumentacije ter da lahko v
imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje
izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se
zavezujemo, da bomo predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih
evidenc.
Ponudnik:

(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)
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Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

OBRAZEC 3

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih
družbenikov:

Št.

Naziv

Sedež

Delež
lastništva v %

1.
2.
3.
4.
….
Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih
družabnikov:
Št.

Naziv

Sedež

Delež
lastništva v %

1.
2.
3.
4.
….
Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s
ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št.

Naziv

Sedež

Delež
lastništva v %

1.
2.
3.
4.
….
V primeru, da ge za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjen, natisnjen,
podpisan in priložen Obrazec 3 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni
udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družabnikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede
na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

Ponudnik:

___________________________________

(kraj, datum)

______________________________________

(žig)
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PONUDBA

OBRAZEC 4

Na osnovi javnega razpisa Narodne galerije, Ljubljana, št. 15/10-2016 za oddajo naročila
storitev zavarovanj po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil št.
....................... dne ........................ dajemo naslednjo ponudbo:

1. Podatki o ponudniku
Naziv ponudnika:
Sedež ponudnika:
Zakoniti zastopnik ponudnika:
Kontaktna oseba, e-mail,
telefon:
Identifikacijska številka:
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:
2. Ponudbo dajemo samostojno in se nanaša na celotno naročilo.
3. Način plačila
12 enakih brezobrestnih mesečnih obrokov z rokom plačila računa najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa (po 15. v mesecu za tekoči mesec).
4. Fiksnost vrednosti premije
Potrjujemo fiksnost vrednosti premije za obdobje in za obseg, za katerega se izvaja javno
naročilo.
5. Kritje škod iz zavarovanj
Škode iz zavarovanj bodo krite naročniku, oškodovancem oz. upravičencem najpozneje v
roku ……… (največ 30) dni od dneva prejema zavarovančeve popolne dokumentacije s
prijavo škode.
6. Odzivni čas
V primeru prijave škode naročnika smo dolžni izvršiti ogled poškodovanega na lokaciji in
pripraviti zapisnik takoj oz. najkasneje v roku …24 ur…., izjemoma pa, v primeru pisnega
dogovora (velja tudi e-mail), v roku do največ …3..... dni.
7. Akontacija
Zavezujemo se, da bomo v primeru večjih škod (havarij) izplačali naročniku akontacijo v
višini ocenjene nesporne škode.
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8. Ponudba zavarovalnih premij posameznih vrst zavarovanja:
Zap. št.

Vrsta zavarovanja

1.
2

TEMELJNE POŽARNE NEVARNOSTI
IZLIV VODE IZ CEVI ZARADI LOMA,
ZMRZALI
METEORNE VODE
POPLAVA, HUDOURNIKI, VISOKE VODE
TEŽA SNEGA
LOM STEKLA, okna, oprema
POTRES
POSREDNI UDAR STRELE
TATVINA, OBJESTNOST
VLOM, ROP, VANDALIZEM
ODGOVORNOST DELODAJALCA
SPLOŠNA ODGOVORNOST
VREDNOST PREMIJE ZA ZAV. RAZSTAVE
Skupaj premija od 1. do 13:
DPZP 8,5%:
Skupaj premija z DPZP:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ponudbena
zavarovalna
premija / leto

Vrednost premije (absolutni znesek v EUR) za zavarovanje razstave/razstav do zavarovalne
vsote 3.000.000,00 EUR, najvišja posamezna vrednost umetnine do 300.000,00 EUR, trajanje
razstave/razstav do štiri mesece. Eksponati na razstavi/razstavah morajo biti zavarovani za
temeljne požarne nevarnosti, dodatne požarne nevarnosti( izliv vode, meteorne vode), vlomrop-vandalizem ob vlomu, tatvina, objestnost obiskovalcev, v času prevoza umetnin (po
principu " nail to nail«): __________________ EUR. (vnesi v gornjo tabelo pod št. 13)

9. Veljavnost ponudbe: ..........................................................................................

Ponudnik:

(kraj, datum)

(žig)

(podpis predstavnika)
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OBRAZEC 5
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758
Glava s podatki o garantu
Datum: [vpiše se datum izdaje]
VRSTA GARANCIJE: garancija za resnost ponudbe
ŠTEVILKA GARANCIJE: [vpiše se številka garancije]
GARANT: [vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje]
NAROČNIK: [vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika
v postopku javnega naročanja]
UPRAVIČENEC: Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
OSNOVNI POSEL: obveznost Naročnika iz njegove ponudbe, predložene v postopku
javnega naročanja št. JN…………………[vpiše se številka objave na Portalu javnih naročil],
z dne ……………..[vpiše se datum objave na Portalu javnih naročil], katerega predmet je:
Zavarovanje premoženja in odgovornosti Narodne galerije za obdobje treh (3) let, od
1.1.2017 do 31.12.2019. Naročnik je skladno s pogoji javnega naročila dolžan Upravičencu
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini …/…% ponudbene vrednosti, t.j. v
vrednosti …15.000,00 EUR [vpiše se izračunani znesek garancije s številko].
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …15.000,00 EUR
(z besedo: …petnajst tisoč /100 evrov) [vpiše se znesek garancije s številko in besedo] ;
valuta:…21.11.2016;
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO
IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: izjava Uprave RS za javna
plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki le s pošto ali po kurirju
KRAJ PREDLOŽITVE: [vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev
papirnih listin]
ROK VELJAVNOSTI: 15.12.ponudbponudb2016 [vpiše se datum zapadlosti garancije, ki
je opredeljen v razpisni dokumentaciji]
Kot Garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo Upravičencu izplačali
katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko Upravičenec predloži ustrezno zahtevo za
plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih)
podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj
z izjavo Upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na
ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je
navedeno, v kakšnem smislu Naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz Osnovnega posla.
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Garancija (menica) se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi
Upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:
1. Naročnik je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno
spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. Naročnik, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju
njegove ponudbe, na poziv Upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani Naročnik ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu s pogoji javnega naročila.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na rok veljavnosti garancije ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010,
izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)
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Obrazec 6
Izdajatelj menic:
______________________________
______________________________
______________________________
MENIČNA IZJAVA
Kot zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo "Zavarovanje premoženja Narodne
galerije za obdobje treh (3) let, od 01.01.2017 do 31.12.2019", izročam naročniku Narodna
galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, lastno menico z menično izjavo s klavzulo »brez
protesta« z veljavnostjo do _________________ (veljavnost ponudbe oz. rok iz pogodbe).
Na menici je/sta pooblaščen/a podpisnik/a:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(funkcija)

(ime in priimek)

(podpis)

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika, da izpolni bianco menici največ do višine
___15.000,00__ EUR ter da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, ter
uporabi menico v skladu z Zakonom o menicah brez možnosti protesta izdajatelja menice.
Naročnik del bo menico unovčil v skladu z določili razpisne dokumentacije predmetnega
javnega naročila.
Izdajatelj menice pooblaščam naročnika del, da menico domicilira pri banki
_______________________________________, ki vodi transakcijski račun št.
____________________________________________ izdajatelja oz. akceptanta menice.
Banko ___________________________________, ki ji je menica predložena za unovčenje,
nepreklicno pooblaščam, da prenese menični znesek z našega transakcijskega računa št.
_________________________________ na račun naročnika Narodna galerija, Puharjeva 9,
1000 Ljubljana.
Priloga: ____ 1 bianco menica

Datum: _______________

Podpis izdajatelja menic:
__________________________________
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OBRAZEC 7
REFERENCE PONUDNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

Navajamo pet (5) referenc s področja predmeta razpisa za zadnja 3 leta, po časovnem vrstnem
redu, pri katerih je bila enoletna vrednost zavarovalne premije posamezne pravne osebe višja
od 100.000 EUR brez DDV.
Vsaj ena od referenc mora biti s področja zavarovanja razstav (posamezna razstava) ali
umetniških predmetov, katerih skupna vrednost je (v koledarskem letu) več kot 200.000,00 €:
Št.

Naročnik – pogodbeni partner, Predmet in neto
kontaktna oseba, kontakt (tel. vrednost pogodbe v
Številka)
EUR

Datum
podpisa
pogodbe

Leto
izvajanja

1.

2.

3.

4.

5.

Ponudnik:
_______________________________
(kraj in datum)

(žig)

_________________________
(podpis)
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VZOREC POGODBE

OBRAZEC 8

Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV 38676770, ki
jo zastopa direktorica dr. Barbara Jaki, v nadaljnjem besedilu “zavarovanec”
in
…………………………….............................….., identifikacijska številka za DDV
..........……………, ki ga/jo zastopa direktor ……………………….……. , v nadaljnjem
besedilu “zavarovalnica”
skleneta naslednjo
P O G O D B O O ZAVAROVANJU PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI
NARODNE GALERIJE ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2019
št…………..….

1.člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je zavarovanec kot naročnik v skladu z ZJN-3 izbral
zavarovalnico kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila za zavarovanje premoženja
in odgovornosti Narodne galerije za obdobje od 1.1.2017 do 31.12..2019 na podlagi javnega
razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ....................., številka JN….........../2016.
S to pogodbo se zavarovanec kot naročnik in zavarovalnica dogovorita o medsebojnih
pravicah in obveznostih pri izvajanju storitev, ki so predmet te pogodbe.
2.člen
Pogodba se sklepa za obdobje treh (3) let in sicer od 1.1.2017 do 31.12.2019.
3.člen
Predmet pogodbe je zavarovanje premoženja in odgovornosti zavarovanca (v nadaljevanju:
storitve) na osnovi ponudbe zavarovalnice z dne .........................., ki je bila predložena v
ponudbi za oddajo javnega naročila storitev in je sestavni del te pogodbe ter obsega
zavarovanje:
-

temeljne požarne nevarnosti
izliv vode iz cevi zaradi loma, zmrzali
meteorne vode
poplava, hudourniki, visoke vode
teža snega
lom stekla, okna, oprema
zavarovanje razstav
potres
posredni udar strele
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-

tatvina, objestnost
vlom, rop, vandalizem
odgovornost delodajalca
splošna odgovornost.

Obseg storitev po tej pogodbi temelji na podatkih, ki veljajo za leto 2015. Ta obseg se lahko
spremeni, glede na spremembe v količini predmeta zavarovanja. V primeru potreb po
vključitvi novega ali dodatnega obsega ali količine predmeta iz prvega odstavka tega člena, se
pogodbeni stranki dogovorita za sklenitev aneksa k pogodbi.
4.člen
Zavarovanec kot naročnik se obvezuje plačati naslednje premije:
Zap. št.

Vrsta zavarovanja

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TEMELJNE POŽARNE NEVARNOSTI
IZLIV VODE IZ CEVI ZARADI LOMA, ZMRZALI
METEORNE VODE
POPLAVA, HUDOURNIKI, VISOKE VODE
TEŽA SNEGA
LOM STEKLA, okna, oprema
POTRES
POSREDNI UDAR STRELE
TATVINA, OBJESTNOST
VLOM, ROP, VANDALIZEM
ODGOVORNOST DELODAJALCA
SPLOŠNA ODGOVORNOST
VREDNOST PREMIJE ZA ZAV. RAZSTAVE
Skupna premija od 1 do 12:
Skupaj premija od 1. do 13:
DPZP 8,5%:
Skupna premija z DPZP 1 do 12:
Skupaj premija z DPZP 1 do 13:

14.
15.

Ponudbena
zavarovalna
premija / leto v €

V skupni vrednosti premije (vrednost za plačilo - pod "Skupaj") je zajet tudi davek od
prometa zavarovalnih poslov (DPZP).
Vrednost premije (absolutni znesek v EUR) za zavarovanje razstave/razstav do zavarovalne
vsote 3.000.000,00 EUR v tekočem letu, najvišja posamezna vrednost umetnine do
300.000,00 EUR, trajanje razstave/razstav do štiri mesece. Eksponati na razstavi/razstavah
morajo biti zavarovani za temeljne požarne nevarnosti, dodatne požarne nevarnosti ( izliv
vode, meteorne vode), vlom-rop-vandalizem ob vlomu, tatvina, objestnost obiskovalcev, v
času prevoza umetnin (po principu " nail to nail«): _____________ EUR. (vpiši v gornjo
tabelo pod zaporedno št. 13)
(* Narodna galerija si pridržuje pravico, da pri zavarovanju posameznih občasnih razstav, išče
konkurenčne ponudbe na trgu in se v primeru nižjih zanje tudi odloči.)
25/29

Umetnine, ki pridejo v hrambo in/ali na razstavo v stalno zbirko Narodne galerije naknadno,
po podpisu pogodbe se morajo zavarovati pod enakimi pogoji (PS), kot umetnine v lasti
Narodne galerije po osnovni pogodbi med galerijo in zavarovalnico.
Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da naročnik od zavarovalne premije za zavarovanje
razstav , ki je predmet razpisa in razvidna pod točko 13, plača ob podpisu pogodbe depozitno
premijo največ v višini 10% te premije".
5.člen
Pogodbena letna zavarovalna premija je za dogovorjeni obseg in količino storitev fiksna.
Izhodišča za obračun premije se za vsako zavarovalno leto določijo z aneksom po enaki ali
ugodnejši ceni kot prvo leto.
Zavarovalna premija se lahko spremeni zaradi spremembe obsega zavarovanih stvari. V času
izvajanja pogodbenih obveznosti lahko zavarovanec pod istimi pogoji obseg zavarovanja
spremeni, tako da izloči predmet zavarovanja, ki ga v tem času odtuji oziroma se odloči, da ga
ne bo več zavaroval, ali vključi nov predmet zavarovanja, ki ga v tem času pridobi ali se
odloči, da ga bo zavaroval.
V primeru, da se v času veljavnosti pogodbe zavarovalne premije in premijske stopnje na trgu
znižajo za več kot 15 %, v primerjavi z baznim letom 2017, se sorazmerno znižajo tudi
zavarovalne premije in premijske stopnje po tej pogodbi. To zavarovanec kot naročnik in
zavarovalnica uredita z aneksom.
6.člen
Zavarovanec bo plačeval premije iz 4.člena te pogodbe na osnovi zavarovalnih polic in
obračunov, izdelanih na začetku zavarovalnega leta, kot akontacije v dvanajstih zaporednih
obrokih z rokom plačila ……… (najmanj 30) dni od dneva izstavitve računa (po 15. v mesecu
za tekoči mesec) in po preteku tekočega zavarovalnega leta kot poračun. Zavarovalnica bo
izstavila račune za vsako polico posebej. V primeru, da zavarovanec kot naročnik ne plača
računa v roku plačila, ima zavarovalnica pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
7. člen
Zavarovanec kot naročnik bo zavarovalnico obveščal o nastanku zavarovalnih primerov
sprotno, zavarovalnica bo škodo likvidirala v 15 dneh po pridobitvi dokumentov,
zavarovalnino oziroma odškodnino pa bo nakazala v nadaljnjih 15 dneh po likvidaciji škode.
V primeru, da zamudi z izplačilom škode, ima zavarovanec kot naročnik pravico zaračunati
zakonite zamudne obresti.
Zavarovanec lahko za preprečitev nadaljnje škode in za ponovno vzpostavitev delovanja
izvede vsa nujna dela na objektih in napravah, ki so predmet zavarovanja.
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8. člen
Zavarovalnica se zavezuje, da bo v primeru večjih škod (havarij) zavarovancu izplačala
akontacijo v višini ocenjene nesporne škode (nesporni del zavarovalnine) in sicer v 15 dneh
po prijavi škodnega primera.
Celotni znesek zavarovalnine se obračuna po pridobitvi popolne dokumentacije za likvidacijo
in sklenitvi zaključnega sporazuma. Preostali znesek bo zavarovalnica poravnala v roku 15
dni od dneva zbrane popolne (škodne) dokumentacije.
9.člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da štejejo podatki iz te pogodbe in podatki, ki se bodo
uporabljali v vseh poslovnih dogovorih, za uradno skrivnost.
10.člen
V primeru, da je posamezno določilo v Splošnih pogojih zavarovalnice za posamezno
zavarovanje v nasprotju z določili v pogodbi ali v ponudbenem predračunu, se uporablja
določilo iz pogodbe oz. ponudbenega predračuna.
11.člen
Vsaka pogodbena stranka lahko odpove pogodbo s šestmesečnim odpovednim rokom, ki
prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, lahko v roku 30 dni po pisnem opominu,
če v tem času, kršitev ki je razlog za odpoved pogodbe ni odpravljena, pogodbi zvesta
stranka odstopi od pogodbe tako, da svoj odstop sporoči nasprotni pogodbeni stranki s
priporočenim pismom po pošti.
12.člen
V primeru sprememb v zakonodaji, ki ureja področje izvrševanja proračuna RS, si
zavarovanec kot naročnik pridržuje pravico do enostranskega odstopa od pogodbe, brez
kakršnih koli škodnih oz. pravnih posledic, pri čemer zavarovalnica ne more zahtevati
nikakršne odškodnine, ali do sklenitve nove, ki bo zajemala le zakonsko določena področja
zavarovanja.
13.člen
Protikorupcijska klavzula
Zavarovalnica izjavlja, da niti sama, niti kdo drug v njenem imenu ni obljubila, ponudila ali
dala kakšno koli korist delavcu zavarovanca ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev
naročnika v postopku oddaje javnega naročila, z namenom, da bi lahko vplivala na vsebino,
dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med in po izbiri ponudnika.
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Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za:
– pridobitev posla ali
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 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, posredniku;
je nična.
Če bi se ugotovilo, da je prišlo do primera iz prejšnjega odstavka tega člena, je že sklenjena in
veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
14. člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

15. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem
predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.
16. člen
Pogodba je sklenjena do 31.12.2019, izjemoma se lahko podaljša za obdobje do končne
odločitve v novem postopku izbire ponudnika za naročilo, ki je predmet te pogodbe.
17. člen
Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno v
duhu dobrih poslovnih običajev.
V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno
sodišče v Ljubljani.
18. člen
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je Bojan Kuhar, tel. 031 377 200, e-pošta
bojan_kuhar@ng-slo.si.
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani ponudnika je:
____________________________________________ , tel. ______________________,
e-pošta _________________________________ .
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19.člen
Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
20.člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
dva izvoda.

Zavarovanec:

Zavarovalnica:

Narodna galerija

_______________________
_________
dr. Barbara Jaki, direktorica

______________________
Ime in priimek, direktor

___
_________
Žig

Žig

Datum:

Datum:
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