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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi 25. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 
12/2013-UPB5) SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi 
ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi 
javnega naročila po odprtem postopku za »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA  NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-
NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016« 
najkasneje do: 
 
dne 20.11.2013 do 12:00 ure na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 
13, 1000 Ljubljana, oziroma pošljejo s priporočeno pošiljko. 
 
Po pošti prispele ponudbe bodo veljavne, če bodo prispele na naslov do izteka 
navedenega roka. Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako: 
»NE ODPIRAJ – ZA JAVNO NAROČILO – »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV 
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA  NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-
NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«. 
Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.  
 
Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, 
da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Če ponudnik ne 
bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali 
predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno 
dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. 
 
Ponudbe, ki jih naročnik zaradi nepravilne označbe ne bo uvrstil na javno odpiranje, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka. 
 
Kontaktna oseba naročnika: Rebeka Kumer Bizjak 
 
Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja 
ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne. 
 
ODPIRANJE PONUDB 
 
Javno odpiranje ponudb bo: 
 
dne 20.11.2013 ob 13:00 uri na lokaciji Dimičeva 13, Ljubljana, steklenjak v 2. 
nadstropju na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 
1000 Ljubljana 
 
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti 
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
 
S spoštovanjem, 
 
  v.d. direktorja 
  Boštjan Skalar 



 
 

3 

1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA 
 
1.1 Način izvajanja naročila 
 
Naročnik oddaja naročilo »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-
NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12. 2016« v 
celoti. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev (delne ponudbe niso 
dovoljene). 
 
1.2 Komunikacija z naročnikom 
 
Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v 
povabilu za oddajo ponudbe. 
 
1.3 Povezava naročnika in ponudnika 
 
Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so 
pripravljale to razpisno dokumentacijo.  
 
1.4 Jezik 
 
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem 
jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe. 
 
Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob 
pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v 
slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori 
na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se 
vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v 
slovenski jezik. 
 
1.5 Statusne spremembe 
 
V primeru statusnih sprememb ponudnika bo ponudnik moral dokazati, da je univerzalni 
pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, 
tako kadrovsko, finančno in tehnično. 
 
1.6 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev 
 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina 
v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi 
naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in 
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki 
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki 
bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. 
 
1.7 Podizvajalci 
 
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 
pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 
Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 
naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po 
prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima: 

• ponudnikovo pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije neposredno plačuje podizvajalcem in 

• podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 
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1.8 Izbrani ponudnik 
 
Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju 
javnega naročila posredovati podatke o: 

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati naročniku. 
 
1.9 Variantne ponudbe 
 
Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. 
Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo z vsemi ponudbami izločen iz postopka. 
 
1.10 Pojasnila razpisne dokumentacije 
 
Naročnik bo na portal oz. preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila 
vezana na razpisno dokumentacijo najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo 
ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Skrajni rok za 
postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 11.11.2013. 
 
Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu preko portala javnih naročil skladno s 
prej navedenim pravočasno in ob tem upoštevati še čas, ki ga naročnik potrebuje za 
posredovanje pojasnila. 
 
1.11 Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo 
ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. 
 
1.12 Dopustne dopolnitve ponudbe, računske napake 
 
Če se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, 
ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more 
preveriti, se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za 
predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti 
iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno. 
 
Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede 
tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo 
ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe. 
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih 
naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. 
 
Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil očitne računske napake, ki jih odkrije 
pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta 
spreminjati. 
 
1.13 Stroški ponudbe 
 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
 
1.14 Plačilni pogoji 
 
Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa. Prilogi računa sta predhodno naročilo 
naročnika za izvedbo posamezne predstavitve na mednarodnih sejmih oz. borzah in 
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poročilo o delu. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma prejema naročila s 
strani naročnika. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo. 
 
V kolikor ponudnik navede, s katerimi podizvajalci bo izvajal naročilo, mora ob podpisu 
pogodbe posredovati naročniku soglasje, da lahko naročnik neposredno plačuje 
podizvajalcem. 
 
1.15 Cena, rok izvedbe del in ocenjena vrednost naročila 
 
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi 
stroški morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan 
posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati 
vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila. 
 
Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred 
zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za 
katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. 
 
V obrazec Ponudbeni predračun (Obrazec št. 2) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in 
sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora 
vključiti v končno ponudbeno vrednost. 
 
Upošteva se, da je ponudnik natančno preučil predmet javnega naročila, kot izhaja iz 
opisa predmeta javnega naročila in specifikacije opreme za naročnika ter drugih, v tej 
razpisni dokumentaciji izraženih zahtev. 
 
Ponudnik mora v ponudbi navesti ponudbene cene na kvadratni meter postavljenega 
razstavnega prostora po posameznih državah.  
 
Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, ki so predvideni v razpisni dokumentaciji.  

 
V cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške: 

• izris konkretnega načrta  postavitve tipske stojnice za posamezni sejem in borzo; 
• postavitev elementov tipske stojnice na posameznih sejmih in borzah v obdobju 

trajanja pogodbe (montaža in demontaža tipske stojnice, ureditev inštalacij - 
elektrike, vode, interneta, ozvočenja, na način, kot to zahteva postavitev, 
ureditev stropne konstrukcije, izdelava vseh grafičnih aplikacij – napisi podjetij na 
mizah in pultih, itd., postavitev in ureditev video projekcije, zaslona na dotik, DVD 
in/ali CD projekcije na zaslonu ter morebitnih dodatnih tehničnih specifik tipske 
stojnice, v kolikor bi se le-ta v času trajanja pogodbe obnovila/dodala), 
transportni stroški (stroški zavarovanja elementov in ostalega materiala ter 
reprezentance pri prevozu, stroški nakladanja in razkladanja, prevoz informativno 
propagandnega materiala in reprezentance, prevoz promocijske hrane in pijače 
(izjema so nekatere države, kjer carinske omejitve to onemogočajo – npr. Rusija), 
ureditev špediterskih in carinskih formalnosti za vse elemente stojnice, 
propagandne  materiale, reprezentanco in ostalo po spisku naročnika, stroški 
embalaže za elemente tipske stojnice, stroški transporta po Sloveniji …), pomoč 
pri postavitvi animacijskega prostora na stojnici). Pri predstavitvah, ki so 
vključene v razred 3 in pri dveh predstavitvah na investicijsko - nepremičninskih 
sejmih (EIRE Milano in Expo Real München) mora prav tako upoštevati strošek 
eventualnega najema viličarja na kraju dogodka, v kolikor bi bilo to potrebno; 

• stroški skladiščenja vseh elementov stojnice; upoštevati je potrebno, da mora biti 
lokacija skladišča na ozemlju RS Slovenije;  

• stroški najema in uporabnine ostale opreme stojnice (stroški vsakokratnega 
nakupa tepiha/talne obloge oziroma dodatnih elementov, najema hladilnikov, 
lesene servirne mizice (kot na primer Novoles), sesalcev, pomivalnih strojev, 
pomivalnih korit, štedilnikov,…  - natančneje opredeljeno v točki 4 (Opis naročila – 
tehnične specifikacije, ) TEHNIČNA DOKUMENTACIJA OZIROMA NAČRTI 
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• drugi stroški za aktivnosti, opredeljene v tej pogodbi in njenih prilogah. 
 
Izvedba posamezne predstavitve na mednarodnih sejmih oziroma borzah se opravi po 
predhodnem naročilu naročnika. Izvedba posamezne naročene postavitve mora biti 
izvedena in predana naročniku najmanj 1 dan pred začetkom sejma oz. borze (predaja 
zaključenih del do 10.00 ure dopoldne oz. po dogovoru z naročnikom).  
 
Ponudbene cene so fiksne za celoten čas trajanja pogodbe. 
 
Letna ocenjena vrednost razpisanih del skupaj znaša 480.000 € brez DDV oz. 
585.600 € z DDV (celotna pogodbena vrednost, za dobo treh let znaša 
1.440.000 € brez DDV oz. 1.756.800 € z DDV). 
 
1.16 Dodatna naročila  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda (skladno z določili 5. 
odstavka 29. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 
12/2013-UPB5)) izbranemu ponudniku osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez 
predhodne objave. Naročnik z izbranim ponudnikom sklene aneks k osnovni pogodbi ali 
novo pogodbo. 
 
Podlaga za odločitev vrednosti dodatnih del oziroma storitev so cene na enoto iz osnovne 
pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik. 
 
1.17 Merila 
 
Merilo za ocenitev ponudb v predmetnem javnem naročilu je:  ekonomsko 
najugodnejša ponudba. 
 
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika bodo naslednja: 

Ponudbena cena 75 točk 
Kakovost izvedbe                   15 točk 
Tehnične prednosti               10 točk 

 
Maksimalno število točk je 100. 
 
Skupno število točk, ki jih posamezen ponudnik lahko prejme ne more presegati 100. 
 
Izbrana bo ponudba tistega ponudnika, ki bo prejel najvišje skupno število točk. V 
primeru, da bo imelo več ponudb enako število točk, bo izbrana ponudba, ki bo na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija prispela prej. Vrstni red prispetja ponudb se ugotavlja 
na podlagi časa prispetja ponudb na SPIRIT Slovenija, javna agencija. V primeru oddaje 
ponudbe na pošti se upošteva čas prispetja vloge na SPIRIT Slovenija, javna agencija. V 
primeru, da bo na SPIRIT Slovenija, javna agencija več ponudb prispelo po pošti na isti 
dan, se upoštevata datum in čas oddaje ponudbe na pošti (datum, ura, minuta poštnega 
žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta 
predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču 
SPIRIT Slovenija, javna agencija se upoštevajo datum, ura in minuta osebne oddaje 
vloge. V primeru, da bo imelo več ponudb isti čas prispetja, se ponudnika izbere z 
žrebom. 
 
Ponudbena cena                                                                                                        
75 točk 
 
Ponudnik mora ponuditi ceno za postavljanje razstavnega prostora v obdobju, na 
katerega se nanaša javno naročilo. Ponudnik mora za vsako navedeno državo posebej 
ponuditi ceno postavljanja kvadratnega metra razstavnega prostora, v ceno za postavitev 
kvadratnega metra razstavnega prostora se vštejejo tudi vsi stroški, kot to izhaja iz 
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razpisne dokumentacije (stroški skladiščenja, transport, najem kuhinjskih gospodinjskih 
aparatov in morebitne ostale opreme za postavitev stojnice, uporabnina  za določene 
predmete v kuhinji in na stojnici, tehnična podpora pri ozvočenju, postavljanju ekranov 
in drugih tehničnih specifik stojnice …).  
 
 
Datum* Sejem/Borza Kraj tip sejma m2** Razred 

Avstrija 
10.01.-
13.01. Ferienmesse Dunaj splošni 100 3 

Belgija 
31.01.-
04.02. Vakantie Salon Bruselj splošni 70 2 

Češka 
07.02.-
10.02. Holiday World Praga borza + splošni 82 2 

Finska 
17.01.-
20.01. 

MATKA - Nordic Travel 
Fair Helsinki borza + splošni 42 1 

Francija 

11.03.-
14.03. MIPIM Cannes 

Investicijsko-
nepremičninski 
sejem 30 1 

Italija 

14.02.-
17.02. 

BIT - Borza 
Internazionale del 
Turismo  Milano borza + splošni 90 2 

24.06.-
26.06. EIRE Milano 

Investicijsko-
nepremičninski 
sejem 52 1 

17.10.-
19.10. TTG Incontri Rimini borza 128 3 

Madžarska 
03.03.-
06.03. Utazas Budimpešta borza + splošni 40 1 

Nemčija 
20.02.-
24.02. F.R.E.E München splošni 105 3 
06.03.-
10.03. 

ITB - Internationale 
Tourismus Börze Berlin borza + splošni 172 3 

21.05.-
23.05. IMEX Frankfurt MICE 81 2 

23.07.-
25.07. 

RDA - Reise Deutscher 
Autobusunternehmunge
n Köln borza 105 3 

13.10.-
15.10. Expo Real München 

Investicijsko-
nepremičninski 
sejem 90 2 

Nizozemska 
19.01.-
13.01. Vakantiebeurs Utrecht splošni 96 3 

Rusija 

20.03.-
23.03. 

MITT - Moscow 
International Travel & 
Tourism  Moskva borza + splošni 189 3 
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Srbija 
21.02.-
24.02. 

IFT - Međunarodni sajam 
turizma Beograd splošni 152 3 

Španija 
30.01.-
03.02. 

FITUR - Feria 
Internacional de Turismo Madrid borza + splošni 65 2 

19.11.-
21.11. 

EIBTM - Global Meetings 
& Incentives Exhibition  Barcelona MICE 65 2 

Velika Britanija 
04.11.-
07.11. 

WTM - World Travel 
Market London borza 148 3 

 
*V tabeli je v kategoriji »Datum« naveden datum sejma informativno, in sicer datum 
sejmov iz leta 2013 
**V tabeli je pri kategoriji »m2« ocenjena kvadratura glede na leto 2013 (naročnik si 
pridržuje pravico, da kvadraturo spremeni glede na finančne zmožnosti) 
 
Postavitev manjše stojnice v Sloveniji (cca. 3x letno). 
 
Način obračunavanja ponudbene cene v točke se opravi po posameznih državah in je 
razviden iz spodnje tabele. Po navedenih formulah dobijo cenovno najnižje ponudbe 
maksimalno število točk, ostale pa sorazmerno manj. Obračun ponudbene cene v točke 
bo naročnik napravil na dve decimalki natančno, tako da se vrednosti točk, ki dosegajo 
ali presegajo pet tisočin točke, zaokrožijo navzgor, v drugih primerih pa ostanejo 
nespremenjene (npr. vrednost 2,236 se zaokroži na 2,24; vrednost 3,452 se zaokroži na 
3,45). Maksimalno število vseh točk je 75. 
 
Razred 1:  
 
Država 
borze oz. 
sejma 

Formula obračuna v točke Maksimalno 
število točk 

Avstrija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Italija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Nemčija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Velika 
Britanija 

Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Belgija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Španija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1,5 

1,5 

Češka Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Finska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1,5 

1,5 

Francija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Madžarska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1,5 

1,5 
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Poljska   Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1,5 

1,5 

Nizozemska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Rusija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Azerbajdžan Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1,5 

1,5 

Ukrajina 
Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Srbija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Slovaška Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1,5 

1,5 

Švica Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Švedska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Slovenija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

    Skupaj 21 

 
Razred 2: 
 
Država 
borze oz. 
sejma 

Formula obračuna v točke Maksimalno 
število točk 

Avstrija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 2 

2 

Italija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Nemčija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 2 

2 

Velika 
Britanija 

Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Belgija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Španija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Češka Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Finska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Francija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Madžarska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Poljska 
Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 0,5 
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Nizozemska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Rusija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Azerbajdžan Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Ukrajina Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Srbija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Slovaška Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Švica Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Švedska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Slovenija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

    Skupaj 31 

 
Razred 3:  

Država 
borze oz. 
sejma 

Formula obračuna v točke Maksimalno 
število točk 

Avstrija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Italija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Nemčija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Velika 
Britanija 

Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Belgija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Španija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0,5 

0,5 

Češka Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

Finska 
Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0 

0 

Francija 
Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0 0 

Madžarska 
Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0 0 

Poljska 
Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0 0 

Nizozemska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 2 

2 

Rusija Št. točk = najnižja cena / cena 3 
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ocenjevane ponudbe * 3 

Azerbajdžan 
Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0 0 

Ukrajina 
Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0 0 

Srbija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 3 

3 

Slovaška 
Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0 0 

Švica Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0 

0 

Švedska Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 0 

0 

Slovenija Št. točk = najnižja cena / cena 
ocenjevane ponudbe * 1 

1 

    Skupaj 23 

 
Kakovost izvedbe    
15 točk 
 
Kakovost izvedbe bo naročnik ocenjeval na podlagi referenc, ki jih bo ponudnik navedel v 
obrazcu št. 10, h kateremu morajo biti priložene pisne izjave strank ponudnika, da je 
ponudnik za njih v zadnjih šestih letih (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013) v celoti, 
korektno, pravočasno in brez odstopanj od načrtov oziroma navodil stranke opravil 
storitve, ki so po vsebini primerljive s storitvami, ki so predmet tega javnega naročila 
(postavljanje sejemskega prostora), v vrednosti 200.000 EUR letno (brez DDV), pri 
čemer se kot reference v smislu merila ne priznavajo reference, ki jih je ponudnik 
navedel, naročnik pa priznal v smislu izkazovanja tehnične usposobljenosti. 
 
Vsaka taka izjava (obrazec št. 11) mora biti potrjena s strani stranke. Za vsako potrjeno 
izjavo bo ponudnik dobil 5 točk. Maksimalno število točk je 15. 
 
Tehnične prednosti 
10 točk         
a. V določenih primerih (največ 10-krat v posameznem letu) naročnik v zvezi s 
postavljanjem stojnice potrebuje tudi transport določenih predmetov, ki jih naročnik 
glede na tematiko posameznega sejma/borze potrebuje na predstavitvi. Ponudnik, ki bo 
naročniku ves čas trajanja pogodbe zagotavljal brezplačen transport po Sloveniji za 
različne predmete, ki jih bo naročnik potreboval na stojnici (elementi vezani na sejemsko 
predstavitev), bo dobil dodatnih 5 točk. Ta transport je omejen na ozemlje Slovenije in 
ga naročnik izkoristi največ 10-krat v posameznem letu. 
 
Ponudnik, ki tega transporta ne bo zagotovil brezplačno, bo dobil 0 točk, mora pa navesti 
ceno za prevožen kilometer za takšen transport.                                                                                  
 
b. Glede na stalno uporabo elementov stojnice se le-ti, zlasti pa elementi z lesenimi 
površinami, hitro poškodujejo oziroma obrabijo. Ponudnik, ki bo naročniku zagotovil 
brezplačno obnovo nekaterih najbolj dotrajanih lesenih elementov stojnice, bo dobil 5 
točk. Obnova zajema brušenje in lakiranje/voskanje lesenih površin. 
 
 
 
1.18 Pogodba 
 
Ponudnik parafira vzorec pogodbe ter jo predloži v okviru poglavja »pogodba«, saj s tem 
potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe. 
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Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo, katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. 
Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil 
spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik v 8 dneh ne bo vrnil podpisane pogodbe, 
se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za 
resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.  
 
1.19 Varstvo podatkov 
 
Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali 
tajne podatke ali poslovno skrivnost. 
 
Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, 
če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz 22. člena ZJN-2 (Uradni list RS, 
št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5). Po sprejemu odločitve o 
oddaji naročila bo naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovolil vpogled v druge 
ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost 
ali tajne podatke. Poslovna skrivnost ne more biti cena iz ponudbe in podatki, ki 
izkazujejo oceno oziroma uvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 
1.20 Ustavitev postopka 
 
Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. 
 
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse 
ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. 
 
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve 
postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. 
 
1.21 Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
 
Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo izvajalcu, ki bo kršil pogodbena 
določila.  
 
1.22 Revizija postopka 
 
Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo na podlagi določb 25. člena Zakona o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 63/2013 – v 
nadaljevanju: ZPVPJN). 
 
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, kopijo 
zahtevka pa mora vlagatelj hkrati posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za finance. 
Zahtevek za revizijo je potrebno vložiti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v 
elektronski obliki, če je elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. Zahtevek 
mora vsebovati vse elemente, ki jih določa prvi odstavek 15. člena ZPVPJN. 
 
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku priložiti tudi potrdilo o plačilu takse. Kadar 
se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno 
dokumentacijo, znaša taksa:  
– 1.500 EUR, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po 
postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni 
objavi;  
– 2.500 EUR, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po postopku 
oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;  
– 3.500 EUR, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po 
odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s 
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pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali 
konkurenčnem dialogu;  
– 7.000 EUR, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po odprtem 
postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po 
predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu.  
 
V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z 
davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov 
in ne več kot 25.000 EUR. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se 
višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.  
 
Ne glede na zgornja odstavka te točke znaša taksa 1.000 EUR, če se zahtevek za revizijo 
nanaša na:  
– storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B,  
– oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma,  
– oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu ali  
– javni natečaj. 
 
Številka transakcijskega računa Ministrstva za finance je: SI56 0110 0100 0358 802, 
odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. 
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. 
1. model (11) 
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance) 
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290) 
4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna 
številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 
mesti za leto) 
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj. 
 
Naročnik bo zahtevek, ki ne bo imel predloženega potrdila o plačilu takse in v primerih, 
če bo potrdilo sicer predloženo, a bo taksa neustrezna, skladno z določbo 3. odstavka 26. 
člena ZPVPJN zavrgel. 
 
1.23 Zavarovanja-bančne garancije 
 
1.23.1  Bančna garancija za resnost ponudbe 
 
Ponudnik mora (ne glede na vrednost ponudbe) kot garancijo za resnost ponudbe, 
ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 40.000 EUR. V 
primeru, da ponudnik ne predloži bančne garancije za resnost ponudbe, bo naročnik 
njegovo ponudbo izločil. 
 
Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati še najmanj 10 dni po preteku 
veljavnosti ponudbe, to je do 10.1.2014. V primeru, da ponudnik poda veljavnost 
ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo 
bančne garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad 
zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z bančno garancijo, ne bo upošteval. 
 
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih 
dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo 
naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. 
 
Naročnik bo bančno garancijo za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih: 
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, 
• če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži ali zavrne zahtevano bančno 

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
• če izbrani ponudnik ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe, v skladu z določbami in 

navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
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1.23.2  Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani 
ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po 
sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 60.000 EUR. Predložitev te bančne garancije je pogoj 
za veljavnost pogodbe. 
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po 
preteku veljavnosti pogodbe oziroma do vključno 30.1.2017. 
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo 
izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevanih v razpisni 
dokumentaciji in pogodbi.  
 
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo 
potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev. 
 
 
2 POGOJI ZA UDELEŽBO  
 
Ponudnik mora za vsak izpolnjeni pogoj predložiti izjavo. Ponudnik, ki bo izbran bo moral, 
na podlagi poziva naročnika po pregledu in ocenjevanju ponudb, ponudbo dopolniti z 
dokazili. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih 
pogojev bodo štete kot nepravilne oz. nepopolne ponudbe in bodo izločene iz postopka. 
 
Za dokazovanje pogojev iz 42. do 47. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 
19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) mora ponudnik predložiti: 
 
P1 Osnovna sposobnost ponudnika: naročnik bo izločil iz postopka javnega 

naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za 
pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 
– goljufija (211. člen KZ-1), 
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. 
člen KZ-1), 
– pranje denarja (245. člen KZ-1), 
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 



 
 

15

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
– tihotapstvo (250. člen KZ-1), 
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 
Ponudnik predloži izjavo. 

 
P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v 

sodni register, v primeru, da je ponudnik samostojni podjetnik, mora biti vpisan v 
poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES.  
Ponudnik mora predložiti izjavo, da je sposoben za opravljanje poklicne 
dejavnosti: da ima registrirano dejavnost oz. je  vpisan v register poklicev ali 
trgovski register. 

 
P 3 Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami na 

dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb. Ponudnik predloži izjavo. 
 
P 4 Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi 

države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili 
davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Ponudnik predloži izjavo. Ta izjava velja tudi 
za njegove morebitne podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila. 

 
P 5 Tehnična in kadrovska sposobnost:  
Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki 
so sposobni izvesti razpisana dela. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi 
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila. 
 
a.) Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj eno osebo, ki ima pridobljeno izobrazbo 7. 

ravni oblikovalske, arhitekturne, urbanistične ali gradbene  smeri (prejšnja: 
specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali univerzitetni program, 
oziroma magisterij oblikovalske, arhitekturne, urbanistične ali gradbene stroke - 2. 
bolonjska stopnja) in je usposobljena za pripravo izrisa stojnice za potrebe naročnika. 

 
b.) Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj eno osebo s srednješolsko izobrazbo 
oblikovalske smeri.  
 
c.) Ponudnik mora razpolagati z vsaj 8 osebami, ki so kvalificirane za postavljanje in 
transport stojnice. Ponudnik mora zagotoviti, da bodo naročniku na razpolago ves čas 
posameznega sejma oziroma borze 1 oziroma 2 delavca, odvisno od velikosti stojnice in 
zahtevnosti nastopa, z aktivnim znanjem slovenskega oz. angleškega jezika. 
 
DOKAZILA:  
- spisek oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju javnega naročila in izjava ponudnika, 
da te osebe aktivno govorijo slovenski oziroma angleški jezik ter da so te osebe 
sposobne zagotoviti kvalitetno izvedbo javnega naročila (obrazec št. 9). Ponudnik mora v 
spisku navesti osebe, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev a.), b.) in c.). Za 
izpolnjevanje pogojev iz točk a.) in b.) mora ponudnik predložiti tudi fotokopije 
dokazila o pridobljeni strokovni izobrazbi. Za izpolnjevanje pogoja iz točke c.) mora 
ponudnik priložiti še fotokopije vozniškega dovoljenja kategorije C ter lastne izjave 
delavcev, da opravljajo delo postavljavca stojnice. Izjava naj vsebuje: ime in priimek 
delavca, naslov stalnega prebivališča, naziv delodajalca ter izjavo o znanju in sposobnosti 
za postavljanje in transport stojnice, ki je predmet predmetnega naročila. Izjava mora 
biti podpisana s strani delavca. 
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-  opis ali drugačen prikaz delovnih postopkov ponudnika, iz katerega bo razviden 
celostni pristop do izvajanja javnega naročila, uporabljajoč pri tem morebitna posebna 
znanja ali posebno učinkovite metode ali druge prednosti (obrazec št. 9). 

 

P6  Reference kot pogoj 

Ponudnik mora predložiti najmanj 3 reference za izvedbo enakih oz. podobnih del v 
letih 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 ali 2008. Kot enaka oz. podobna dela se štejejo 
dela, ki obsegajo primerljiva (po vrsti in količini) dela kot predmetno javno naročilo 
(postavljanje sejemskega prostora). Vrednost posameznega opravljenega referenčnega 
dela (brez DDV) pa mora znašati najmanj 100.000 EUR letno (brez DDV). V letno 
vrednost reference štejejo vsa dela, ki so primerljiva z deli iz tega naročila ter jih je 
ponudnik izvedel za istega naročnika v neprekinjenem obdobju najmanj 9 mesecev. 

DOKAZILO:  Spisek referenc ponudnika za dela, ki so predmet javnega naročila (obrazec 
št. 10) ter Potrdilo o dobro opravljenem delu (obrazec št. 11) za vsako posamezno 
referenco. 
 
P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora izpolniti 

priložen obrazec, v katerem navede vse potrebne podatke:  
o vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, in vsaka vrsta blaga, ki ga 

bo dobavil podizvajalec, 
o podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna 

številka in transakcijski račun), 
o predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, 
o priloži izpolnjeno in potrjeno »Soglasje podizvajalca« in »Ponudnikovo 

pooblastilo«. 
Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe. Neposredna plačila 
podizvajalcem so v skladu z zakonom obvezna. 

 
P 8 Ponudnik mora podati 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. 

 
P9  Pogoji vezani na uredbo o Zelenem javnem naročanju, opisano v Prilogi k 

razpisni dokumentaciji: UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU   
 
 
3 NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na 
obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, 
izdelanih s strani ponudnika.  
 
Ponudnik mora: 
 
1. Ponudbo predložiti v roku in na način kot je določeno v povabilu k oddaji ponudbe. 
2. Izpolniti obrazec št. 1 - »Ponudba« z vsemi zahtevanimi podatki. 
3. Izpolniti, žigosati in podpisati obrazec št. 2 - »Ponudbeni predračun«. 
4. Izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 3 - »Izjave o sprejemanju in 

izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije«. 
5. Predložiti potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Pogoji za udeležbo« (v 

kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave o 
sprejemanju in izpolnjevanju pogojev«, je dovolj, da ponudnik žigosa in podpiše ta 
obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav); izbrani ponudnik bo moral 
predložiti tudi Potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje. Listina ne 
sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik lahko namesto 



 
 

17

dokazila v ponudbi navede v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu 
lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih 
evidenc pridobi sam. V tem primeru mora ponudnik predložiti soglasje, na podlagi 
katerega bo naročnik v skladu z določili 6. odstavka 41. člena ZJN-2 (Uradni list RS, 
št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) podatke pridobil sam. 
Tuji ponudniki: Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti 
dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj. 

6. Izpolniti obrazec št. 4 –»Soglasje za pridobitev podatkov« - da lahko naročnik 
pridobi od pristojnih organov ustrezna dokazila, da ponudnik ni bil sam ali njegovi 
zakoniti zastopniki kaznovani za kazniva dejanja, ki so navedena pod pogojem P1 
(vpisati podatke in podpisi vseh zakonitih zastopnikov ponudnika). V kolikor 
je zastopnikov več kot na obrazcu št. 4 je potrebno priložiti lasten obrazec po 
priloženem vzorcu ali več ustreznih obrazcev. 

7. Predložiti ORIGINALNO bančno garancijo za resnost ponudbe (obrazec št. 
5); izbrani ponudnik bo moral predložiti tudi bančno garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 6). 

8. Izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 7 - »Podatki o podizvajalcu«, 
»Soglasje podizvajalca« in »Ponudnikovo pooblastilo«. 

9. Izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 8 - »Izjava o lastniških razmerjih«. 
10. Izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 9 – »Izjava ponudnika o sposobnostih 

upravljanja, izkušnjah, ugledu in zaposlenih«. 
11. Izpolniti, popisati in žigosati obrazec št. 10 – »Referenčna lista ponudnika za 

dela, ki so predmet javnega naročila« ter obrazec št. 11 – »Potrdilo o dobro 
opravljenem delu« (potrebno za vsako referenco posebej – tako za tiste, ki so 
predmet pogoja, kot za tiste, ki so predmet merila). 

12. Parafirati vzorec pogodbe – vzorec pogodbe na obrazcu št. 12. 
 

 
Zaželeno je: 

• da so vsi dokumenti in priloge priloženi v ponudbi pripravljeni tako, da jih ni 
mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, 

• da so zahtevana dokazila vložena v ločenih ovitkih, ki omogočajo popoln pregled 
dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje). 
 

 
4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  
 

Z opravljenimi deli ponudnik zagotovi postavitev tipske stojnice ter smiselno omogoči 
izvedbo sejemskih in borznih predstavitev slovenskega gospodarstva po Evropi, tako da 
na dogovorjeni način in v okviru postavljenega koncepta poskrbi za celostno ureditev in 
podobo prostora na prireditvi. Izvajalec je dolžan prevzeti vsa naročila naročnika v 
obdobju od 01.01.2014–31.12.2016. 
 
Naročnik bo izvedel letno takšno količino sejemskih in borznih prireditev v tujini kot mu 
bodo omogočala proračunska sredstva in potrjen finančni načrt ter letni Program dela. 
Šteje se, da se ponudnik, ki odda ponudbo, strinja, da naročnik v obdobju trajanja 
pogodbe ne izvede nobene sejemske ali borzne prireditve.  
 
Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe upošteva vse zahteve in opozorila naročnika, prav tako 
naj pri kalkulaciji cene za posamezne države upošteva predvideno okvirno površino 
stojnice, ki jo bo potrebno postaviti. Naročnik si pridržuje pravico v vsakem posameznem 
primeru v skladu s prijavljenimi udeleženci spremeniti oz. sporočiti točno površino 
postavitve tipske stojnice. 
 
Ponudnik mora zagotoviti, da vsa korespondenca poteka v slovenskem oziroma tekočem 
angleškem jeziku v vseh  fazah (projektiranje, postavitev in demontaža sejemske 
stojnice ter vsa ostala dela, ki jih mora izvesti izbrani ponudnik) postavitev tipske 
stojnice. 
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1. Projektiranje – izris konkretnega načrta postavitve tipske stojnice za posamezni 

sejem in borzo 
 

• Izvajalec bo s strani naročnika ob podpisu pogodbe prejel natančna navodila in 
smernice, ki se jih mora pri projektiranju stojnice držati. O odstopanju od navodil 
mora obvezno seznaniti naročnika, ki jih odobri oziroma na podlagi posveta z 
idejnim nosilcem predlaga drugo rešitev; 

• Izvajalec je dolžan za vsak posamezen sejem ali borzo, kadar dobi naročilo, 
izdelati ustrezne tehnične načrte in vizualizacijo (3D prikaz – aksonometrični 
prikaz) ter oboje, usklajeno z naročnikom, predati najpozneje v 5 delovnih dneh 
po prejemu podatkov s strani naročnika. Vsi predani načrti morajo vsebovati tudi 
tlorise, narise, stranske rise in  popis vseh potrebnih osnovnih elementov ter  
materialov za postavitev posamezne stojnice. Tehnični načrt mora vsebovati tudi 
lokacijo priključkov vode, elektrike, interneta in obešalnih točk za stropno 
konstrukcijo, v kolikor so glede na poslane specifikacije le-ti potrebni. Načrt mora 
biti v angleškem jeziku; 

• Naročnik, odvisno od obsega in vsebine posamezne predstavitve, na vsakem 
posamičnem sejmišču naroči električni, vodovodni in internetni priključek ter 
ostale morebitne potrebne priključke. Izvajalec je dolžan izpolniti obrazce 
sejmišča za naročilo elektrike, vode, interneta (tehnologija ADSL ali višja) in 
ostale morebitne potrebne priključke, ki mu jih predhodno posreduje naročnik. 
Priporočljivo je tudi, da vsaj v grobem pregleda t.i. Exhibition Manual oziroma 
dele, ki se nanašajo na postavitev stojnice, s čimer se preveri, ali so kakšna 
posebna pravila pri postavitvi stojnice. S tem se izogne naknadnim popravkom 
vizualizacije, dodelavam, itd. Izpolnjene obrazce vrne naročniku, ta pa jih 
posreduje naprej sejmišču; 

• Izvajalec mora biti zaradi velikega prekrivanja dogodkov posebej pozoren tudi na 
porabo posameznega materiala – voditi evidenco, in o tem pravočasno obvestiti 
naročnika, da lahko potrebne elemente ustrezno dokupi oz. predlaga ustrezne 
prilagoditve; 

• Izvajalec se zavezuje za vsak posamezni sejem oz. borzo v skladu z idejnim 
projektom in izvedbenim načrtom, kadar dobi tako naročilo od naročnika, 
oblikovati tudi grafične predloge napisov  za pulte in namizne napise so-
razstavljavcev. Dolžan jih je tudi izdelati. Na turističnih sejmih so na pultih 
predvidene magnetne nalepke v velikosti - višina 280 x širina 520 mm, enobarvni 
print (napis zelene barve). Na mizah pa printi na kartonček velikosti - višina 10 
cm x dolžina 21 cm; posebno oblikovan kartonček zagotovi naročnik; Naročnik si 
pridružuje pravico do spremembe dimenzij in materiala napisov. Pri investicijsko – 
nepremičninskih sejmih (trije na leto) pa se od izbranega izvajalca zahteva 
grafično oblikovanje predstavitev investicijskih projektov (objava kratkih 
informacij o predstavljenem projektu in grafični prikaz) ter navedbe organizatorja, 
so-razstavljavcev in plačnika. Grafike so prikazane na samolepilnih potiskanih 
folijah z mat laminacijo; 

• Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pravočasno (predvidoma 30 dni pred 
dogodkom oziroma ne manj kot 20) posredoval sledeče podatke: tloris in lokacijo 
slovenske stojnice, višino hale, možnost lokacije priključkov za vodo in elektriko, 
število razstavljavcev – najemnikov pultov, miz, izpostavljeno temo in zahteve 
animacijskega prostora (predvsem želeno lokacijo in potrebno površino) – za vse 
te informacije bo naročnik pripravil poseben obrazec. Posamezni roki bodo 
natančneje določeni v pogodbi; 

• V primeru zapletov (postavitev stropne konstrukcije …) s sejmiščem glede 
postavitve stojnice je izvajalec dolžan naročniku pomagati pri iskanju ustrezne 
rešitve, v izjemnih primerih tudi strokovna komunikacija s sejmiščem. 

 
2. Postavitev sejemske stojnice na kraju sejma oz. borze 
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• Postaviti in urediti sejemsko stojnico na »ključ« najpozneje 1 dan pred pričetkom 
posameznega sejma do 10.00 ure dopoldne oziroma po dogovoru z naročnikom;  

• Postaviti sejemsko stojnico na kraju sejemske prireditve na podlagi potrjenega 
izvedbenega načrta; 

• Stojnica mora biti postavljena po izvedbenih načrtih in ostalih pisnih ter ustnih 
navodilih naročnika; 

• Izvajalec je najkasneje 1 dan pred začetkom sejma oziroma borze, in sicer do 
10.00 ure dolžan zagotoviti tudi: 

o da so očiščeni vsi elementi stojnice, kuhinja, prospektni žepki, vinski 
kotiček; 

o da so v kuhinji zloženi vsi rekviziti iz seznama, ki ga je izvajalcu predložil 
naročnik; 

o da so na stojnici postavljene mize, stoli in ostali elementi (npr. dodatne 
lepenke, napisi, tkanine, itd) ter da je stojnica posesana/čista; 

o da delujejo vse avdio / video tehnične naprave in kuhinjski aparati oziroma 
oprema kuhinje; 

o da na vidno mesto postavi rekvizite za animacijski kotiček oziroma le-tega 
postavi, v kolikor od naročnika prejme vnaprej vsa potrebna navodila; v 
nasprotnem primeru je potrebna le pomoč pri postavitvi animacijskega 
kotička.             

• Izvajalec mora urediti inštalacije (vodna napeljava, električni in internetni 
priključki, električna omarica ter ostali tehnični priključki, potrebni za nemoteno 
izvedbo sejemskega nastopa) na način, kot to zahteva postavitev. Na osnovi 
predhodno poslanih obrazcev sejmišču, sejmišče zagotovi ustrezne priključke, za 
katere izvajalec zagotovi ustrezno, varno in kvalitetno ter predvsem delujočo 
povezavo (lahko tudi v sodelovanju z uslužbenci sejmišča). Naročnik pričakuje, da 
ob prevzemu ključev na stojnici vse tehnične napeljave delujejo korektno, 
kvalitetno in varno; 

• Izvajalec mora zagotoviti ustrezno ekipo usposobljenih delavcev, ki so 
usposobljeni za ravnanje z elementi in opremo ter znajo ustrezno ravnati z vsemi 
tehničnimi napravami (LCD TV ekran, predvajanje CD/DVD projekcije, interneta, 
osnovna postavitev in priključitev ozvočenja s prenosnim mikrofonom ter drugih 
avdio/video naprav, zaslona na dotik, itd.) in znajo odpraviti manjše sistemske 
pomanjkljivosti (npr. ustrezno povezati vse priključke) ter predvsem usposobiti 
vse aparature za delovanje. Naročnik lahko za posamezno novo avdio – video 
opremo itd. glede na željo izvajalca zagotovi usposabljanje za ustrezno rokovanje; 

• Izvajalec mora zagotoviti prisotnost vodje projekta v času postavljanja in 1. 
delovni dan dogodka na dogodkih,  kjer je kvadratura večja od 150 m2, oziroma 
na dogodkih, ki so zaradi same postavitve oziroma narave dela zahtevnejši in 
zaradi tega zahtevajo večji angažma s strani izvajalca. To velja tudi v primeru 
manjše kvadrature (npr. kongresne borze, dogodki, kjer je Slovenija partnerska 
država in ostali dogodki po dogovoru z naročnikom). Naročnik in izvajalec se na 
začetku sezone dogovorita, na katerih dogodkih mora biti vodja projekta prisoten 
(okvirno 4-5x letno);  

• Zagotoviti ekipo najmanj 8 usposobljenih delavcev, ker je za postavljanje stojnice 
na treh do petih sejmih hkrati potrebnih najmanj toliko strokovno usposobljenih 
oseb; 

• Zagotoviti, da sta v primeru želje naročnika prvi in drugi dan sejma oziroma borze 
na stojnici ves čas prisotna dva delavca, ki po navodilih naročnika odpravljata 
morebitne napake in pomanjkljivosti pri postavitvi stojnice, ki se pokažejo po 
predaji stojnice naročniku oziroma nudita vse ostale dodatne pomoči (pomoč pri 
težavah z ozvočenjem, prevoz prospektov, reprezentance, zagotovitev dodatnih 
podaljškov, pomoč pri izvedbi sprejema-preureditev stojnice, dostava hrane itd.); 

• Stalna pomoč (ekipa enega oziroma dveh usposobljenih delavcev, odvisno od 
velikosti stojnice) mora biti ves čas trajanja sejma oziroma borze ali dosegljiva na 
telefon, ali prisotna na stojnici, da lahko v primeru težav ali glede na zahtevo 
naročnika odpravlja morebitne napake in pomanjkljivosti na stojnici; 
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• Stalna pomoč (ekipa enega oziroma dveh usposobljenih delavcev, odvisno od 
velikosti stojnice) mora biti vsak dan sejma oziroma borze skladno z dogovorom z 
naročnikom prisotna zjutraj ob otvoritvi sejmišča ali zvečer ob zaključku, da 
počisti oziroma posesa stojnico); 

• Upoštevati navodila naročnika oziroma naročnikovega predstavnika, ki sme zaradi 
specifičnih situacij posamezne borze ali sejma predlagati spremembe v postavitvi 
(na kraju samem); 

• Pomagati informatorjem pri postavitvi promocijskega materiala in reprezentance 
ter ureditvi kuhinje; 

• Opraviti dodatna dela in storitve, ki izhajajo iz navodil naročnika oziroma dodatna 
dela in storitve, ki so po mnenju naročnika nujno potrebna za ustrezen izgled 
stojnice; 

• Opraviti druga dodatna dela in storitve po navodilu naročnika, ki so posledica 
spremenjenih zahtev naročnika; 

• Demontirati sejemsko stojnico v predvidenih sejemskih terminih in po morebitnih 
dodatnih zahtevah naročnika; 

• V skladu z navodili naročnika, v posameznih primerih po zaključku sejma/borze 
preostanek prospektov in reprezentance, dostaviti na sedež predstavništva 
naročnika in/ali informativnih uradov v tujini ali na slovenska veleposlaništva, in 
sicer po predhodnem dogovoru z naročnikom; 

• Izvajalec je dolžan za primere, ko bodisi količina elementov tipske stojnice, s 
katero razpolaga naročnik, ne zadošča za istočasno postavitev več stojnic, bodisi 
se naročnik sejma oziroma borze ne udeležuje z lastnimi elementi, sam zagotoviti 
enake ali podobne ustrezne elemente. Morebitna uporaba teh elementov naj bo 
zajeta v ceno postavitve na kvadratni meter v posamezni državi. Izvajalec mora 
naročniku zagotoviti opremo, kot je predvidena v popisu elementov v Prilogi št. 5. 
(poglavje Tehnična dokumentacija in načrti). Izvajalec mora ponudbi predložiti 
tehnične opise in fotografije elementov, ki jih namerava zagotoviti naročniku; 

• Izvajalec je dolžan nadomestiti vse kozarce in ostalo posodo, ki se razbije med 
prevozom ali med postavljanjem oziroma pripravo stojnice, naročnik pa nadomesti 
tiste kozarce in ostalo posodo, ki se razbije v času trajanja sejma. 

 
3.    Tehnične značilnosti stojnice 

 
• Upoštevati vsa tehnična navodila, popise in načrte, ki jih naročnik potrdi izvajalcu; 
• Izvajalec mora za ves čas vsakega sejma ali borze opremiti kuhinjo tipske 

stojnice. Izvajalec mora upoštevati, da bo moral po potrebi hkrati zagotoviti 
uporabo naslednjih vrst in količin elementov kuhinje: 

 
a.) Hladilniki: 6 kosov, višine 85 cm, širine 60 ali 52 cm, 1 kos višine 120 cm, širine 75 

cm, globina pri obeh 85 ali 60 cm; 
� Hladilnik mora skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 

102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) upoštevate temeljne 
okoljske zahteve: 
1.) Ponudba s hladilnikom, zamrzovalnikom ali njuno kombinacijo, ki ima 

indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske 
učinkovitosti.  

2.) Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično 
dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali 
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

 
b.) Sesalec: 4 kosov, primeren za sprotno čiščenje sejemskega prostora; 
c.) Pomivalni stroj za posodo: 3 kosi: 
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� Najmanj dva kosa morata imeti takšne tehnične značilnosti, da vrhunsko opereta 
in osušita kozarce v največ dveh minutah, voda pa se dovaja čista. Ponudnik naj 
ponudi pomivalni stroj, ki ustreza minimalno naslednjim karakteristikam:  

- Program 180 sek.; kapaciteta do 20 košar/h, cca. 400 kozarcev/h 
- Program 120 sek.; kapaciteta do 30 košar/h, cca. 600 kozarcev/h; 
nap.  1 x 230 V , 50 Hz , priključna moč  3,2 kW 

- Dimenzija kombinirane košare: 400x420mm z razmikom med 
vrsticami 120 mm (izvajalec mora zagotoviti dve košari) 

- Vgrajen filter, za filtriranje pom. vode med pomivanjem. (kavne 
usedline ipd. (npr. Mediamat Cyclon) 
dim. Š x G x V;   460 x 590 x 700 - 740 mm 
vgrajen mora biti tudi mehčalec vode (kot npr. Glasklar TE 15 / TE 
20) z minimalno karakteristikami:  
- Kapaciteta: pri 10º d skupne trdote vode 14.000 litrov ali 18.000 
litrov 
- Temperatura dotoka: max. 60º C 
- Kontrola: mehanski števec pretoka 
- Način delovanja: na vodni pritisk 

 
� Pomivalni stroj mora biti zaradi morebitnih okvar med transportom ustrezno 

embaliran, da se s tem preprečijo morebitne okvare zaradi tresljajev med 
prevozom. 

� Pomivalni stroj mora biti redno servisiran. V primeru okvare na sejmu ga 
morajo popraviti v roku enega dne oz. najti ustrezno nadomestilo.  

� Pomivalni stroj mora skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. 
RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) upoštevate 
temeljne okoljske zahteve: 

1.) Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, zaradi 
česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred 
energijske učinkovitosti. 
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično 
dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno 
dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

2.) Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja ID > 1,08, zaradi 
česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti sušenja A. 
Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično 
dokumentacijo proizvajalca, nalepko o učinkovitosti sušenja ali ustrezno 
dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.  

 
d.) Pomivalno korito in električni štedilnik: 4x kuhinjski mini blok, ki vključuje 
pomivalno korito, dve grelni plošči, vgradni hladilnik, grelnik vode.  
e.) Obešalniki: 14 kosov, takih, ki jih je mogoče obesiti na konstrukcijo skladiščnega 
prostora; 
f.) Koš za smeti: 8 kosov, od tega morajo biti 4 taki, ki omogočajo ločevanje odpadkov 
(papir, bio, plastika in ostalo); 
g.) Ostali drobni inventar: 

� Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik zagotoviti 
okolju prijazne detergente za pomivalne stroje: 

1.) Detergent za pomivalne glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % 
posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih 
opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja 
kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R40 (Možen rakotvoren učinek) ali H351 (Sum povzročitve raka),  
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– R45 (Lahko povzroči raka) ali H350 (Lahko povzroči raka),  
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju),  
– R60 (Lahko škoduje plodnosti) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku),  
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost),  
– R63 (Lahko škoduje plodnosti) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka),  
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar),  
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učink.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki). 

2.) Detergent za pomivalne stroje ne sme vsebovati: 
– fosfatov v količini nad 10 g/pranje, 
– sredstev za konzerviranje, za katera velja standardno opozorilo, stavek za 

nevarnost ali previdnostni stavek iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe 
(ES) št. 1272/2008: R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko 
povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo 
strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, 
z dolgotrajnimi učinki). 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve ali; 

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 
zahteve. 

3.) Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 

 
� Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora naročnik zagotoviti 

okolju prijazne detergente za ročno pomivanje posode: 
1.) Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več 

kot 0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih 
standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz 
zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R40 (Možen rakotvoren učinek) ali H351 (Sum povzročitve raka),  
– R45 (Lahko povzroči raka) ali H350 (Lahko povzroči raka),  
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju),  
– R59 (Nevarno za ozonski plašč) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in 

okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti), 
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– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku) ali H360D (Lahko škoduje 
nerojenemu otroku),  

– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za 
plodnost),  

– R63 (Lahko škoduje plodnosti) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 
otroka),  

– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja) ali H341 (Sum povzročitve 
genetskih okvar),  

– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki). 

2.) Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več 
kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih 
standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz 
zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože). 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

3.) Detergent za ročno pomivanje posode ne sme vsebovati biocidov, za katere 
velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali 
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 
1272/2008:  

– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki), razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je 
eksperimentalno določen BCF ≤100, kar pomeni, da biocidi niso 
potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva za 
konzerviranje. 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 

4.) Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje 

5.) Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. 
Način dokazovanja: 
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Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, 
da razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, 
da blago izpolnjuje zahteve. 

 
� prva pomoč 
� vrečke za smeti 
� škarje 
� olfa nožki 
� širok lepilni trak 
� krpe in gobice za pranje posode (npr. Vileda) 

 
• Izvajalec mora pred sejmom poskrbeti za čiščenje elementov tipske stojnice in za 

sesanje oziroma čiščenje stojnice vsakodnevno v času sejma: 
� Skladno s prilogo 9: Temeljnje okoljske zahteve za čistila, storitve čiščenja 

in storitve pranja perila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 
102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) mora poskrbeti za 
okolju prijazne storitve čiščenja: 
1.) Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehnične 

specifikacije, opredeljene v točkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 
priloge št. 9 k Uredbi o zelenem javnem naročanju. 
Način dokazovanja: Naročnik preveri izpolnjevanje zahtev na način, 
predviden v točkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 te priloge. 

Izvajalec mora za ves čas vsakega sejma ali borze opremiti stojnico s tehničnimi 
elementi. Izvajalec mora upoštevati, da bo moral po potrebi hkrati zagotoviti uporabo 
naslednjih vrst tehničnih elementov, ki so v lasti naročnika: plazma, mešalna miza, 
ozvočenje s prenosnim in žičnim mikrofonom, DVD predvajalnik (natančno opredeljeno v 
Prilogi 4 poglavja Tehnična dokumentacija oziroma načrti). 
 
Vsa oprema, ki jo zagotavlja ponudnik v uporabo za čas sejma oziroma borze, mora biti 
delujoča, nepoškodovana, primerna za uporabo na sejmih in ustreznega izgleda. V 
primeru okvare mora ponudnik zagotoviti popravilo v 24 urah oziroma zagotoviti 
nadomestno napravo. Ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezne podatke o opremi, ki jo 
bo ponudil, njeni starosti, skupaj s prospekti, načrti in slikovnim gradivom. 

 
• Ponudnik mora v ceno postavitve kvadratnega metra stojnice všteti tudi strošek 

uporabe talne obloge – tepiha, kot je razvidno iz izvedbenega načrta. Naročnik 
predvideva uporabo tepiha - npr. BEIGCHINE s folijo (PLAT M349147) ali podobno. 
Okvirna letna poraba talne obloge, glede na izkušnje naročnika iz preteklih let, bo 
znašala cca 2600 m2. Ponudnik lahko ponudi tudi ustrezno talno oblogo drugega 
proizvajalca – ustrezne barve; 

• Ponudnik mora v ceno postavitve kvadratnega metra stojnice všteti tudi: 
o A.) pri turističnih sejmih: računalniško obdelavo in izdelavo magnetnih napisov 

za pulte so-razstavljavcev. Napisi so sledečih dimenzij (višina 280 x širina 520 
mm – enobarvni print, napis zelene barve). Ponudnik naj ponudi ceno za 
predvideno količino 200 kosov/leto. Prav tako mora predvideti print imena 
nosilcev miz, višina 10 cm x dolžina 21 cm, posebno oblikovan kartonček 
zagotovi naročnik; Naročnik si pridružuje pravico do spremembe dimenzij in 
materiala napisov. 

o B.) pri investicijsko-nepremičninskih sejmih (trije na leto): grafično 
oblikovanje površin, namenjenih predstavitvi investicijskih projektov (objava 
kratkih informacij o predstavljenem projektu in grafični prikaz) na stenah 
sejemske konstrukcije ter navedbe organizatorja, so-razstavljavcev in 
plačnika, vključno s produkcijo. 
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• Prav tako mora ponudnik v ceno postavitve na m2 za posamezno postavitev 
upoštevati tudi strošek nakupa ustreznih žarnic za reflektor, ki je predviden v popisu 
elementov, predvidi se jih cca 10 kom letno (OMNILUX HQI-TS ŽARNICA 400W, 
6000H, 4200); 

• Ponudnik mora v ceno postavitve sejmov oz borz, ki so uvrščeni v 3 razred, se pravi 
so večji od 91 m2, predvideti tudi postavitev dvignjenih tal na višino cca 15 cm. V ta 
namen bo potreboval modularno dvignjen podij, ki je last naročnika. Pri postavitvah, 
ki so uvrščeni v 1 in 2 razred pa se predvidi le poraba tepiha, ki je naveden v eni 
izmed prejšnjih točk. 
 

4.    Transport sejemske konstrukcije in opreme stojnice na kraju sejma 
 
• Transport, dostava in manipulacija sejemske konstrukcije (potrebnih elementov 

stojnice) na posamezen sejem ter nazaj v Ljubljano oziroma v skladišče 
ponudnika. V določenih primerih je potrebna tudi dostava promocijskih materialov 
in reprezentance na drug naslov (npr. predstavništvo naročnika v tujini, ki je 
lociran v istem mestu, kjer se odvija sejem), ki ga sporoči naročnik izvajalcu 
najkasneje drugi dan sejma oziroma borze. Preostanek promocijskih materialov in 
reprezentance, ki se dostavijo v skladišče naročnika v Ljubljano, morajo biti 
dostavljeni v skladišče v času njegovih uradnih ur;  

• Med transportom mora biti zagotovljeno električno napajanje transportnih 
zamrzovalnikov. Specifikacije napajanja se dogovorijo z izvajalcem catering 
storitev. Po prihodu  na sejmišče mora ponudnik zamrzovalnike takoj, ko je to 
mogoče, priklopiti v električno omrežje.  

• Urejanje vseh špediterskih in carinskih formalnosti povezanih s transportom 
sejemske konstrukcije (elementov tipske stojnice), promocijskih  materialov, 
reprezentance ter ostalih morebitnih razstavnih eksponatov; 

• Pravočasen prevzem iz skladišča naročnika (upoštevajoč datum, ki ga naročniku 
predhodno posreduje izvajalec) in transport razstavnih eksponatov ter kuhinjskih 
elementov/opreme, reprezentance ter  promocijskega materiala oziroma brošur, 
ki so namenjene distribuciji na samem sejmu oz. borzi; 

• Transport ostalih elementov, ki jih določi naročnik in niso predmet sejemske 
konstrukcije (npr. animacija), a so nujno potrebni za ustrezen sejemski oziroma 
borzni nastop (ali vzporedni dogodek ob sejmu); 

• Izbrani ponudnik mora skleniti ustrezno zavarovanje (požar, vlom, tatvina) v 
vrednosti elementov in razstavnih eksponatov tipske stojnice tudi za čas vsake 
sejemske oz. borzne prireditve; 

• Izvajalec je dolžan naročniku v 10 dneh po prejetju seznama vseh sejmov in borz 
oziroma v 10 dneh po prejemu podatka za vsak naknadno določeni sejem, 
sporočiti predviden datum prevzema promocijskega materiala iz skladišča 
naročnika, datum dostave catering opreme in živil, ki jih izvajalcu dostavi 
izvajalec catering storitev, datum začetka transporta sejemske stojnice (odhod 
transportnega sredstva) na posamezen sejem ter datum povratka transporta. 
Povratek naj ne bi bil daljši od 6 dni po zaključku sejma (izjema je Rusija, kjer je 
povratek dovoljen v 21 dneh). Obrazec izdela naročnik in ga po podpisu pogodbe 
posreduje izbranemu izvajalcu; 

• Po končanem sejmu oziroma borzi se promocijski material oziroma brošure vrnejo 
v skladišče naročnika v šestih dneh od vrnitve elementov tipske stojnice v 
skladišče izbranega ponudnika oziroma na drug naslov, ki ga sporoči naročnik 
izvajalcu najkasneje drugi dan sejma ali borze.  

 
5.    Zavarovanje 

 
• Izbrani ponudnik prevzema polno odgovornost za nadzor in manipuliranje z vsemi 

elementi tipske stojnice in pripadajočo opremo oziroma razstavne eksponate, in 
sicer od začetnega prevzema materialov v skladišču naročnika oziroma izvajalca 
do končne vrnitve vseh elementov in opreme v skladišče naročnika oziroma 
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izvajalca (torej v času prevoza materialov na sejem, montaže, demontaže, 
sejemske predstavitve, v času prevoza iz sejma itd.). 

• Izbrani ponudnik je dolžan skleniti ustrezna zavarovanja za vse elemente tipske 
stojnice in pripadajočo opremo oziroma razstavne eksponate (požar, vlom, kraja) 
glede na skupno vrednost vseh elementov in skleniti ustrezna transportna 
zavarovanja za prevoz teh elementov na posamezen sejemski prostor ter nazaj v 
skladišče v višini vrednosti posameznega prevoza in o tem sproti obveščati 
naročnika ter mu poslati kopije ustreznih dokazil.  

 
6.   Skladiščenje 
 

• Ponudnik mora zagotavljati ustrezno skladiščenje, čiščenje in vzdrževanje 
elementov tipske stojnice in elementov, s katerimi razpolaga SPIRIT Slovenija, 
javna agencija (natančen seznam v popisu elementov, priloga 4 in 8)  v pokritem 
in zaprtem skladišču v pogodbenem obdobju in jih po prenehanju pogodbe predati 
naročniku nepoškodovane, upoštevajoč normalno obrabo glede na transport in 
količino izvedenih postavitev. Ponudnik mora na zahtevo naročnika le-temu 
kadarkoli omogočiti pregled vseh skladiščenih elementov. Ponudnik lahko ponudi 
tudi ustrezen lastni skladiščni prostor. Ponudnik mora zagotoviti takšno rokovanje 
z vsemi elementi tipske stojnice, da prepreči morebitni nastanek poškodb. V 
primeru le-teh je ponudnik dolžan poskrbeti za povrnitev poškodovanih elementov 
v prvotno stanje; 

• Skladišče mora biti locirano na ozemlju Republike Slovenije; 
• Vsi elementi tipske stojnice po priloženem popisu so last naročnika, a se 

skladiščijo pri izbranem ponudniku. Skladiščenih elementov izbrani ponudnik ne 
sme posojati nikomur ali kako drugače z njimi razpolagati brez predhodnega 
pisnega soglasja naročnika, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren v skladu s 
pogodbenimi določili; 

• Ponudnik ne sme izvajati nikakršnih sprememb ali drugih manipulativnih 
postopkov na elementih stojnice (ki so v lasti naročnika, a v skladiščenju pri 
izvajalcu), ki bi spremenile funkcionalno ali finančno vrednost posameznega 
elementa. Izjema je le situacija, pri kateri je manipulativni postopek na 
posameznem elementu nujno potreben za preprečitev nastanka dodatne škode 
oziroma je izvajalec pridobil predhodno pisno soglasje ali navodila naročnika; 

• Skladiščenje promocijskega materiala oziroma brošur in reprezentance v času od 
prevzema iz skladišča naročnika, med transportom, med samim sejmom ter med 
časom vračanja promocijskega materiala oziroma brošur nazaj v skladišče 
naročnika; 

• Skladiščenje opreme, ki je nujno potrebna za ustrezno izvedbo sejemske 
predstavitve (animacijski rekviziti, grafični elementi, ki jih naroči naročnik itd); 
skladiščenje je predvideno le za kratek čas pred odhodom na sejem oziroma 
borzo; naročnik bo od dostavljavca omenjene opreme zahteval, da bo ob predaji 
natančno navedeno, za kateri sejem/borzo je določena oprema predvidena. Prav 
tako bo naročnik v dogovoru z izvajalcem postavitve stojnice dostavljavcu opreme 
sporočil, kateri dan in do katere ure je potrebno opremo dostaviti. Naročnik se bo 
z dostavljavcem opreme dogovoril tudi za datum in uro prevzema opreme, o 
katerem bo obvestil prevzemnika opreme oziroma izvajalca postavitve stojnice. 
 
 

7.   Ostale aktivnosti 
 
• Nudenje pomoči naročniku pri rokovanju s promocijskim materialom oziroma 

brošurami in reprezentanco pred, med in po sejemskem nastopu; 
• Ureditev inštalacij (elektrika, voda, internet, ozvočenje) glede na zahteve 

naročnika; 
• Izdelava grafičnih aplikacij; 
• Ureditev video projekcije (zaslon na dotik, CD/DVD projekcija, mešalka itd.); 
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• Izvajalec mora dan pred pričetkom sejma zadolženemu predstavniku naročnika ali 
informatorju posredovati natančna pisna, izjemoma lahko tudi ustna, navodila o 
delovanju vseh tehničnih naprav in izročiti vsaj 2 ključa za vsak element na 
stojnici, ki poseduje ključavnico (vključno s hladilnikom in vinskim kotičkom – v 
primeru postavitve le-tega); 

• Izvajalec ne sme zapustiti stojnice preden vse tehnične naprave in instalacije ne 
delujejo; 

• Obvezno obvestiti naročnika (najkasneje 10 dni po prejetju seznama sejmov in 
borz) o datumu prevzema promocijskega materiala iz skladišča naročnika, datum 
dostave catering opreme in živil, ki jih izvajalcu dostavi izvajalec catering storitev 
in  datum začetka transporta sejemske stojnice (odhod transportnega sredstva) 
na posamezen sejem. Predčasen prevzem ni mogoč, razen izjemoma, po 
predhodnem dogovoru z naročnikom. Prav tako je izvajalec dolžan naročniku 
sporočiti predviden dan povratka transportnega sredstva v Slovenijo ter o dostavi 
v skladišče naročnika. Vsa vračila prospektov, reprezentance in morebitne ostale 
opreme morajo biti zapisana/vrnjena z dobavnico.  

• Sproti obveščati naročnika o vseh dejavnikih, ki bi lahko ogrozili naročnikov 
sejemski nastop; 

• Izvajalec je dolžan najkasneje dan in pol (36 ur) po prejetju zahtevka s strani 
naročnika sporočiti podatke o naročilu za elektriko, vodo, internet, telefon in 
ostale tehnične priključke; 

• Izvajalec je dolžan v času trajanja sejma nuditi pomoč pri reševanju kakršnihkoli 
težav in zapletov povezanih s samo stojnico; 

• Izvajalec opravlja tudi druge aktivnosti, opredeljene v tej razpisni dokumentaciji 
oziroma po navodilih naročnika, ki so mu posredovana v času priprav na 
posamezen sejem oziroma v času trajanja sejma (npr. čiščenje/sesanje stojnice v 
času obvezne oz. zagotovljene prisotnosti). 

 
V kolikor izvajalec nudi še kakršnekoli druge storitve, naj naročniku posreduje natančen 
opis storitev ter možnost preverjanja dodatno prevzetih obveznosti. 
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TEHNIČNA DOKUMENTACIJA OZIROMA NAČRTI  

 
Naročnik bo izvajalcu predložil vse potrebne podatke za izris načrtov stojnice slovenskega 
gospodarstva na posameznem turističnem in investicijsko-nepremičninskem sejmu in 
borzi (predvidoma 30 dni pred dogodkom oziroma ne manj kot 20 dni pred dogodkom). 
 
Tehnično dokumentacijo sestavljajo: 
1. Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – večja postavitev - razred 3 

(Priloga 1); 
2. Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – srednja  postavitev  - 

razred 2 (Priloga 2); 
3. Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – manjša postavitev - razred 

1 (Priloga 3); 
4. Popis elementov, s katerimi razpolaga Spirit Slovenija – sektor za turizem (Priloga 

4); 
5. Popis elementov, ki jih mora za turistične sejme in borze ter investicijsko-

nepremičninske sejme zagotoviti izvajalec (priloga 5); 
6. Načrt postavitve stojnice na investicijsko-nepremičninskem sejmu – manjša 

postavitev - razred 1, velikost cca. 50 m2 (Priloga 6); 
7. Načrt postavitve stojnice na investicijsko-nepremičninskem sejmu – manjša 

postavitev - razred 2, velikost cca. 90 m2 (Priloga 7); 
8. Popis elementov, s katerimi razpolaga SPIRIT Slovenija – področje tujih neposrednih 

investicij (investicijsko–nepremičninski sejmi) (Priloga 8). 
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Obrazec št. 1 
PONUDBA 

 
Na osnovi javnega razpisa »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-
NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016« po 
odprtem postopku, dajemo ponudbo, kot sledi: 
 
1. PODATKI O PONUDNIKU 
 
POLNI NAZIV IN FIRMA  
PONUDNIKA: 

 
 
 

 
 
NASLOV PONUDNIKA: 

 
 
 

 
 
KONTAKTNA OSEBA: 

 
 
 

 
ELEKTRONSKI NASLOV 
KONTAKTNE OSEBE: 

 
 
 

 
 
TELEFON: 

 
 
 

 
 
TELEFAX: 

 
 
 

 
 
IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) 
ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 
 
 
 

 
 
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 
 
 

 
 
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 

 
 
 

 
 
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE: 

 
 
 
 

ZAKONITI ZASTOPNIKI 
PONUDNIKA 

 
 
 

 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Ponudnik: 

_______________________________ 

                                                                     

Žig: 

 

 

Podpis: 

_______________________________ 
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Obrazec št. 2 
PONUDBENI PREDRAČUN  

 
 

1.) Ponudbena cena: 

Država 

RAZRED I 

 + 
22%DDV 

RAZRED 
II 

 + 
22%DDV 

RAZRED 
III 

 + 
22%DDV 

 (40-60 m2) 
(61-90 
m2) 

(91-200 
m2) 

cena za m2 
cena za 
m2 

cena za 
m2 

Avstrija 
            

Italija 
      

Nemčija 
            

Velika 
Britanija             
Belgija 

            
Španija 

            
Češka 

            
Finska 

            
Francija 

            
Madžarska 

            
Poljska 

      
Nizozemska 

            
Rusija 

            
Azerbajdžan 

      
Ukrajina 

      
Srbija 

            
Slovaška 

            
Švica 

            
Švedska 

            
Slovenija 

            
 
 
PONUDBENA VREDNOST JE:  
 
cena skupaj ……………………………...……………………………... € (brez DDV) 
+ 
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davek na dodano vrednost .……………..………………………………€ 
 
Ponudbena vrednost z DDV ……………...…………………………….€ 
 
 

2.) Transporti po Sloveniji v okviru merila Tehnične prednosti točka a.: 

- brezplačno za celotno obdobje trajanja pogodbe 
- po ceni ______ EUR/km (brez DDV) za celotno obdobje trajanja pogodbe 

 
(Navodilo: Ustrezno obkrožiti in vnesti!) 
 

3.)  Obnova elementov v okviru merila Tehnične prednosti točka b.: 

- da 
- ne 

 
(Navodilo: Ustrezno obkrožiti!) 
 
 

4.) Veljavnost ponudbe je ______________ (najmanj do 31.12.2013). 
 

5.) Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi 
stroški so vračunani v ceni. 

 
 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 
  

Žig in podpis: 
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Obrazec št. 3 
 

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE 

 
 
 
Naziv ponudnika: 

 
 

 
Ulica: 

 
 

 
Poštna štev. in kraj: 

 
 

 
 
Izjavljamo: 
  

 1.) Vse naše zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost 
ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali 
predpisi države naročnika so na dan, ko je bila oddana ponudba, nižje od 50 eurov. Ta 
izjava velja tudi za naše morebitne podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega 
naročila. 

2.) Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. imamo registrirano dejavnost oz. 
smo vpisani v register poklicev ali trgovski register. 

3.) Smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti javno naročilo. 
4.) Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 

ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS 
oziroma 73. člena ZJNPOV na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. 

5.) Izpolnjujemo vse okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju. 

 
 

 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Odgovorna oseba: 

_______________________________ 

                                                                     

Žig: 

 

 

Podpis: 

_______________________________ 
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Obrazec št. 4 
 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE  
ZA PRAVNE OSEBE 

 
 
_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje 
naročniku, skladno z 6. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni 
list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5), 5. odstavkom 45. 
člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev (ZJNVETPS, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11 in 
90/12) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), 
da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila 
»IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA 
MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH 
V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, po odprtem postopku, od Ministrstva za 
pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, 
pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni 
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2. 
 
 
Podatki o pravni osebi: 
 
 
 
Polno ime podjetja: 

 
 
 

 
 
Sedež podjetja: 

 
 
 

 
 
Občina sedeža podjetja: 

 
 
 

 
Številka vpisa v sodni 
register (št. vložka): 

 
 
 

 
 
Matična številka podjetja: 

 
 
 

 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Pooblastitelj: 

______________________________ 

                                                                     

Žig: 

 

 

Podpis: 

______________________________ 

 
* V primeru, da izvajalec nastopa v predmetnem javnem naročilu s podizvajalci, izpolni 
ustrezno število soglasij. 
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SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE  
ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* 

 
Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 6. 
odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 
16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5), 5. odstavkom 45. člena Zakona o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
(ZJNVETPS, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11 in 90/12 ) in 22. členom 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam SPIRIT 
Slovenija, javno agencijo, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku 
oddaje javnega naročila za »IZVEDBO SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-
NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, po 
odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje 
kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot 
zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, 
ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2. 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 
 
 
EMŠO: 

 
 
 

 
 
Ime in priimek: 

 
 
 

 
 
Datum rojstva: 

 
 
 

 
 
Kraj rojstva: 

 
 
 

 
 
Občina rojstva: 

 
 
 

 
 
Država rojstva: 

 
 
 

 
Naslov stalnega/začasnega 
bivališča: 

 
 
 

 
 
Ulica in hišna številka: 

 
 
 

 
 
Pošta in poštna številka: 

 
 
 

 
 
Državljanstvo: 

 
 
 

 
Moj prejšnji priimek se je 
glasil: 

 
 
 

 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Pooblastitelj: 

______________________________ 

                                                                     Žig: 

 

 

Podpis: 

______________________________ 

* V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij. 
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Obrazec št. 5 
 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
Naziv banke: 

 
 

 
Kraj in datum: 

 
 

 
Upravičenec: 

 
 

 
Garancija št.: 

 
 

 
 
V skladu z javnim naročilom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, številka _______, z 
dne __________, katere predmet je »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA  NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH 
IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, SPIRIT Slovenija, javna agencija, 
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, je ponudnik (naročnik garancije) _________ dolžan za resnost 
svoje ponudbe pri predmetnem javnem naročilu, priskrbeti naročniku SPIRIT Slovenija, javna 
agencija (v nadaljevanju: upravičenec) bančno garancijo v višini …………. EUR (z besedo: …………..). 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 
b) če ponudnik, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 
ponudbe: 
• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali 
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 

skladu z določbami navodil ponudnikom. 
 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu upravičenčevega prvega pisnega zahtevka plačali 
upravičencu zgoraj navedeni znesek, t.j. …………... EUR (z besedo: ………….……) brez kakršnega koli 
dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu znesek pripada zaradi izpolnitve 
enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
• originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom, 
• original garancije št. _______/_______. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem naročilu in 
(v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene 
pogodbe z upravičencem in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar 
pa najkasneje 10 dni po veljavnosti ponudbe t. j. do ………………... (najmanj do 10.1.2014). 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ……..….. 
(najmanj do 10.1.2014), ta garancija preneha veljati, ne glede na to ali nam je vrnjena. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Banka: 

______________________________ 

                                                                     Žig:  

Podpis: 

_____________________________ 
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Obrazec št. 6 
 
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
Naziv banke: 

 
 

 
Kraj in datum: 

 
 

 
Upravičenec: 

 
 

 
Garancija št.: 

 
 

 
V skladu s pogodbo ____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum ...), sklenjeno med 
naročnikom (v nadaljevanju: upravičenec) SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva 
ulica 13, 1000 Ljubljana in ____________________________ (naziv izvajalca), katere 
predmet je »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA  NA 
MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH 
V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, je izvajalec dolžan opraviti naslednje 
storitve 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
v skupni vrednosti __________________ €, z besedo ________________________, v 
roku v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo naročnika garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, 
da bomo po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali znesek do maksimalne 
višine….. EUR (z besedo: …………….), če naročnik garancije svoje pogodbene obveznosti 
ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljeni v zgoraj citirani 
pogodbi. 
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena 
storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenih zahtevam. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
• originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim 

odstavkom 
• original garancije št. _______/_______. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, to je do vključno 30.1.2017. 
Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično 
ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.  
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku 
garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti 
pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za 
podaljšanje garancije. 
Ta garancija ni prenosljiva. 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Banka: 

______________________________ 

                                                                     Žig:  

Podpis: 

_____________________________ 
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Obrazec št. 7 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU (v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci) 
 
 
 
 
Naziv podizvajalca: 

 
 
 

 
 
Naslov podizvajalca: 

 
 
 

 
 
Matična številka 
podizvajalca: 

 
 
 

 
 
Davčna številka podizvajalca: 

 
 
 

 
 
Transakcijski račun 
podizvajalca: 

 
 
 

 
Predmet del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec: 

 
 
 

 
Vrsta del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec: 

 
 
 

 
 
Količina del podizvajalca: 

 
 
 

 
Vrednost del podizvajalca 
(v EUR brez DDV): 

 
 
 

 
 
Kraj izvedbe teh del: 

 
 
 

 
 
Rok izvedbe teh del: 

 
 
 

 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Odgovorna oseba: 

_______________________________ 

                                                                     

Žig: 

 

 

Podpis: 

_______________________________ 

 
* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. 
* V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.   
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SOGLASJE PODIZVAJALCA 
 
 
Podizvajalec: 
____________________________________________________________________ 
 
Soglašamo, da naročnik SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 
Ljubljana na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-2 (Uradni 
list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) namesto 
ponudnika/dobavitelja: 
_______________________________________________________________________ 
poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja. 
 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Odgovorna oseba podizvajalca: 

______________________________ 

                                                  Žig: 

 

 

Podpis: 

______________________________ 

 
* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. 
* V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. 
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PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE 
NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM 

 
 
Ponudnik: 
_______________________________________________________________________ 
 
v skladu z ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-
UPB5) daje naročniku SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 
Ljubljana pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno 
plačuje podizvajalcem: 
 
Št. Naziv in naslov podizvajalca 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
za javno naročilo »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA  NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-
NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«, 
objavljenim na portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne 
_______________. 
 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Odgovorna oseba ponudnika: 

______________________________ 

                                                                     

Žig: 

 

 

Podpis: 

______________________________ 

 
* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. 
* V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. 
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Obrazec št. 8 
 

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH 
 
 
Ponudnik: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani ponudnik, pred 
sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, naročniku posredovali izjavo 
oziroma podatke o: 
 

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in 
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,  

 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.  
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Ponudnik: 

_______________________________ 

                                                                     

Žig: 

 

 

Podpis: 

_______________________________ 
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Obrazec št. 9 
 

IZJAVA PONUDNIKA O SPOSOBNOSTIH UPRAVLJANJA, IZKUŠNJAH, UGLEDU IN 
ZAPOSLENIH 

 
V zvezi z javnim naročilom »IZVEDBA SKUPINSKIH PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA NA MEDNARODNIH TURISTIČNIH IN INVESTICIJSKO-
NEPREMIČNINSKIH SEJMIH IN BORZAH V OBDOBJU OD 01.01.2014 DO 31.12.2016«  
  
izjavljamo, da smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in 
zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi 
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila. 
 
a.) 
Izjavljamo, da imamo na razpolago vsaj eno osebo, ki ima pridobljeno izobrazbo sedme 
(7) ravni oblikovalske, arhitekturne, urbanistične ali gradbene  smeri 
(prejšnja:specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali univerzitetni program 
oziroma magisterij oblikovalske, arhitekturne, urbanistične ali gradbene stroke - 2. 
bolonjska stopnja) in je usposobljena za pripravo izrisa stojnice za potrebe naročnika. 
 
 
 Ime in priimek Status 

(zaposlen, 
pogodbeni 
sodelavec, 

ipd.) 

Aktivno 
znanje 

slovenskega 
in/ali 

angleškega 
jezika 

Delovne naloge v okviru 
izpolnjevanja predmeta 

naročila 

1  
 

   

 
Kot dokazilo prilagamo fotokopije dokazila o pridobljeni strokovni izobrazbi. 
 
b.) 
Izjavljamo, da imamo na razpolago vsaj eno osebo s srednješolsko izobrazbo 
oblikovalske smeri. 
 
 Ime in priimek Status 

(zaposlen, 
pogodbeni 
sodelavec, 

ipd.) 

Aktivno 
znanje 

slovenskega 
in/ali 

angleškega 
jezika 

Delovne naloge v okviru 
izpolnjevanja predmeta 

naročila 

1  
 

   

 
Kot dokazilo prilagamo fotokopije dokazila o pridobljeni strokovni izobrazbi. 
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(obrazec se nadaljuje) 
 
c.) 
Izjavljamo, da razpolagamo z vsaj 8 osebami, ki so kvalificirane za postavljanje in 
transport stojnice, ter da bosta naročniku na razpolago ves čas posameznega sejma 
oziroma borze 1 oziroma 2 delavca (odvisno od velikosti stojnice), z aktivnim znanjem 
slovenskega oziroma angleškega jezika. 
 
Seznam oseb, ki bodo odgovorne za kakovostno izvedbo naročila: 
 
 Ime in priimek Status 

(zaposlen, 
pogodbeni 
sodelavec, 

ipd.) 

Aktivno 
znanje 

slovenskega 
in/ali 

angleškega 
jezika 

Delovne naloge v okviru 
izpolnjevanja predmeta 

naročila 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

 
Kot dokazilo prilagamo, fotokopije vozniškega dovoljenja kategorije C in lastne izjave 
delavcev, da opravljajo delo postavljavca stojnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(obrazec se nadaljuje) 
 



 
 

43

 
Opis delovnih postopkov, iz katerega je razviden celostni pristop izvajanja naročila 
(posebna znanja, metode, prednosti ipd.): 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja 
in podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega 
pogoja. 
 
 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žig in podpis: 
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Obrazec št. 10 
 
REFERENČNA LISTA PONUDNIKA ZA DELA, KI SO PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 
a.) Reference kot pogoj (P6): 

 
Ponudnik mora v spisek referenc navesti najmanj 3 dela, ki so po vsebini podobna 
predmetnemu javnemu naročilu ter dosegajo vrednost najmanj 100.000,00 EUR letno 
(brez DDV) in jih je opravil v letih 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 ali 2008. V letno 
vrednost reference štejejo vsa dela, ki so primerljiva z deli iz tega naročila ter jih je 
ponudnik izvedel za istega naročnika v neprekinjenem obdobju najmanj 9 mesecev. 
 
 
Zap. 
Št. 

Naročnik Vrsta dela Čas 
realizacije 

Pogodbeni znesek  
(brez DDV) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
OPOMBA: V primeru več referenc se tabela ustrezno poveča z dodatnimi vrsticami. 
 
b.) Referenca kot merilo Kakovost izvedbe (Poglavje 1.17 Merila): 
 
Ponudnik v spisku referenc navede tudi dela, ki jih je izvedel v letih 2013, 2012, 2011, 
2010, 2009 ali 2008 in so po vsebini primerljive s storitvami, ki so predmet tega javnega 
razpisa, ter dosegajo vrednost najmanj 200.000,00 EUR letno (brez DDV). Naročnik bo 
takšna dela upošteval pri ocenjevanju ponudbe na podlagi meril za ocenjevanje ponudbe 
(Točka 1.17 – Merila za izbor).  
 
POZOR: Referenca, ki jo bo naročnik štel kot referenco, s katero ponudnik izkazuje 
izpolnjevanje pogoja (poglavje 2), ne more hkrati šteti še za referenco, na podlagi katere 
bi ponudnik dobil še dodatne točke v okviru merila Kakovost izvedbe. 
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Zap. 
Št. 

Naročnik Vrsta dela Čas 
realizacije 

Pogodbeni znesek  
(brez DDV) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
OPOMBA: V primeru več referenc se tabela ustrezno poveča z dodatnimi vrsticami. 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
  

Žig in podpis: 
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Obrazec št. 11 

 

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU 

 
 
Naziv in naslov potrjevalca reference: 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
 
 

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje 
 

 
 
izvedlo  _______________________________________________________________ 
 

po pogodbi št. ___________________________, z dne 
____________________________, 

 
v višini ________________________________________________ EUR (brez DDV), v 

 
obdobju od ______________  ________ do ____________  ________. 

       (mesec)        (leto)        (mesec)             (leto) 
 
 

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno po pravilih stroke in v skladu z 
določili pogodbe. 
 
OPOMBA: 
 
Potrebno izpolniti za vsako referenco posebej – tako za tiste, ki so predmet pogoja, kot 
za tiste, ki so predmet merila. 
 
1. Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela. 
2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem 

obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri 
ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale. 

3. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira. 
 
 
Kraj in datum: 
 

Ime in priimek odgovorne osebe 
potrjevalca reference: 
 
________________________________ 

  
Žig in podpis potrjevalca reference: 
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Obrazec št. 12 
 

VZOREC POGODBE 
 
 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana,  
ki jo zastopa Boštjan Skalar, v.d. direktorja 
matična številka: 6283519000 
ID za DDV: SI 97712663,  
transakcijski račun št.: 01100-6000041927 UJP 
 
(v nadaljevanju: naročnik) 

 
 
in  

 
 
________________________________, 
___________________________________, 
ki ga zastopa ________________________________,  
matična številka: _______________ 
ID za DDV:________________,  
transakcijski račun št.: ________________ pri ____________ _____________ 
 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
 
 

sklepata pogodbo št. JNV-0017/2013-S-POG 
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00. 00 UVODNE UGOTOVITVE 
 

00.01. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s 25. členom Zakon o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 90/12 in 12/2013-UPB5) 
izvedel javno naročilo po odprtem postopku. 
 
Razpisna dokumentacija javnega naročila z dne _____ ter ponudba ponudnika z dne 
_____ sta sestavni del te pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan obveznosti iz te pogodbe izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot 
izhajajo iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji 
ponudbi.    

Izvajalec je dolžan upoštevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije in splošna navodila 
naročnika ter posebna navodila glede postavitve tipske stojnice na posameznem sejmu 
ali borzi. 

Ta pogodba je sklenjena na osnovi Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija 
za leti 2013 in 2014, ki je bil sprejet na 1. redni seji sveta SPIRIT Slovenija in 
spremenjen in dopolnjen na 1. in 2. dopisni seji sveta SPIRIT Slovenija h kateremu je 
Vlada RS podala soglasje 5.3.2013, ter na podlagi sprememb in dopolnitev Programa 
dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2013 in 2014, ki jih je sprejel svet 
SPIRIT Slovenija na svoji 4. redni seji in 6. dopisni seji, h katerim je podalo Ministrstvo 
RS za gospodarski razvoj in tehnologijo soglasje dne 3.9.2013 v skladu s šestim 
odstavkom 48. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 
2014 (Ur. l. RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 61/13). 
 

00.02. člen 
Sredstva za poravnavanje naročnikovih obveznosti iz te pogodbe se črpajo iz 
proračunske postavke 018, 019, 021, 022 (turistični sejmi) in proračunske postavke 
5343, SM 016, SN 1600 (investicijsko-nepremičninski sejmi). 
 
 
01.00. PREDMET POGODBE, NALOGE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

01.01. člen 
Izvajalec se zavezuje v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2016 po vsakokratnem 
predhodnem naročilu in navodilih naročnika na posameznih mednarodnih sejmih in 
borzah izvesti postavitev tipske stojnice - predstavitev slovenskega 
gospodarstva. Pri postavitvah tipske stojnice mora izvajalec poleg ostalega upoštevati 
predvsem zahteve iz poglavja 4 – Opis naročila in tehnične specifikacije, konkretni 
postavitveni načrt za posamezen sejem ali borzo ter navodila naročnika. 
 
Izvajalec mora v celoti izpolniti vse obveznosti, kot mu jih nalaga razpisna dokumentacija 
in pri posameznih postavitvah tesno sodelovati z naročnikom. 
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01.02. člen 
Aktivnosti, ki jih izvaja izvajalec na podlagi 01.01. člena te pogodbe, se izvajajo na 
sejmih in borzah, ki jih določi naročnik. Naročnik bo najpozneje do 1. januarja 
posameznega leta izvajalcu pisno sporočil predviden terminski načrt mednarodnih sejmov 
in borz oz. predvidene kraje in trajanje posameznih sejmov in borz za obdobje tega leta. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da tudi po preteku datuma iz prvega odstavka tega člena 
izvajalca obvesti o naknadno uvrščenih sejmih in borzah. Naročnik si obenem pridružuje 
pravico, da določenih sejmov in borz ne izvede. 
Naročnik bo izvajalcu predložil vse potrebne podatke za izris načrtov stojnice na 
posamezni borzi oz. sejmu po sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje 30 dni pred dnevom 
odprtja posamezne borze oz. sejma.  
  

01.03. člen 
Obveznosti naročnika so: 

• pravočasno in natančno posredovanje izvajalcu vseh podatkov, potrebnih za 
kakovostno in pravočasno izvajanje te pogodbe v skladu s priloženim 
postavitvenim in terminskim načrtom mednarodnih sejmov in borz;   

• prijava sejemskega nastopa pri organizatorju sejma;  
• rezervacija sejemske površine in pogajanje o lokaciji;  
• opredelitev programa sejemskega nastopa; 
• posredovanje vseh dosegljivih tehničnih informacij o sejmišču, lokaciji stojnice, 

prijavah za tehnične storitve (voda, elektrika, telefon, internet) izvajalcu, 
delovnem času za izvajalce za postavitev in demontažo stojnice;  

• komuniciranje z razstavljavci in zagotovitev primerne velikosti in opremljenosti 
stojnice, glede na število razstavljavcev in značaj sejma; 

• organizacija odnosov z javnostmi pred, med in po sejmu; 
• posredovanje promocijskega materiala in reprezentance ter ostalih dodatnih 

elementov, potrebnih za zagotovitev kvalitetnega nastopa, izvajalcu za prevoz na 
sejem;  

• redno in pravočasno plačevanje veljavno izstavljenih računov izvajalca; 
• opravljanje drugih obveznosti, ki lahko vplivajo na potek del izvajalca. 

 
01.04. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da je za izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi ključnega 
pomena izvedba del izvajalca v točno določenem roku. Rok je bistvena sestavina 
pogodbe. Zamuda pri izvedbi določenega dela oziroma storitev ima za posledico nastanek 
materialne in nematerialne škode. 
 

01.05. člen 
V primeru, da izvajalec zamudi rok, v katerem mora biti določeno delo oziroma storitev 
opravljena, lahko naročnik odstopi od pogodbe, s pravico do plačila škode, ki mu zaradi 
tega nastane.  
 

01.06. člen 
V primeru, da izvajalec prekrši katero izmed s to pogodbo prevzetih obveznosti predvsem 
pa glede posameznih rokov za postavitev tipske stojnice, glede razpolaganja z elementi 
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tipske stojnice v nasprotju s pogodbo, glede zahtevane kvalitete, izgleda in tehničnih 
karakteristik elementov tipske stojnice oz. opreme, ki jo mora zagotoviti v uporabo na 
sejmih oz. borzah in glede tesnega sodelovanja z naročnikom, je dolžan naročniku plačati 
pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR v roku 8 dni po pisnem pozivu naročnika. 

 
Naročnik je upravičen od izvajalca zahtevati plačilo pogodbene kazni tudi v naslednjih 
primerih:  

- v kolikor stojnica ni postavljena v dogovorjenem roku, pogodbena kazen znaša 5 
% zneska vrednosti projekta/postavitve; 

- v kolikor stojnica ni postavljena v skladu z načrti in navodili naročnika, pogodbena 
kazen znaša 10 % zneska vrednosti projekta/postavitve; 

- v kolikor je oprema stojnice po opomniku naročnika pomanjkljiva, pogodbena 
kazen znaša 5 % zneska vrednosti projekta/postavitve; 

- v kolikor ne delujejo posamezni tehnični gospodinjski ter audio video aparature, 
pogodbena kazen znaša 10 % zneska vrednosti projekta/postavitve; 

- v primeru nezagotovitve ustreznih potrdil, ki jih s strani izvajalca/postavljavca 
zahtevajo naročniki, pogodbena kazen znaša 15 % zneska iz prejšnjega odstavka; 

- v primeru neprisotnosti ekipe izvajalcev na sejmu oziroma borzi, pogodbena 
kazen znaša 15 % zneska vrednosti projekta/postavitve; 

- v primeru nepravočasnega prevzema promocijskega  materiala, pogodbena kazen 
znaša 5 % zneska vrednosti projekta/postavitve; 

- v primeru nepravočasne dostave materiala ob povratku, pogodbena kazen znaša 3 
% zneska vrednosti projekta/postavitve. 

 
V prejšnjem odstavku opredeljene pogodbene kazni se v primeru nespoštovanja 
posameznih določil pogodbe seštevajo. 
 
Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi, če mu zaradi kršitve obveznosti s 
strani izvajalca ni nastala nobena škoda. Če je škoda, ki je nastala naročniku večja od 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.  
 

01.07. člen 
Krovni skrbnik pogodbe s strani naročnika je ___________________, ki je odgovoren za 
izvajanje te pogodbe. 
Skrbnik pogodbe za dela, povezana s turističnimi sejmi in borzami po tej pogodbi je 
_______________. Skrbnik pogodbe za dela, povezana z investicijsko-nepremičninskimi 
sejmi po tej pogodbi je _____________.  
 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ________________. 
 
02.00 POGODBENA CENA 
 

02.01. člen 
Letna ocenjena vrednost razpisanih del skupaj znaša 480.000 € brez DDV oz. 585.600 € 
z DDV (celotna pogodbena vrednost, za dobo treh let znaša 1.440.000 € brez DDV oz. 
1.756.800 € z DDV). 
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Pogodbena cena za dela iz 01.01 člena te pogodbe, t.j. predstavljanje slovenskega 
gospodarstva na posameznem turističnem ali investicijsko-nepremičninskem sejmu oz. 
borzi, na podlagi ponudbe izvajalca št. _____ z dne ______ znaša: 
 

Država 

RAZRED I 

 + 
22%DDV 

RAZRED 
II 

 + 
22%DDV 

RAZRED 
III 

 + 
22%DDV 

 (40-60 m2) 
(61-90 
m2) 

(91-200 
m2) 

cena za m2 
cena za 
m2 

cena za 
m2 

Avstrija 
            

Italija 
      

Nemčija 
            

Velika 
Britanija             
Belgija 

            
Španija 

            
Češka 

            
Finska 

            
Francija 

            
Madžarska 

            
Poljska 

      
Nizozemska 

            
Rusija 

            
Ukrajina 

      
Azerbajdžan 

      
Srbija 

            
Slovaška 

            
Švica 

            
Švedska 

            
Slovenija 

            
 

V pogodbeno ceno iz prejšnjega odstavka tega člena so vključeni vsi stroški, ki jih določa 
celotna razpisna dokumentacija, zlasti poglavje 4 razpisne dokumentacije.  
 
Pogodbena cena za postavitev posameznega kvadratnega metra tipske stojnice v 
posamezni državi je enaka ne glede na celotno kvadraturo postavitve tipske stojnice na 
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posameznem sejmu oziroma borzi, oddaljenost sejma oziroma borze od mesta naročnika 
in pogoje, ki so za posamezni sejem oziroma borzo značilni. Šteje se, da je izvajalec v 
ponudbi, ki je bila izbrana, glede na okvirno podane površine posameznih sejemskih 
prostorov, vkalkuliral vse potrebne stroške in nima pravice do kakršnegakoli povečanja 
cene iz kateregakoli naslova, tudi če mora določene elemente opreme za postavitev 
stojnice ali ureditev kuhinje zagotoviti sam.   
 

02.02. člen 
Naročnik bo za vsako posamezno postavitev tipske stojnice na sejmu oz. borzi dal 
izvajalcu posamično naročilo. 
 
03.00. PLAČILA 
 

03.01. člen 
Izvajalec bo naročniku v 8 dneh po zaključku posameznega sejma oz. borze izstavljal 
račune za predstavitev slovenskega gospodarstva za vsakokratno postavitev tipske 
stojnice na posameznem turističnem ali investicijsko-nepremičninskem sejmu oz. borzi 
posebej. Izstavljen račun zapade v plačilo v 30 dneh od dneva prejema pravilno 
izstavljenega računa. 
 
Obvezna priloga izstavljenih računov so tudi poročila o delu. Poročilo o delu mora 
izvajalec predložiti po vzorcu, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, in ga pisno 
(email, faks) potrdi oseba, ki je pri naročniku odgovorna za izvedbo del po tej pogodbi, 
najkasneje v 5 dneh po koncu sejma oz. borze. V primeru, da  oseba, ki je pri naročniku 
odgovorna za izvedbo del po tej pogodbi poročila ne potrdi v navedenem roku, se šteje, 
da je poročilo potrjeno. 
 

03.02. člen 
Pogodbene cene so fiksne in se ne spreminjajo skozi celotno obdobje trajanja te 
pogodbe.  
 
04.00. IZVEDBENI ROKI IN NAČIN IZVEDBE 
 

04.01. člen 
Lastnik elementov tipske stojnice je naročnik. Za skladiščenje elementov tipske stojnice 
skrbi izvajalec. Elementi tipske stojnice se hranijo v skladišču na naslovu 
___________________________. Odgovorna oseba izvajalca za skladiščenje elementov 
je _________________________________. Izvajalec mora elemente strokovno 
skladiščiti in z njimi ves čas do končne predaje naročniku ob prenehanju veljavnosti te 
pogodbe ravnati kot dober gospodar ter naročnika sproti obveščati o dogodkih, 
pomembnih za postavitve tipske stojnice ter o stanju posameznih elementov. 
 

04.02. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil popolno postavitev tipske stojnice oz. popolno 
predstavitev slovenskega gospodarstva na posameznem turistično ali investicijsko-
nepremičninskem sejmu oziroma borzi najkasneje 1 dan pred začetkom sejma oziroma 
borze, in sicer do 10.00 ure oz. po dogovoru z naročnikom.  
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Stojnica mora biti postavljena po izvedbenih načrtih ter ostalih pisnih in ustnih navodilih 
naročnika.               
 
Izvajalec je dolžan naročniku predati stojnico, tako da jo lahko naročnik začne takoj 
uporabljati. Izvajalec je dolžan upoštevati navodila naročnika oz. naročnikovega 
predstavnika, ki sme zaradi specifičnih situacij posamezne borze ali sejma predlagati 
spremembe v postavitvi (na kraju samem). Izvajalec je dolžan pomagati informatorjem 
pri postavitvi promocijskega  materiala in reprezentance ter ureditvi kuhinje. 
 

04.03. člen 
Izvajalec je dolžan naročniku zagotoviti ustrezno ekipo usposobljenih delavcev, ki so 
usposobljeni za ravnanje z elementi in opremo ter znajo ustrezno ravnati z vsemi 
tehničnimi napravami (LCD TV ekran, predvajanje CD/DVD projekcije, interneta, osnovna 
postavitev in priključitev ozvočenja s prenosnim mikrofonom ter drugih avdio/video 
naprav zaslona na dotik itd.) in znajo odpraviti manjše sistemske pomanjkljivosti (npr. 
ustrezno povezati vse priključke ipd.) ter usposobiti vse aparature za delovanje. Naročnik 
lahko za posamezno novo avdio – video opremo itd. glede na željo izvajalca zagotovi 
usposabljanje za ustrezno rokovanje (postavitev in priključitev ozvočenja itd.). 
 
Ker je za postavljanje stojnice na treh sejmih hkrati potrebnih najmanj 8 strokovno 
usposobljenih oseb, je izvajalec dolžan za postavljanje stojnice zagotoviti ekipo najmanj 
8 usposobljenih delavcev. 
 
Izvajalec se zavezuje, da sta v primeru želje naročnika prvi in drugi dan sejma oziroma 
borze na stojnici prisotna dva usposobljena delavca, ki sta zadolžena za odpravljanje 
morebitnih napak in pomanjkljivosti pri postavitvi stojnice, ki se pokažejo po predaji 
stojnice naročniku oziroma nudita naročniku vse ostale dodatne pomoči. 
 

04.04. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo takoj po zaprtju sejma oziroma borze vse elemente tipske 
stojnice, ostalo morebitno dodatno opremo, preostali promocijski material in preostalo 
reprezentanco pripeljal nazaj v skladišče oz. naročnika obvestil o tem, kdaj bodo stvari 
pripeljane v skladišče izvajalca ter vrnjene v skladišče naročnika. Naročnik ima pravico 
ob kateremkoli času oz. po vsaki vrnitvi elementov nazaj v skladišče pregledati elemente 
tipske stojnice.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da izvajalcu najkasneje drugi dan trajanja sejma oz. borze 
sporoči drugo lokacijo, na katero mora pripeljati preostali promocijski material oziroma 
drug material. 
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04.05. člen 
Zaradi pravočasne izvedbe del na strani izvajalca se naročnik zavezuje izvajalcu sporočiti 
vse potrebne podatke takoj, ko sam pridobi popolne podatke oziroma najkasneje: 
 

Obveznost Rok - število dni 
pred otvoritvijo 
sejma oz. borze 

Izbira sejma (naziv, lokacija, obseg razstavnega 
prostora, termina) 

35 dni 

Izris načrtov stojnice slovenskega gospodarstva na 
posamezni borzi oz. sejmu 

5 delovnih dni po 
prejemu podatkov 

Predaja vseh materialov sejmišča (tehnična navodila, 
št. hale in stojnice, tloris hale, okvirno število miz + 
pultov)                                       

30 – 20 dni      

Predaja podatkov o naročenih storitvah organizatorju 
(elektrika, voda, telefon, internet, obešalne točke) 

30 -10 dni    

Opredelitev sodelujočih razstavljavcev in iz tega 
izhajajočih zahtev 

20 –10 dni 

Opredelitev vsebine stojnice (opreme, slikovnega 
materiala, tekstov, posamezne zahteve)  

20 -10 dni 

Prevzem potrebnega materiala v skladišču SPIRIT 
Slovenija 

3 dni pred odhodom 
transporta na 
dogodek 

Dostava ostalega materiala v skladišču SPIRIT 
Slovenija po dogodku 

V 2 dneh po povratku 
v Slovenijo, ki naj ne 
bo daljši kot 6 dni od 
zaključka dogodka 
(izjema Rusija 21 
dni) 

 
05.00. PODIZVAJALCI   
 

05.01. člen 
Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci (naziv, polni 
naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, vrsta del, ki jih bodo 
podizvajalci izvedli, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del):  
- ........................................................................................................................; 
- ........................................................................................................................; 
- ........................................................................................................................; 
- ........................................................................................................................; 
- ........................................................................................................................ 
 

05.02. člen 
S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, ki ga izda 
podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila in katerega potrdi izvajalec, 
naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo 
pri izvajanju javnega naročila.  
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Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, 
podanega ob oddaji ponudbe, ki je sestavni del te pogodbe. 
 
Izvajalec mora vsakemu računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  
 
Zamenjava posamičnega podizvajalca oz. uvedba novega podizvajalca v izvajanje 
javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so 
izpolnjeni vsi pogoji iz enajstega odstavka 71. člena ZJN-2. 
 
(Navesti le v primeru nastopa s podizvajalci, v nasprotnem primeru se člena 05.01. in 
05.02. prečrtata!) 
 
06.00. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

06.01. člen 
Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe stranki in velja od 1.1.2014 do 
31.12.2016. Pogodba velja pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči bančno garancijo 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

06.02. člen 
Naročnik ima pravico kadarkoli odpovedati pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom, ki 
prične teči naslednji dan od prejema odpovedi pogodbe s strani izvajalca, ne da bi moral 
zato izvajalcu posebej navajati razloge za odpoved pogodbe. 
 
O odpovedi pogodbe naročnik izvajalca obvesti pisno. 
 

06.03. člen 
V kolikor naročnik za posamezno proračunsko leto ne pridobi proračunskih sredstev za 
poravnavanje obveznosti iz te pogodbe oz. ne pridobi zadostne količine sredstev, ima 
pravico brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca za prihodnje proračunsko leto 
odpovedati pogodbo oz. zmanjšati obseg storitev, ki jih naroča pri izvajalcu. 
O odpovedi pogodbe naročnik izvajalca obvesti pisno. 
 

06.04. člen 
Izvajalec je dolžan v roku treh dni po prenehanju veljavnosti pogodbe vse elemente 
tipske stojnice in drugo opremo ter materiale naročnika, ki jih ima v posesti, izročiti 
naročniku na kraju, ki ga določi naročnik. Vse ugotovljene napake, poškodbe ipd., ki niso 
posledica normalne uporabe elementov in druge opreme, je dolžan izvajalec odpraviti v 
roku, ki se določi v zapisniku. Če je smotrno, mora izvajalec poškodovane elemente oz. 
opremo nadomestiti z novimi. Če izvajalec tega ne stori pravočasno, je dolžan plačati 
naročniku odškodnino, če se višina odškodnine ne bo dala ugotoviti, je izvajalec dolžan 
plačati pavšalno odškodnino v višini neamortizirane vrednosti elementov oz. opreme, kot 
jo v svojih poslovnih knjigah vodi naročnik in jo sporoči izvajalcu. 
 
Prejšnji odstavek tega člena velja tudi v primeru, ko naročnik med veljavnostjo te 
pogodbe ob pregledu ugotovi poškodbe elementov in opreme, ki niso posledica normalne 
uporabe elementov in druge opreme. 
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Normalna uporaba v smislu te pogodbe je uporaba elementov tipske stojnice in druge 
opreme za namen izvajanja te pogodbe.  
 
V kolikor izvajalec ne izpolni obveznosti, ki so določene v tem členu, sme naročnik 
unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

06.05. člen 
Pogodbena določila o okoljskih zahtevah skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju 
(Ur.l. RS, št. 102/2011,  18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013): 

- za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije: v primeru, da ponudnik ne 
izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega 
naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev. 

- za pomivalne stroje: v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti 
na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne 
postopke za njeno prekinitev. 

- za detergente za pomivalne stroje in ročno pranje posode:  
• ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe na naročnikovo zahtevo 

dokazati, da površinsko aktivne snovi v dobavljenem blagu izpolnjujejo 
zahteve glede biološke razgradljivosti iz Uredbe (ES) št. 648/2004. 

• v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, 
predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne 
postopke za njeno prekinitev. 

- za storitve čiščenja: 
• ponudnik mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja 

naročila priložiti seznam, iz katerega je razvidno ime in količina čistilnih 
sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju storitve. 

• v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, 
predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne 
postopke za njeno prekinitev. 

 
06.06. člen 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 
Pogodba, 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 javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je nična. 
 

06.07. člen 
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Morebitne spore bosta stranki poskušali reševati po mirni poti. V primeru, da to ne bi bilo 
mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

06.08. člen 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sprejemajo pisno z aneksi k tej pogodbi. 
 
Kjer se ta pogodba sklicuje na določena poglavja ali določbe razpisne dokumentacije, se 
šteje, da so ta poglavja oz. določbe sestavni del te pogodbe in je obveznosti pogodbenih 
strank tako potrebno razlagati. 
 

06.09. člen 
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih od katerih prejme naročnik 3 (tri) 
izvode, izvajalec pa 1 (en) izvod pogodbe 
 
Datum: Datum: 
  
Naročnik: Izvajalec: 
SPIRIT Slovenija, javna agencija ……………………………………………. 
v.d.direktorja, Boštjan Skalar…………… …………………………………………… 

 

 

 

Priloga: 
- poročilo o delu  
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POROČILO O DELU  
 

BORZA oz. SEJEM (kraj, termin): ___________________________________________________________ 
 
 
- Prevzem promocijskega materiala in reprezentance (po spisku/oddajnici/dokumentu) iz skladišča po planu 

ali s časovnim odstopanjem. 
 
Datum prevzema: 
         
PO PLANU      ali      S ČASOVNIM ODSTOPANJEM      (ustrezno obkroži) 
 
V primeru časovnega odstopanja navedite razlog: 
_______________________________________________________________________ 

 
Izvajalec: _______________                                   Naročnik: _____________ 
 
 
- Stojnica je bila postavljena pravočasno in v skladu z načrti oblikovalca, in sicer dne, ____________, ob 

________ uri: 
 
DA      NE 
 
V primeru zamude in odstopanj navedite razlog: 

_______________________________________________________________________ 

 
 
- Na stojnici so bili ob primopredaji vsi predhodno določeni  rekviziti (seznam naročnika): 
 
DA      NE 
 
V primeru manjka  naštejte manjkajoče rekvizite ter navedite razlog za njihov manjko: 
_______________________________________________________________________ 

 

- Oprema je prispela nepoškodovana: 
 
DA      NE 
 
V primeru poškodovane opreme specificirajte poškodbe opreme ter navedite razlog (če razlog ni neustrezna 

embalaža): 

_______________________________________________________________________ 

 
- Stanje kozarcev za vino ob prevzemu in predaji stojnice: 
 
KOZARCI ob prevzemu stojnice  KOZARCI ob predaji stojnice 
Belo vino:________kom   Belo vino:________kom 
Rdeče vino: _______kom   Rdeče vino: _______kom 
Peneče vino:________kom                   Peneče vino: _______kom 
 
6. Prispela je vsa reprezentanca in ves promocijski material: 
 
DA      NE 
 
V primeru manjka naštejte manjkajočo reprezentanco oz  promocijski material ter navedite razlog za njen 
manjko:  
_______________________________________________________________________ 

 
7. V času postavljanja in 1 dan sejma oz. borze je bil prisoten vodja projekta (s strani izvajalca): 
 
DA      NE 
       
8. Število delavcev, razpoložljivih za ves čas trajanja sejma/borze: 
 

1 2 

 
9. Ob predaji stojnice so vse tehnične aparature delovale, prav tako so bila predana navodila o uporabi in 
rokovanju s posameznimi tehničnimi napravami osebju SPIRIT Slovenija: 
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DA      NE 
 
V primeru negativnega odgovora naštejete tehnične aparature, ki niso delovale, in navedite razlog za njihovo 
nedelovanje: 
_______________________________________________________________________ 

 
10. Nudenje pomoči ekipi SPIRIT Slovenija pri rokovanju (prekladanju) in skladiščenju promocijskega materiala 
in reprezentance pred, med in po sejmu/borzi: 
 
DA      NE 
 
V primeru negativnega odgovora navedite razlog: 
 
_______________________________________________________________________ 

 

11. Opravljene dodatne oblike servisa za SPIRIT Slovenija: 
 
DA      NE 
 
V primeru pozitivnega odgovora navedite, katere dodatne oblike servisa so bile nudene: 
_______________________________________________________________________ 

 
Datum: 
 
Izvajalec: _______________                                   Naročnik: _____________ 
 
 
12. Vračilo promocijskih materialov in reprezentance – po spisku/oddajnici/dokumentu. 
 
     Datum vračila: 
 
PO PLANU   S ČASOVNIM ODSTOPANJEM 
 
V primeru časovnega odstopanja navedite razlog: 
 
____________________________________________________________________ 

       
 
Datum: 
 
Izvajalec: _______________                                   Naročnik: _____________ 
 
 
13.  Ostalo/opombe izvajalca: 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Datum : 
Izvajalec: _______________                                                                                
 
 
Dodatne pripombe naročnika: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Datum:  
        Naročnik:__________ 
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Priloga k razpisni dokumentaciji: Priloge k UREDBI O ZELENEM JAVNEM 
NAROČANJU 

 
Priloge: 
- del priloge 6: Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in 

njihove kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, klimatske naprave, ki se 
nanaša na predmet javnega naročila 

- del priloge 9: Temeljne okoljske zahteve za čistila, storitve čiščenja in storitve 
pranja perila, ki se nanaša na predmet javnega naročila 

 
Ponudnik izpolnjuje spodnje zahteve: 
 

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi in prilogah, ki so njen sestavni del, imajo naslednji 
pomen: 

1.  »Temeljne okoljske zahteve« so minimalne zahteve, ki jih mora naročnik v 
postopku javnega naročanja upoštevati pri opredelitvi predmeta javnega naročila, 
tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbenih 
določil in meril za izbor najugodnejše ponudbe.  

2. »Dodatne okoljske zahteve« so zahteve, ki jih naročnik na podlagi lastne presoje 
vključi v postopek javnega naročanja, kadar želi uveljavljati dodatne ali višje 
standarde varstva okolja, kot so določeni v temeljnih okoljskih zahtevah.  

 
  



 
 

61

Del priloge 6: Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove 
kombinacije, pralne stroje, pomivalne stroje, klimatske naprave, ki se nanaša 
na predmet javnega naročila 
 
Temeljne okoljske zahteve za hladilnike, zamrzovalnike in njihove kombinacije 
 

6.1.1 Predmet javnega naročila 
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, 
da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji 
javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko 
opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način: 
 
1. Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija v razredu energijske učinkovitosti A+ 

ali več. 
6.1.2 Tehnične specifikacije 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet 
javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: 
1. Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske 

učinkovitosti EEI <44, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ 
ali v višji razred energijske učinkovitosti. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o 
energijske učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene 
zahteve. 

6.1.3 Merila za izbor 
1. Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. 

Ponudba s hladilnikom, zamrzovalnikom ali njuno kombinacijo, ki ima indeks 
energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske 
učinkovitosti A++ ali v višji razred energijske učinkovitosti, se v okviru meril 
točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v 
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o 
energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene 
zahteve. 

6.1.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila 
Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: 
1. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 

pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev. 

 
 
Temeljne okoljske zahteve za pomivalne stroje 
 
6.3.1 Predmet javnega naročila 
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, 
da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji 
javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko 
opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:  
1. Pomivalni stroj v razredu energijske učinkovitosti A+ ali več. 
6.3.2 Tehnične specifikacije 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet 
javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: 
1. Pomivalni stroj mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 63, zaradi česar je 

uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali v višji razred energijske 
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učinkovitosti. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o 
energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene 
zahteve. 

2.  Pomivalni stroj mora imeti indeks učinkovitosti sušenja ID > 0,86, zaradi česar je 
uvrščen v razred učinkovitosti sušenja B ali v višji razred učinkovitosti sušenja. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o 
učinkovitosti sušenja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene 
zahteve. 

6.3.3 Merila za izbor 
1. Merilo »višji razred energijske učinkovitosti«. 

Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 56, 
zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali v višji razred 
energijske učinkovitosti, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki 
ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni 
dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o 
energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene 
zahteve. 

2. Merilo »višji razred učinkovitosti sušenja«. 
Ponudba s pomivalnim strojem, ki ima indeks učinkovitosti sušenja ID > 1,08, 
zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A, se v okviru meril 
točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v 
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o 
energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene 
zahteve. 

6.3.4 Določila pogodbe o izvedbi naročila 
Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: 
1. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 

pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev. 
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Del priloge 9: Temeljne okoljske zahteve za čistila, storitve čiščenja in storitve 
pranja perila, ki se nanaša na predmet javnega naročila 
 
Temeljne okoljske zahteve za univerzalna čistila 
 
9.1.2 Tehnične specifikacije 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet 
javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: 

1. Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne 
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) 
št. 1272/20081: 

– R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s 
kislinami s sprošča strupen plin.),  

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),  
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),  
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.),  
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in 

okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.),  
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.),  
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.),  
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.). 

 
Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne 
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) 
št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.). 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 

                                                      
1 Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, 

označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES 
ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT. 
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izpolnjuje zahteve, ali  
– seznam sestavin čistila  s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 

0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko2 sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
2. Univerzalno čistilo ne sme vsebovati: 

a) več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila, 
b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje, 
c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov 

za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči 
dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno 
za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z 
dolgotrajnimi učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne 
organizme z dolgotrajnimi učinki.);  

razen če je Log Pow
3 ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF4 

≤100, kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
3. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 

4. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da 
razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve. 

 
 
Temeljne okoljske zahteve za čistila za sanitarne prostore 
 
9.2.2 Tehnične specifikacije 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet 

                                                      
2 CAS številka je mednarodno priznana enoznačen številčni identifikator kemijskih elementov, spojin, 

polimerov, bioloških sekvenc, zmesi in zlitin, ki ga dodeljuje oddelek Ameriškega kemijskega društva 
»Chemical Abstracts Service (CAS)«. 

3 Log Pow je logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanola/vode. 

4 BCF je faktor biokoncentracije. 
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javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: 
1. Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % 

posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, 
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),  
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),  
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.),  
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in 

okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.),  
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.),  
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.),  
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.). 

 
Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % 
posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, 
stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.). 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
2. Čistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati: 

a) več kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto čistila, 
b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje, 
c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov 

za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008:  
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z 
dolgotrajnimi učinki.),  
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– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne 
organizme z dolgotrajnimi učinki.);  

razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, 
kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
3. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 

4. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da 
razpršilci izpolnjujejo zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve. 

 
 
 
Temeljne okoljske zahteve za čistila za čiščenje oken 
 
9.3.2 Tehnične specifikacije 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet 
javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: 
1. Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne 

sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) 
št. 1272/2008: 

– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),  
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),  
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči 

genetske okvare.), 
– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 

vdihavanju.),  
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in 

okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi.), 
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku.),  
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost.),  
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka.),  
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar.), 
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
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učinki.),  
– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki.). 

 
Čistilo za čiščenje oken glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne 
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) 
št. 1272/2008: 

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči 
simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči 
alergijski odziv kože.). 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
2. Čistilo za čiščenje oken ne sme vsebovati: 

a) fosforja,  
b) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov 

za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali 
Uredbe (ES) št. 1272/2008:  
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z 
dolgotrajnimi učinki.),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne 
organizme z dolgotrajnimi učinki.);  

razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, 
kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo 
kot sredstva za konzerviranje,. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve, ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki, ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
3. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 

4. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da 
razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago 
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izpolnjuje zahteve. 
 
 
 
Temeljne okoljske zahteve za detergente za pomivalne stroje 
 
9.5.1 Predmet javnega naročila 
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, 
da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji 
javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko 
opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:  
1. Okolju prijazni detergenti za pomivalne stroje. 
9.5.2 Tehnične specifikacije 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet 
javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: 
1. Detergent za pomivalne glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne 

sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za 
nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) 
št. 1272/2008:  

– R40 (Možen rakotvoren učinek) ali H351 
(Sum povzročitve raka),  

– R45 (Lahko povzroči raka) ali H350 
(Lahko povzroči raka),  

– R46 (Lahko povzroči dedne genetske 
okvare) ali H340 (Lahko povzroči 
genetske okvare), 

– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči 
raka) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 
vdihavanju),  

– R60 (Lahko škoduje plodnosti) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku),  
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost),  
– R63 (Lahko škoduje plodnosti) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka),  
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar),  
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki). 

 
Detergent za pomivalne stroje ne sme vsebovati: 

– fosfatov v količini nad 10 g/pranje, 
– sredstev za konzerviranje, za katera velja standardno opozorilo, stavek za 

nevarnost ali previdnostni stavek iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe 
(ES) št. 1272/2008: R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko 
povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo 
strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, 
z dolgotrajnimi učinki). 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  
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– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
2. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 

9.5.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila 
Naročnik v pogodbenih določilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega 
naročila ali na njegov posamezen sklop, določi: 
1
. 

Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe na naročnikovo zahtevo dokazati, da 
površinsko aktivne snovi v dobavljenem blagu izpolnjujejo zahteve glede biološke 
razgradljivosti iz Uredbe (ES) št. 648/2004. 

2
. 

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev. 
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Temeljne okoljske zahteve za detergente za ročno pomivanje posode 
 
9.4.1 Predmet javnega naročila 
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, 
da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji 
javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko 
opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:  
1. Okolju prijazni detergenti za ročno pomivanje posode. 
9.4.2 Tehnične specifikacije 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet 
javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: 
1. Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več kot 

0,01 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih 
opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja 
kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R40 (Možen rakotvoren učinek) ali H351 
(Sum povzročitve raka),  

– R45 (Lahko povzroči raka) ali H350 
(Lahko povzroči raka),  

– R46 (Lahko povzroči dedne genetske 
okvare) ali H340 (Lahko povzroči 
genetske okvare), 

– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči 
raka) ali H350i (Lahko povzroči raka pri 
vdihavanju),  

– R59 (Nevarno za ozonski plašč) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in 
okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi), 

– R60 (Lahko škoduje plodnosti) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti), 
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku) ali H360D (Lahko škoduje 

nerojenemu otroku),  
– R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za 

plodnost),  
– R63 (Lahko škoduje plodnosti) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega 

otroka),  
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja) ali H341 (Sum povzročitve 

genetskih okvar),  
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne 

škodljive učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki). 

 
Detergent za ročno pomivanje posode glede na težo ne sme vsebovati več kot 
0,1 % posamezne sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih 
opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja 
kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R42 (Vdihavanje lahko povzroči 
preobčutljivost) ali H334 (Lahko 
povzroči simptome alergije ali astme ali 
težave z dihanjem pri vdihavanju), 

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči 
preobčutljivost) ali H317 (Lahko 
povzroči alergijski odziv kože). 

 
Način dokazovanja: 
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Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 

izpolnjuje zahteve ali  
– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 

0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
2. Detergent za ročno pomivanje posode ne sme vsebovati biocidov, za katere velja 

eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih 
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:  

– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne 
škodljive učinke na vodno okolje) ali H400 (Zelo strupeno za vodne 
organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki),  

– R51/53 (Strupeno za vodne organizme; Lahko povzroči dolgotrajne škodljive 
učinke na vodno okolje) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z 
dolgotrajnimi učinki),  

razen če je Log Pow ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, kar 
pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot 
sredstva za konzerviranje. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  

– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve ali  

– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 
0,01 % teže čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in 
morebitnimi standardnimi opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi 
stavki ali  

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
3. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje. 

 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje. 

4. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. 
 
Način dokazovanja: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da 
razpršilci izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago 
izpolnjuje zahteve. 

9.4.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila 
Naročnik v pogodbenih določilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega 
naročila ali na njegov posamezen sklop, določi: 
1. Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe na naročnikovo zahtevo dokazati, da 

površinsko aktivne snovi v dobavljenem blagu izpolnjujejo zahteve glede biološke 
razgradljivosti iz Uredbe (ES) št. 648/2004. 

2. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev. 
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Temeljne okoljske zahteve za storitve čiščenja 
 
9.7.1 Predmet javnega naročila 
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, 
da je predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji 
javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko 
opredeli predmet javnega naročila oziroma sklopa na naslednji način:  
1. Okolju prijazne storitve čiščenja. 
9.7.2 Tehnične specifikacije 
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet 
javnega naročila ali na predmet posameznega sklopa, določi: 
1. Proizvodi, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehnične specifikacije, 

opredeljene v točkah 9.1.2., 9.2.2, 9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 te priloge. 
 
Način dokazovanja:  
Naročnik preveri izpolnjevanje zahtev na način, predviden v točkah 9.1.2., 9.2.2, 
9.3.2., 9.4.2. in 9.5.2 te priloge. 

9.7.3 Določila pogodbe o izvedbi naročila 
Naročnik v pogodbenih določilih, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega 
naročila ali na njegov posamezen sklop, določi: 
1. Ponudnik mora po prvih šestih mesecih in ob koncu vsakega leta izvajanja naročila 

priložiti seznam, iz katerega je razvidno ime in količina čistilnih sredstev, ki jih je 
porabil pri izvajanju storitve.  

2. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v 
pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno 
prekinitev. 
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Priloga 1: Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – večja postavitev (razred 3) 
WTM London 2012; velikost stojnice: 148,5m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma  
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 85 50, F: 01 589 85 60, E: info@spiritslovenia.si, matična št.: 6283519000, DŠ: SI97712663, IBAN: SI56 0110 0600 0041 927 
www.spiritslovenia.si 

 
POPIS elementov WTM London 
 
NAZIV KOLIČINA  
Veznik talnih plošč 310 
Nogice za dvojna tla       194 
Plošče 1000x1000 mm 142 
Plošče 1000x 500 mm 13 
Klančina  2 
Hdk pas za podij 120 mm v tm 51 
Zaključne alu.letve 2,5x2,5 63 
Tepih topli pod v kuhinji JAZZ KARA  39  15 
Tepih granitne kocke 25 
Tepih BEIGE CHINE 4914 109 
Stojka 2400 mm +noga (klasika) modra 5 
Stojka 2400 mm 1/2 modra+noga (polovička) 26 
Octa lamela 40/300mm modra (za kuhinjske police) 12 
Octa lamela 50/455mm modra 71 
Octa lamela 50/950mm modra 70 
DUPLEX  96,2x232 cm moder (2 kos nadgradnja za embalažo) 16 
DUPLEX  46,7x232 cm moder 10 
Podest iveral 47x97 cm  STO 30 
Podest iveral47x47 cm STO 20 
Podest iveral 60x95cm (obrobljen) (za na hladilnik - pod pomivalni stroj in 
kavni avtomat) 

1 

Podest iveral 120x85cm  1 
Polica iveral 95X30 cm 2 
Polica iveral 195X30 cm 2 
Nosilci za podeste naši "z" nosilec STO 150 
Nosilec za polico 100mm STO 110 
Vijak za reflektor (za lamelo) 5 
Kanal za kabel v m 3 
Obešalnik 900 mm  4 



 
 

75

Obešalnik 400 mm 1 
Kuhinjski koš+vrečke+eko koš 2 
Kuhinja nova (STO)        1 
Hadilnik (Zanussi)           2 
Podstavek za mizo (plošča sp., steber, plošča zg.)+vijak M8x20 (4x)+vijak 
M10 imbus vgrezni 

13 

Miza furnirana (češnja) fi 90 cm 11 
Miza siva fi 600 in fi 650 mm 5 
Vip miza 200 x900 mm češnja 1 
Miza za stoječe razgovore (češnjeva plošča) (komplet) 5 
Stol STO navaden rjave barve 52 
Stol A20 siv barski 20 
Stol STO barski rjave barve 10 
Elektro omarica+3 fazni kabel+čokoladke(tudi večje) + (vzeti trofazni vtikač 
16A in 32A) 

2 

HS - 200 W 5 
Reflektor beli - 400W+nosilec za obešanje (za na LITEC)+zajla s karabinom 
(varovanje) 

10 

Podaljški+kabel 2,5m2 l=10m 3kos+vtikač in vtičnica 3kos (vzemi debele in 
dolge podaljške ) 

20 

Rezervne žarnice (vzemi rezervo za 400w ref.) 1 
Vrata (zelena+letvice)+okvir+ključavnica+ključ 2 
Sesalec Nilco 1 
Aparat za kavo  1 
Posoda (po spisku) 1 
Tapeta zelena,barva lesa,bela 1 
Čistila+bencin 1 
Đoger + metla (v kuhinji) 1 
Schotch lepilni trak + ježek 1 
Selotejp 1 
Obojestranec 1 
Polivinil v m2 25 
Varilna žica 1 
Lestev  4 
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Aku vrtalka 1 
Vijaki razni 1 
Robni trak transparent po potrebi 1 
Vezice 1 
Beli sprej 1 
Info pult"Razstavljavcev" 49,5x105x98cm (obod+zgornja plošča) 8 
Informacijski pult 80x200x102 cm (obod+polica+zgornja plošča) z zeleno 
ploščo spredaj 

1 

Zelena omarica z vrati+ključ 8 
Kaljeno steklo+vijaki M 6X30(4 kos)+podložka kovinska (4 kos)+podložka 
plastična (4 kos) 

8 

Magnetne tablice za info pult z napisom 16 
Magnetna tablica s sliko za info pult 16 
Nosilci za promocijski material A4 (3kos info pult+12kos pregradne stene+ 
4kos informativni) 

52 

Nosilci za promocijski material format kuverte (1kos info pult+2kos na 
pregradno steno) 

12 

Lesena kotna pregradna stena 200x114x250 cm 1 
Degustacijski pult 55x175x119,5 (16 letev) (obod+polica (3 kos)+zgornji 
del) 

2 

Degustacijska vitrina (obod+polica navadna (2 kos)+polica za kozarce (4 
kos)+pokrov)  

1 

hladilnik za vina (lth visoki HG 500) 1 
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 107,5x100,5 cm (2m,3m) (nad vrati) + 
jesenova letvica za nad vrata 

6 

Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 11,5x200,5 cm (pri vratih za pokrivanje 
maxime) (2m,3m) 

2 

Zeleni hdk z letvicami v barvi lesal 218,5x100,5cm (zraven vrat) (3m) 4 
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 211,5x100,5 cm (desno nad vrati) (3m) 6 
Črke (les) za na zeleno steno (l=250cm) + vijaki M6x30 2 
Maxima light L=5000MM (M 1020)+nogice 4 
Maxima light L=5000MM (M 1017)+nogice (za vrata-profil 8,4cm) 4 
Maxima light L=3020MM  (M1020) obojestransko adapter 1 
Maxima light L=2460MM  (M1020) obojestransko adapter 4 
Maxima light L=2456MM  (M1020) obojestransko adapter 6 
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Adapter za maximo 1 
Šablona + svedri za maximo 1 
Lamela 50/1982mm W 101 z nosilcem za iveral 20 
Llamela 50/950mm W 101 z nosilcem za iveral 12 
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=2460mm 4 
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=2456mm 4 
Nosilec za printe z pritrdilnima elementoma M1358 L=914mm (za 40x40) 3 
Nosilec za printe z pritrdilnima elementoma M1358 L=1869mm (za 40x40) 5 
Očesni vijaki za okto (print) 100 
Podsvetljene kasete I FEEL SLOVENIA+vtikač+sponke za zajle (8kos)+ zajla 
fi4mm + karabin (2kos) 

2 

Print 516x505cm 1 
Neprosojna tkanina bela za kuhinjo 245x481cm 4 
pomivalni stroj Winterhalter+detergent+sol+čistila+navodila za uporabo  1 
LCD na skladišče 1 
DVD+kablovje 2 
Prva pomoč 1 
BLUETOOTH 1 
Kartončki za na mizo  11 
Elektro omarica črna dovodna (večja) za (reflektorje, svetlobne kasete) v 
kuhinji 

1 

Elektro omarica črna razdelilna (manjša) za (reflektorje, svetlobne kasete) 
na paličju 

3 

Stikalo (I/0) z dovodnim in odvodnim kablom 1 
Trofazni kabel l=25m (za reflektorje) 2 
Trofazni kabel l=10m (za reflektorje) 6 
Trofazni kabel l=5m (za reflektorje) 3 
Podaljšek (trojček) l=5 m 6 
Trikotna Alu truss LITEC TX30S paličje L=1 m+ (vijak imbus M10X50 (6 kos)  2 
Trikotna Alu truss LITEC TX30S paličje L=2 m+ (vijak imbus M10X50 (6 kos) 
+matica M10 (6 kos) 

2 

Trikotna Alu truss LITEC TX30S paličje L=3 m+ (vijak imbus M10X50 (6 kos) 
+matica M10 (6 kos) 

10 

Kotni vogalni element TX30S 4 
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Obešalo LITEC (original) za dvig palične konstrukcije + škopec (rdeči) 8 
Zajla z obojestranskimi ušesi v plastični cevi l= 150 cm 8 
Gurtna črna za obešanje motorja 8 
El. škripec+obesni element(rdeč-vodušek) 2kos 8 
Kontrolna enota za dvig 8 motorjev 1 
Kabel povezovalni (kontrolna enota do motorja) siv 4 P l=20m 8 
Kabel napajlni (elektro-omarica do kontrolne enote) bel 5 P l=10m 1 
Oranžna mapa z navodili in tehničnimi podatki za strop  1 
Mešalka, 2 kos mikrofon (1x žični,1x brez,) 3 
Stropni zvočnik 2 
Škopci, zajle, karabini, voduški…. 8 
Vaservaga 1 
Zajle za varovanje ref.  10 
Tkanina EGO ZERO 1 
Diagonalna opora MOK l=3000mm + vijak za fixiranje (2X) M810 2 
Diagonalna opora M535.21 l=1000mm + vijak za fixiranje M810 (2X) 2 
Nosilci 10cm E708 (srebrni) 10 
Šponar M6 8 
Čelada, var. jopič,čevlji s kapico …. 1 
Ključavnica Z961/13 (navadna) 1 
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001.01 L= 455 mm 4 
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 915 mm 6 
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 1870 mm (2 kos EGOZERO) 12 
MAXIMA LIGHT 40X40 m=1001 L=2770 mm 10 
Zavese pod inf. Pult (par) 1 
Skrinja + zmrzovalnik  2 
Spulboy (čistilec kozarcev) 1 
Tkanine, čipke… 8 
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TOP VIEW 
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TOP VIEW 
CEILING CONSTRUCTION 
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TOP VIEW 
CONECTIONS 
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TOP VIEW 
RIGGING POINT 
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SIDE VIEW 
 
HEIGHTS 
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3D VIEW 
-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

85

3D VIEW-2 
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3D VIEW-3 
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3D VIEW-4 
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Priloga 2: Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – manjša postavitev (razred 2) 
Holiday World Praga 2013; velikost stojnice 82m2 
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POPIS elementov Holiday World Praga 
 
NAZIV KOLIČINA 
Tepih BEIGE CHINE 4914 82 
Stojka 2400 mm 1/2 modra+noga (polovička) 20 
Octa lamela 40/300mm modra (za kuhinjske police) 8 
Octa lamela 50/455mm modra 30 
Octa lamela 50/950mm modra 50 
DUPLEX  96,2x232 cm moder 11 
DUPLEX  46,7x232 cm moder 2 
Podest iveral 47x97 cm  STO 25 
Podest iveral 60x95cm (obrobljen) (za na hladilnik - pod pomivalni stroj in kavni 
avtomat) 

1 

Polica iveral 195X30 cm 2 
Nosilci za podeste naši "z" nosilec  100 
Nosilec za polico 100mm  40 
Vijak za reflektor (za lamelo) 5 
Kanal za kabel v m 3 
Obešalnik 900 mm  2 
Kuhinjski koš+vrečke+ eko 2 
Kuhinja nova  1 
Hladilnik (zanussi)           1 
Podstavek za mizo (plošča sp., steber, plošča zg.)+vijak M8x20 (4x)+vijak M10 
imbus vgrezni 

4 

Miza furnirana (češnja) fi 90 cm 4 
Miza za stoječe razgovore (češnjeva plošča) (komplet) 2 
Stol navaden rjave barve 16 
Stol barski rjave barve 10 
Elektro omarica+3 fazni kabel+čokoladke(tudi večje) + (vzeti trofazni vtikač 16A 
in 32A) 

2 

HS - 200 W 2 
Reflektor beli 400W+nosilec za obešanje (za na LITEC)+zajla s karabinom 
(varovanje) 

2 

Podaljški +kabel 2,5m2 l=10m 3kos+vtikač in vtičnica 3kos (vzeti debele in dolge 15 
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podaljške) 
Rezervne žarnice (vzeti rezervo za 400w ref.) 1 
Vrata (zelena+letvice)+okvir+ključavnica+ključ  1 
Sesalec Nilco 1 
Aparat za kavo  1 
Posoda (po spisku) 1 
Tapeta zelena,barva lesa,bela 1 
Čistila+bencin 1 
Schotch lepilni trak + ježek 1 
Selotejp 1 
Obojestranec 1 
Varilna žica 1 
Lestev  4 
Aku vrtalka 1 
Vijaki razni 1 
Robni trak transparent 1 
Vezice 1 
Beli sprej 1 
Info pult "Razstavljavcev" 49,5x105x98cm (obod+zgornja plošča) 8 
Informacijski pult 80x200x102 cm (obod+polica+zgornja plošča) z zeleno ploščo 
spredaj 

1 

Zelena omarica z vrati+ključ 8 
Kaljeno steklo+vijaki M 6X30(4 kos)+podložka kovinska (4 kos)+podložka 
plastična (4 kos) 

8 

Magnetne tablice za info pult z napisom 16 
Magnetna tablica s sliko za info pult 16 
Nosilci za promocijski material A4 (3kos info pult+12kos pregradne stene+ 4 kos 
informativni) 

48 

Nosilci za promocijski material format kuverte (1kos info pult+2kos na pregradno 
steno) 

10 

Lesena kotna pregradna stena 200x114x250 cm 1 
Degustacijski pult 55x175x119,5 (16 letev) (obod+polica (3 kos)+zgornji del) 1 
Zeleni hdk z letvicami v barvi lesal 220x100,5cm zadnja stran (2m) 4 
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 119,5x100,5 cm (2m) (zraven vrat) 2 
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Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 112,5x100,5 cm (desno nad vrati) (2m) 2 
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 107,5x100,5 cm (2m,3m) (nad vrati) + 
jesenova letvica za nad vrata 

2 

Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 11,5x200,5 cm (pri vratih za pokrivanje 
maxime) (2m,3m) 

1 

Črke (les) za na zeleno steno (l=150cm) + vijaki M6x30 2 
Maxima light L=4000MM (M 1020)+nogice 5 
Maxima light L=4000MM (M 1017)+nogice (za vrata-profil 8,4cm) 2 
Maxima light L=2030MM  (M1020) obojestransko adapter 1 
Adapter za maximo 1 
Šablona + svedri za maximo 1 
Lamela 50/2030mm W 101 z nosilcem za iveral 8 
Lamela 50/992mm W 101 z nosilcem za iveral 8 
Lamela 50/950mm W 101 z nosilcem za iveral 4 
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=1965mm 4 
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=1961mm 4 
Nosilec za printe z pritrdilnima elementoma M1358 L=1869mm (za 40x40) 6 
Očesni vijaki za okto (print) 100 
Print 417x405cm 1 
Neprosojna tkanina bela za kuhinjo 196x381cm 4 
Pomivalni stroj Winterhalter+detergent+sol+čistila+navodila za uporabo  1 
DVD+kablovje 1 
Prva pomoč 1 
Kartončki za na mizo  5 
Trofazni kabel l=10m (za reflektorje) 2 
Podaljšek (trojček) l=5 m(STO) 3 
Talni zvočnik1x, brez.mikro 1x,mešalka 1x 3 
Vaservaga 1 
Vrvica za merjenje 1 
Podstavek 1000x1000 za steber (oblečen v zelen tepih) (1kos brez diagonalnih 
izvrtin M8) 

5 

Stebriček za podstavek fi 95x500mm 5 
Vijak M10x30mm (stanjšana glava) za fixiranje stebrička na podstavek 5 
Friz 780x3000mm bel ali z napisom  1 
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Friz olivno zelen poševni (i feel slovenia)  1 
Friz 780x1170mm  1 
Nosilci za friz + vijaki M5x20 (2X) (vgrezni)+matica M5 (2X) 27 
Trofazna tokovna tračnica LTS EU 21 I=3000 mm 4 
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 20 I=2000 mm 2 
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 20 I=1000 mm 2 
Fleksibilni povezovalni element / LTS EU 33 6 
Spojni del LTS EU 26 (037) 6 
EU24 priključek alu (dovodni) 6 
Reflektor LTS 70 SSA 7012 + zajla s karabinom (varovanje) 12 
Stojka Maxima M235.1 l=3000mm 10 
Preklada Maxima M705 l=5900mm (6m) obojestransko ključavnica 2 
Preklada Maxima M705 l=4910mm (5m) obojestransko ključavnica 2 
Diagonalna opora MOK l=3000mm + vijak za fixiranje (2X) M810 2 
Diagonalna opora M535.21 l=1000mm + vijak za fixiranje M810 (2X) 2 
Nosilci 10cm E708 (srebrni) 16 
Zajla fi 3 mm (za diag. povezavo) (2kos l=12,2m; 2kos l=11,4m; 2kos l=10,7m) 3 
Zajla fi 3mm (obroč za okoli maxime)  5 
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001.01 L= 455 mm 8 
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 915 mm 4 
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 1870 mm  12 
MAXIMA LIGHT 40X40 m=1001 L=2770 mm 10 
Nogica  40x40 M10106 40 
Pvc pokrovček 40x40 M1014 4 
Spulboy (čistilec kozarcev) 1 
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TOP VIEW 
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TOP VIEW 
CEILING CONSTRUCTION 
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TOP VIEW 
CONECTIONS 
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SIDE VIEW 
 
HEIGHTS 
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3D VIEW-1 
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3D VIEW-2 
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3D VIEW-3 
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Priloga 3: Načrt postavitve stojnice na turističnem sejmu in borzi – manjša postavitev (razred 1) 
Matka Helsinki 2012; velikost stojnice: 42m2 
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POPIS elementov Matka Helsinki 
 
NAZIV KOLIČINA 
Tepih BEIGE CHINE 4914 42 
Stojka 2400 mm 1/2 modra+noga  15 
Octa lamela 40/300mm modra (za kuhinjske police) 8 
Octa lamela 50/455mm modra 25 
Octa lamela 50/950mm modra 35 
DUPLEX  96,2x232 cm moder 8 
DUPLEX  46,7x232 cm moder 4 
Podest iveral 47x97 cm   15 
Podest iveral 60x95cm (obrobljen) (za na hladilnik - pod pomivalni stroj in 
kavni avtomat) 

1 

Polica iveral 195X30 cm 2 
Nosilci za podeste naši "z" nosilec  60 
Nosilec za polico 100mm  50 
Vijak za reflektor (za lamelo) 4 
Kanal za kabel v m 3 
Obešalnik 900 mm  1 
Obešalnik 400 mm 1 
Kuhinjski koš+vrečke+eko koš 2 
Kuhinja nova 1 
Hladilnik (Zanussi)           1 
Podstavek za mizo (plošča sp., steber, plošča zg.)+vijak M8x20 (4x)+vijak 
M10 imbus vgrezni 

3 

Miza furnirana (češnja) fi 90 cm 3 
Miza za stoječe razgovore (češnjeva plošča) (komplet) 1 
Stol navaden rjave barve 12 
Stol barski rjave barve 3 
Elektro omarica+3 fazni kabel+čokoladke(tudi večje) + (vzeti trofazni vtikač 
16A in 32A) 

1 

HS - 200 W 2 
Reflektor beli - 400W+nosilec za obešanje (za na LITEC)+ zajla s karabinom 
(varovanje) 

2 
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Podaljški + kabel 2,5m2 l=10m 3kos+vtikač in vtičnica 3kos (vzeti debele in 
dolge podaljške ) 

15 

Rezervne žarnice (vzemi rezervo za 400w ref.) 1 
Vrata (zelena+letvice) +okvir + ključavnica + ključ  1 
Sesalec Nilco 1 
Aparat za kavo  1 
Posoda (po spisku) 1 
Tapeta zelena, barva lesa, bela 1 
Čistila + bencin 1 
Schotch lepilni trak + ježek 1 
Selotejp 1 
Obojestranec 1 
Varilna žica 1 
Lestev  3 
Aku vrtalka 1 
Vijaki razni 1 
Robni trak transparent 1 
Vezice 1 
Beli sprej 1 
Info pult "Razstavljavcev" 49,5x105x98cm (obod+zgornja plošča) 3 
Informacijski pult 80x200x102 cm (obod+polica+zgornja plošča) z zeleno 
ploščo spredaj 

3 

Zelena omarica z vrati+ključ 3 
Kaljeno steklo+vijaki M 6X30(4 kos)+podložka kovinska (4 kos)+podložka 
plastična (4 kos) 

3 

Magnetne tablice za info pult z napisom 6 
Magnetna tablica s sliko za info pult 6 
Nosilci za promocijski material A4 (3 kos info pult+12 kos pregradne stene + 
4kos informativni) 

12 

Nosilci za promocijski material format kuverte (1 kos info pult+ 2 kos na 
pregradno steno) 

3 

Zeleni hdk z letvicami v barvi lesal 220x100,5cm zadnja stran  4 
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 119,5x100,5 cm (zraven vrat) 2 
Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 112,5x100,5 cm (desno nad vrati)  2 
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Zelen hdk z letvicami v barvi lesa 107,5x100,5 cm (nad vrati) + jesenova 
letvica za nad vrata 

2 

Zeleni hdk z letvicami v barvi lesa 11,5x200,5 cm (pri vratih za pokrivanje 
maxime)  

1 

Maxima light L=4000MM (M 1020)+nogice 3 
Maxima light L=4000MM (M 1017)+nogice (za vrata-profil 8,4cm) 2 
Maxima light L=3016MM  (M1020) obojestransko adapter 2 
Maxima light L=3020MM  (M1020) obojestransko adapter 2 
Lamela 50/2030mm W 101 z nosilcem za iveral 8 
Lamela 50/992mm W 101 z nosilcem za iveral 8 
Lamela 50/950mm W 101 z nosilcem za iveral 4 
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=3020mm 2 
Lamela Z 300 (nosilec zaprt) l=3016mm 2 
Nosilec za printe s pritrdilnima elementoma M1358 L=914mm (za 40x40) 1 
Nosilec za printe s pritrdilnima elementoma M1358 L=1869mm (za 40x40) 4 
Očesni vijaki za okto (print) 100 
Print 315x405cm 1 
Neprosojna tkanina bela za kuhinjo 301x381cm 2 
Prva pomoč 1 
Kartončki za na mizo  3 
Elektro omarica črna razdelilna (manjša) za (reflektorje, svetlobne kasete) na 
paličju 

2 

Vaservaga 1 
Vrvica za merjenje 1 
Animacija 1 
Podstavek 1000x1000 za steber (oblečen v zelen tepih) (1 kos brez 
diagonalnih izvrtin M8) 

3 

Stebriček za podstavek fi 95x500mm 3 
Vijak M10x30mm (stanjšana glava) za fixiranje stebrička na podstavek 3 
Friz 780x3000mm bel ali z napisom  4 
Friz olivno zelen poševni (i feel slovenia) 3 
Friz 780x5160mm bel+780x6160 mm 2 
Nosilci za friz + vijaki M5x20 (2X) (vgrezni) + matica M5 (2X) 25 
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 22 I=4000 mm 2 
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Spojni del LTS EU 26 (037) 2 
EU24 priključek alu (dovodni) 2 
Reflektor LTS 70 SSA 7012 + zajla s karabinom (varovanje)  6 
Stojka Maxima M235.1 l=2000mm 3 
Stojka Maxima M235.1 l=3000mm 3 
Preklada Maxima M705 l=5900mm (6m) obojestransko ključavnica 1 
Preklada Maxima M705 l=4910mm (5m) obojestransko ključavnica 1 
Obesni element za tokovne tračnice M805 20 
Diagonalna opora MOK l=3000mm + vijak za fixiranje (2X) M810 1 
Diagonalna opora M535.21 l=1000mm + vijak za fixiranje M810 (2X) 1 
Nosilci 10cm E708 (srebrni) 10 
Adapter vezni za Maximo M1104 l=500mm (za štukanje) + vijaki M6 (8 kos na 
element) 

3 

Zajla fi 3 mm (za diag. povezavo) (2kos l=12,2m; 2kos l=11,4m; 2kos 
l=10,7m) 

3 

Sponke za zajlo fi 4mm 1 
Zajla fi 3mm (obroč za okoli maxime)  3 
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001.01 L= 455 mm 6 
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 915 mm 6 
MAXIMA LIGHT 40X40 M 1001 L= 1870 mm  8 
MAXIMA LIGHT 40X40 m=1001 L=2770 mm 7 
Nogica  40x40 M10106 7 
Pvc pokrovček 40x40 M1014 3 
Pregled specifikacije z VP 1 
Spulboy 1 
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TOP VIEW 
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TOP VIEW 
CEILING CONSTRUCTION 
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TOP VIEW 
CONNECTIONS 
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FRONT VIEW 
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PERSPECTIVE VIEW-1 
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PERSPECTIVE VIEW -2 
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PERSPECTIVE VIEW -3 
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Priloga 4 - Popis elementov, s katerimi razpolaga Spirit Slovenija 
a) SLIKOVNI (elementi stojnice za predstavitev na turističnih sejmih) 
b) TABELARICNI (seznam vseh elementov za predstavitev na turističnih sejmih) 
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a) SLIKOVNI POPIS (elementi stojnice) 
 

Stekleni elementi: 
 
 
ELEMENT 
 

Število kosov Teža v kg na kos 

Steklo so-raztsavljavci 
 

44 20 

 

Steklo so-razstavljavci 
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Označevalni elementi 
 
ELEMENT Število kosov Teža v kg na kos 
Označevalne table I feel Slovenia 14 85 kg + embalaža 50kg 
Jeklene zajle za pritrjevanje svetlobnih 
oznak 

28  

 
Označevalne table I feel Slovenia 
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Jeklene zajle za pritrjevanje svetlobnih oznak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

116

Leseni elementi 
 
ELEMENT Število kosov Teža v kg na kos 
Pulti razstavljavcev 
 

40 67 

Informacijski pult 
 

3 154 

Degustacijski pult 
 

4 180 

Degustacijska vitrina 
 

1 179 

Predelna stena 
 

18 100 

Plošča za ovalno mizo 
 

1 85 

Plošča za okroglo mizo 
 

37 30 

Zelene omarice za pulte 
 

45 35 
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Pulti razstavljavcev                                                                  
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Informativni pult 
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Degustacijski pult 
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Degustacijska vitrina 
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Predelna stena 
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Zelene omarice za pulte 
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Plošča za ovalno mizo 
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Plošča za okroglo mizo 
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Nosilci za prospekte 
 
ELEMENT Število kosov 
Nosilci za promocijski material A4 323 
Nosilci za promocijski material A5 20 
Nosilci za promocijski material format kuverte 26 
 
Nosilci za promocijski material A4 
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Nosilci za promocijski material A5 
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Nosilci za promocijski material format kuverte 
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Stoli 
 
ELEMENT Število kosov Teža v kg na kos 
Stoli – nikie češnja 171 5 
Barski stoli – teleskopski ginger češnja 44 20 
 
 
Stoli – nikie češnja barski 
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Stoli – teleskopski ginger češnja 
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Stropna konstrukcija 
 
ELEMENT Število 

Alu trus TX30S100 10 
Alu trus TX30S200 20 
Alu trus TX30S300 30 
Kotni elementi TX30SL2090 16 
Motor za dvigovanje 0,5 tone v vrečo za verigo CHMF20 z 20m 
verige 

14 

Večnamenska jeklena vrv za obešanje motorjev na konstrukcijo, 
dolžine 150cm v gumijasti cevi 

14 

Kontrolna enota za 8 motorjev XCDL8 1 
Kontrolna enota za 4 XCDLB4 2 
Nosilni obroč A13 - 2,3T 28 
CBT3040 obešala za trikotni Alu truss 14 
Dvoplastni neskoncni trak 2tm 20 
Napajalni kabel za motorje 4x2,5 mm2-20tm 24 
Dovodni kabel do kontrolne enote 5x4mm2 - 20tm 2 
Škopci - povezovalci za povezovanje kovinskih vrvenic 93 
Vezni element QXS - vijak M10 x 50 z maticami 432 
Kovčki za prevoz 2 motorjev 7 
Kovčki za prenos kontrolnih elementov RACKTOUR 6 3 
Alu konstrukcijski element, 90 4 
T30 – T40 bolt M10 conectorji 4 
T alu konstrukcijski element 4 
Alu konstrukcijski element, X profil 1 
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Alu trus TX30S (100, 200, 300, različne dolžine) 
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Kotni elementi TX30SL2090 

 
CBT3040 obešala za trikotni Alu truss 
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Motor za dvigovanje 0,5 tone v vrečo za verigo CHMF20 z 20m verige 
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Kontrolna enota za 8 motorjev XCDL8 

 
Kontrolna enota za 4 XCDLB4 
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Vezni element QXS - vijak M10 x 50 z maticami 

 
Kovčki za prevoz 2 motorjev 
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Kovčki za prenos kontrolnih elementov RACKTOUR 6 
 

 
 
Nosilni obroč A13 - 2,3T 
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Dvoplastni neskončni trak 2tm 
 

 
 
Škopci - povezovalci za povezovanje kovinskih vrvenic 
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Dovodni kabel do kontrolne enote 5x4mm2 - 20tm 
 

 
 
Napajalni kabel za motorje 4x2,5 mm2-20tm 
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T alu konstrukcijski element 

 
Alu konstrukcijski element, X profil 
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Osvetlitev 
ELEMENT Število kosov 
EUROLITE MIK-400A Fc2 Reflektor bel, odporen na dež 35 
150W LED floodlight 7 
OMNILUX HQI-TS ŽARNICA 400W, 6000H, 4200 42 
EUROLITE TH-50; kavelj za obešanje za 50mm cev 40 
EUROLITE SB-652X CEE 3x16Ain/out razdelilna; omarica s 
6 kom šuko vtičnicami 

12 

EUROLITE SB-1100 19" 3x32Avhod/izhod, 2kom 3x16A 
izhod z varovalkami, 0.03A FID; zadaj 6 kom šuko vtičnic, 
stikalo za vklop 

3 

CEE-3fazni kabel 10m,3x16A,5x2,5 14 
CEE-3fazni kabel 25m,3x16A,5x2,5 4 
CEE-3fazni kabel 5m,3x32A,5x6mm 3 
Električni podaljšek 5m, 3 šuko vtičnice, 1.5 mm 30 
 
 
 
EUROLITE MIK-400A Fc2 Reflektor bel, odporen na dež 
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150W LED floodlight 

 
 
EUROLITE TH-50; kavelj za obešanje za 50mm cev 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

142

OMNILUX HQI-TS ŽARNICA 400W, 6000H, 4200 

 
 
EUROLITE SB-652X CEE 3x16Ain/out razdelilna; omarica s 6kom šuko vtičnicami 
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Električni podaljšek 5m, 3 šuko vtičnice, 1.5 mm 
 

 
 
 
 

EUROLITE SB-1100 19" 3x32Avhod/izhod, 2kom 3x16A izhod z varovalkami, 0.03A FID; zadaj 6 kom šuko vtičnic,stikalo za vklop 
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CEE-3fazni kabel 10m,3x16A,5x2,5 
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CEE-3fazni kabel 25m,3x16A,5x2,5 
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CEE-3fazni kabel 5m,3x32A,5x6mm 
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Ostali elementi: 
 
ELEMENT Število kosov 
Hladilnik za vina 1 
Podij 170m2 + 10m2 plošč po 0,5m2 
Bluetooth – zaslon na dotik 1 
LCD TV ekran 2 
Mešalne mize 3 
Ostala AV tehnika: DVD player, ozvočenje, mikrofoni  
 
 
 
Hladilnik za vina                                   
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Podij 
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Bluetooth – zaslon na dotik 
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LCD TV ekran 
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Mešalne mize 
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Konstrukcija kuhinjskega in skladiščnega prostora 
 
ELEMENT Število kosov 
Kuhinja 2x3x3 možnost povišanja za 1 m  
3 m steber M 1017.01 (84x84 mm) 2 
1 m nadgradnja stebra M 1017.01 2 
3 m steber M 1020.01 (80 x 80 mm) 3 
1 m nadgradnja stebra M 1020.01 3 
3020 mm prečni povezovalec M 1020.01 2 
3016 mm prečni povezovalec M 1020.01 2 
950 mm nosilec plošče W 101.00 4 
992 mm nosilec plošče W 101.00 8 
2030 mm nosilec plošče W 101.00 8 
Vrata z oknom 1 
Vratni okvir 1 
Zelena plošča 1125 mm   4 
Zelena plošča 1075 mm 2 
Zelena plošča 2200 mm 6 
Zelena plošča 115 x 2000 mm - steber 1 
Kuhinja 2x4x4  
4 m steber M 1017.01 (84x84 mm) 2 
4 m steber M 1020.01 (80 x80mm) 5 
1965 mm prečni povezovalec M 1020.01 6 
1961 mm prečni povezovalec M 1020.01 3 
2030 mm prečni povezovalec M 1020.01 1 
950 mm nosilec plošče W 101.00 4 
992 mm nosilec plošče W 101.00 8 
2030 mm nosilec plošče W 101.00 8 
Vrata z oknom 1 
Vratni okvir 1 
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Zelena plošča 1125 mm 2 
Zelena plošča 1075 mm 2 
Zelena plošča 1195 mm 2 
Zelena plošča 2200 mm 4 
Zelena plošča 115 x 2000 mm - steber 1 
Kuhinja3x4x4 možnost povišanja za 1 m  
4 m steber M 1017.01 (84x84 mm) 2 
1 m nadgradnja stebra M 1017.01 2 
4 m steber M 1020.01 (80 x80mm) 5 
1 m nadgradnja stebra M 1020.01 5 
1965 mm prečni povezovalec M 1020.01 7 
1961 mm prečni povezovalec M 1020.01 3 
950 mm nosilec plošče W 101.00 6 
1982 mm nosilec plošče W 101.00 10 
1470 mm nosilec plošče W 101.00 20 
Vrata z oknom 1 
Vratni okvir 1 
Zelena plošča 2185 mm 2 
Zelena plošča 2115 mm 3 
Zelena plošča 1075 mm 3 
Zelena plošča 1595 mm 10 
Zelena plošča 115 x 2000 mm - steber 1 
Kuhinja 3x5x5  
5 m steber M 1017.01 (84x84 mm) 4 
5 m steber M 1020.01 (80x80 mm) 4 
2460 mm prečni povezovalec M 1020.01 4 
2456 mm prečni povezovalec M 1020.01 6 
950 mm nosilec plošče W 101.00 12 
1982 mm nosilec plošče W 101.00 20 
Vrata z oknom 2 
Vratni okvir 1 
Zelena plošča 2185 mm 4 
Zelena plošča 2115 mm 6 
Zelena plošča 1075 mm 6 
Zelena plošča 115 x 2000 mm - steber 2 
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Kuhinja 3x6x5  
5 m steber M 1017.01 (84x84 mm) 4 
5 m steber M 1020.01 (80x80 mm) 4 
2955 mm prečni povezovalec M 1020.01 4 
2951 mm prečni povezovalec M 1020.01 6 
3020 mm prečni povezovalec M 1020.01 1 
950 mm nosilec plošče W 101.00 12 
1982 mm nosilec plošče W 101.00 20 
Vrata z oknom 2 
Vratni okvir 1 
Zelena plošča 2185 mm 4 
Zelena plošča 2115 mm 6 
Zelena plošča 1075 mm 6 
Zelena plošča 115 x 2000 mm – steber 2 
Dodatno  
Napenjalci za printe E 218 300  
Adapter za štukanje maxime 7 
 
 
 
 
M 1020.01 – prečni povezovalec 
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M1017.01 – steber 
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M1419.00 
 

 
 
 
 
 
 

 
W510/z.11 – vratni okvir 
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W101 – nosilec plošče 
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Zelena plošča – z napisom 
 

 
 

 
Zelena plošča 
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b) TABELARIČNI (seznam vseh elementov) 

 
ELEMENTI STANJE 
Sejemski elementi turistične stojnice  
Označevanje:  
Označevalne table I feel Slovenia 14 
Jeklene vrvi za pritrjevanje svetlobnih oznak 28 
Steklo so-razstavljavci 37 
Leseni elementi:  
Pulti razstavljavcev 40 
Informativni pult 3 
Degustacijski pult 4 
Degustacijska vitrina 1 
Predelna stena 18 
Plošča za ovalno mizo 1 
Plošča za okroglo mizo 37 
Zelene omarice za pulte 45 
Kovinski elementi:  
Nosilci za promocijski material A4 323 
Nosilci za promocijski material A5 20 
Nosilci za promocijski material format kuverte 26 
Nosilec za LCD zaslon 1 
Predelna stena kontura srca – kovinska polovica 1 
Stoli:  
Stoli 172 
Barski stoli 44 
Stropna konstrukcija:  
Alu truss TX30S100 10 
Alu truss TX30S200 20 
Alu truss TX30S300 30 
Kotni elementi TX30SL2090 16 
Motor za dvigovanje 0,5 tone v vrečo za verigo CHMF20 z 20m 
verige 

14 

Večnamenska jeklena vrv za obešanje motorjev na konstrukcijo, 14 
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dolžine 150 cm v gumijasti cevi 
Kontrolna enota za 8 motorjev XCDL8 1 
Kontrolna enota za 4 XCDLB4 2 
Nosilni obroč A13 - 2,3T 28 
CBT3040 obešala za trikotni Alu truss 14 
Dvoplastni neskončni trak 2tm 20 
Napajalni kabel za motorje 4x2,5 mm2-20tm 24 
Dovodni kabel do kontrolne enote 5x4mm2 - 20tm 2 
Škopci - povezovalci za povezovanje kovinskih vrvnic 93 
Škopci - povezovalci za povezovanje kovinskih vrvnic 432 
Kovčki za prevoz 2 motorjev 7 
Kovčki za prenos kontrolnih elementov RACKTOUR 6 3 
Osvetlitev:  
EUROLITE MIK-400A Fc2 Reflektor bel, odporen na dež 35 
EUROLITE TH-50; kavelj za obešanje za 50mm cev 40 
EUROLITE SB-652X CEE 3x16Ain/out razdelilna; omarica z 6kom 
šuko vtičnicami 

12 

EUROLITE SB-1100 19" 3x32Avhod/izhod, 2kom 3x16A izhod z 
varovalkami, 0.03A FID; zadaj 6kom šuko vtičnic, stikalo za vklop 

3 

CEE-3fazni kabel 10m,3x16A,5x2,5 14 
CEE-3fazni kabel 25m,3x16A,5x2,5 4 
CEE-3fazni kabel 5m,3x32A,5x6mm˛ 3 
Električni podaljšek 5m, 3 šuko vtičnice, 1.5 mm² 40 
Ostali elementi:  
Hladilnik za vina 1 
170m2 + 10m2 plošč po 0,5m2 170m2 + 10m2 plošč po 0,5m2 
Bluetooth – zaslon na dotik 1 
Plazma 2 
Mešalne mize 3 
Elementi za kuhinje: 
2x3x3+1, 2x4x4, 3x4x4+1, 3x5x5, 3x6x5 

 

1 m nadgradnja stebra M 1017.01 4 
1 m nadgradnja stebra M 1020.01 8 
1470 mm nosilec plošče W 101.00 20 
1961 mm prečni povezovalec M 1020.01 6 
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1965 mm prečni povezovalec M 1020.01 13 
1982 mm nosilec plošče W 101.00 50 
2030 mm nosilec plošče W 101.00 16 
2030 mm prečni povezovalec M 1020.01 1 
2456 mm prečni povezovalec M 1020.01 6 
2460 mm prečni povezovalec M 1020.01 4 
2951 mm prečni povezovalec M 1020.01 6 
2955 mm prečni povezovalec M 1020.01 4 
3 m steber M 1017.01 (84x84 mm) 2 
3 m steber M 1020.01 (80 x 80 mm) 3 
3016 mm prečni povezovalec M 1020.01 2 
3020 mm prečni povezovalec M 1020.01 3 
4 m steber M 1017.01 (84x84 mm) 4 
4 m steber M 1020.01 (80 x80mm) 10 
5 m steber M 1017.01 (84x84 mm) 8 
5 m steber M 1020.01 (80x80 mm) 8 
950 mm nosilec plošče W 101.00 38 
992 mm nosilec plošče W 101.00 16 
Zelena plošča 1075 mm 19 
Zelena plošča 1125 mm 6 
Zelena plošča 115 x 2000 mm – steber 7 
Zelena plošča 1195 mm 2 
Zelena plošča 1595 mm 10 
Zelena plošča 2115 mm 15 
Zelena plošča 2185 mm 10 
Zelena plošča 2200 mm 10 
Vrata z oknom 7 
Vratni okvir 5 
Maxima konstrukcija:  
Maxima light 40 x 40mm, M1001.01, L = 1870mm 20 
Maxima light 40 x 40mm, M1001.01, L = 915mm 8 
Maxima light 40 x 40mm, M1001.01, L = 455mm 30 
Maxima light 40 x 40mm M1001.01, L = 2770mm 13 
Maxima light 40 x 40mm M1001.01, L = 1000mm 15 
Plastičnih pokrovčkov v sivi barvi M1014.35 15 
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Nogica M1016.37 30 
Nosilci za printe s pritrdilnimi elementi M1358.01, L = 1869mm 10 
Nosilci za printe s pritrdilnimi elementi M1358.01, L = 914mm 4 
Obojestransko vgrajeno ključavnico Z961/8 116 
Zelena tkanina  
Tkanina s čipkami  
Dodatno:  
Napenjalci za printe E 218 300 
Adapter za podaljševanje maxime 7 
Nosilčki "z"  500 
nogice za maximo 8 
TV LCD Philips 52PFL 5604 1 
LCD 40 Kiosk z integrirano Bluetooth postajo 1 
DVD player Toshiba 1 
Stojalo vogels EFF8340B 1 
Stara stojnica za turizem:  
Podstavek 1000x1000 za steber 12 
Stebriček za podstavek fi 95x500mm 12 
Vijak M10x30mm (stanjšana glava) za fixiranje stebrička na 
podstavek 

36 

Friz 780x3000mm bel 16 
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 22 I=4000 mm 5 
Trofazna tokovna tračnica LTS EU 21 I=3000 mm 2 
Trofazna tokovna tračnica LTS / EU 20 I=2000 mm 1 
Fleksibilni povezovalni element / LTS EU 33 3 
Spojni del LTS EU 26 (037) 6 
EU24 priključek alu (dovodni) 3 
Reflektor LTS 70 SSA 7012 30 
Stojka Maxima M235.1 l=2000mm 12 
Stojka Maxima M235.1 l=3000mm 12 
Preklada Maxima M705 l=5900mm (6m) 8 
Preklada Maxima M705 l=4910mm (5m) 6 
Preklada Maxima M703 l=2930mm (3m) 3 
Obesni element za tokovne tračnice M805 36 
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PRILOGA 5 – Popis elementov, ki jih mora zagotoviti izvajalec 
 
Elementi, ki jih mora zagotoviti izvajalec: 
• Hladilniki: 9 kosov (upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem Javnem naročanju) 
• Sesalec: 6 kosov, primeren za sprotno čiščenje sejemskega prostora 
• Pomivalni stroj za posodo: 3 kosi 
• Pomivalno korito ustrezno kuhinjskim elementom: 6 kosov 
• Električni štedilnik: 6 kosov 
• Obešalniki: 14 kosov 
• Koš za smeti: 8 kosov, od tega morajo bit 4 taki, ki omogočajo ločevanje odpadkov 
 
Ostalo kot so: 
• prva pomoč 
• vrečke za smeti 
• detergent za ročno pranje posode in za pomivalne stroje (upoštevati je potrebno Uredbo o zelenem Javnem naročanju) 
• škarje 
• olfa nožki 
• širok lepilni trak 
• krpe in gobice za pranje posode (npr. Vileda) 
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Priloga 6: Načrt postavitve stojnice na investicijsko-nepremičninskem sejmu – manjša postavitev 
(razred 1) 
Primer postavitve stojnice približne velikosti 50 m2 
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SHEMA STOJNICE Z OPISI ELEMENTOV 
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 TOP VIEW  

Dimenzije stojnice EIRE 2013: d:š:v 8:6,5:5 m 
12-centimetrski visok podest (svetlobna stopnica) 
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3D VIEW-1 
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3D VIEW -2 

Slovenski kotiček 
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Priloga 7: Načrt postavitve stojnice na investicijsko-nepremičninskem sejmu – manjša postavitev 
(razred 2) 
Primer postavitve stojnice približne velikosti 90 m2 
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TOP VIEW 

Dimenzije stojnice ExpoReal 2012: d:š:v 16:5,5:5 m 
12-centimetrski visok podest (svetlobna stopnica 
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3D VIEW -1 
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3D VIEW -2 
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Priloga 8 - Popis elementov, s katerimi razpolaga SPIRIT Slovenija – področje tujih neposrednih 
investicij (investicijsko–nepremičninski sejmi)  
 
TABELARIČNI (seznam vseh elementov) 
 
ELEMENTI STANJE 
Sejemska oprema za investicijsko-nepremičninske sejme  

Konstrukcija razstavnega prostora  
Poslovna arkada (dimenzije d:š 5:3,5 m s prilagodljivo 
višino 3-5 m) s svetlobnim napisom »Invest Slovenia«, 
»Slovenskim kotičkom« in svetlobnimi efekti 

 

DMK okvir s polnilom modre barve (992x1448 mm) 3 
DMK okvir dito (992x1984 mm) 3 
DMK okvir dito (992x2480 mm) 24 
DMK L okvir dito (L=1984) 2 
DMK L okvir dito (L=2480) 2 
DMK U okvir dito (L=2480) 8 
LED lightbox DMK okvir dito (992x2976 mm) 1 kpl 
DMK vezni elementi 132 
Stenske konzolne police (Alu okvir, peskano steklo, podosvetljeno), 
dolž. 90 cm  

4 kpl 

Slovenski kotiček: notranji del modre arkade, namenjen za 
kulinarične in vinske degustacije s pritrjenim pultom na steno in 
hladilno vitrino za vino 

1 kpl. 

Razstavna arkada (dimenzije: širina 1,5 m, prilagodljiva 
dolžina 6-11,5 m in višina 2,75-4 m) s konzolnim nosilcem 
za svetila d:š 3:0,8 m in razstavne pulte za predstavitev 
projektov ter priročno skladišče dimenzij d:š:v 11,5:1,5:4 m 

 

DMK okvir s polnilom črne barve (496x1798 mm) 2 
DMK okvir dito (496x1984 mm) 2 
DMK okvir dito (1488x1488 mm) 1 
DMK okvir dito (992x1798 mm) 10 
DMK okvir dito (992x1984 mm) 9 
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DMK okvir dito (1488x1984 mm) 13 
DMK okvir dito (1488x2480 mm) 3 
DMK okvir in vrata (992x1984 mm) 1 kpl 
DMHL – large profil črno eloksiran (L=1488) 2 
DMHL – large profil črno eloksiran (L=3472) 2 
DMHL – large profil črno eloksiran (L=3968) 6 
DMHL – large profil črno eloksiran (L=5952) 2 
DMK vezni elementi 76 
DMK vezni elementi 88 
Razstavni pulti za predstavitev projektov (pritrjeni na 
razstavno arkado šir. 100 cm) 

4 

DMK okvir s polnilom bele barve (992x992 mm) 4 
DMK okvir dito (992x2232 mm) 4 
DMK okvir dito (992x2976 mm) 4 
DMK »CURVED« okvir dito (L=992) 8 
DMK vezni elementi 48 
Skupni razstavni pulti za so-razstavljavce dim 50x150 cm 3 

DMK »CURVED« okvir s polnilom bele barve (L=496) 3 
DMK okvir dito (496x868 mm) 3 
DMK okvir dito (496x1488 mm) 3 
DMK vezni elementi 12 
Noga pulta (fi 60 mm, L=106 cm) 3 
Plexi žepki A4 za promocijsko gradivo 16 
Sprejemni pult dim. 50x200 cm 2 

DMK okvir s polnilom bele barve (496x620 mm) 4 
DMK okvir s polnilom dito (496x1488 mm) 4 
DMK okvir dito (992x1488 mm) 2 
DMK »CURVED« okvir dito (L=496) 8 
Polica za prospekte (L=1488) 2 
DMK vezni elementi 40 
Pod razstavnega prostora  
Podest višine 12 cm (iverica deb. 18mm na podložnih masivnih 1 
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letvah) – 90 m2 
Laminat bele barve – 90 m2 1 
Alu kotni zaključni profili po obodu razstavnega prostora, 30tm 1 
Podosvetlitev oboda razstavnega prostora (fluo cevi, konektorji in 
zaščita z mlečnim plexi steklom), 27tm 

1 

Elektro razvod 1 
Talne vtičnice 10 
Stropni vgradni reflektorji 18 kpl 
Oprema razstavnega prostora  

Barski stoli brez naslona  14 
Barski stoli z naslonom  6 
Mize (80x80 cm)  4 kpl 
Stoli 16 
Stenski obešalniki za garderobo 2 kpl 
Regali za promocijsko gradivo (40x90 cm, viš. 250cm) 2 kpl 
Označevanje  

Logotip InvestSlovenia – podosvetljen napis na poslovni arkadi 1 
Pokončen logotip na levi in desni stranici razstavne arkade 2x1 
Fotografija »vinske gorice« 100x300 cm v Slovenskem kotičku 1 
Sejemski elementi stojnice Shanghai Expo  
Veliki fotelj (št. 1) 1 
Veliki fotelj (št. 2) 1 
Veliki fotelj (št. 3) 1 
Veliki fotelj (št. 4) 1 
Veliki fotelj (št. 5) 1 
Veliki fotelj (št. 6) 1 
Nizka omara (št. 7) 1 
Nizka omara (št. 8) 1 
Nizka omara (št. 9) 1 
Marmorni podstavek (št. 10) 1 
Marmorni podstavek (št. 11) 1 
Marmorni podstavek (št. 12) 1 
Marmorni podstavek (št. 13) 1 
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Marmorni podstavek (št. 14) 1 
Marmorni podstavek (št. 15) 1 
Visoka omara (št. 16) 1 
Kovinski kavč (št. 17) 1 
Veliki fotelj (št. 18) 1 
Kovinski kavč (št. 23) 1 
Kovinski nosilci (št. 24) 1 
Visoka omara (št. 25) 1 
Nizka omara (št. 26) 1 
Kovinski nosilci (št. 27) 1 
Kovinski nosilci (št. 28) 1 
Škatla – lesena (št. 87) 1 
Miza – plošča (št. 88) 1 
Kovinska omara z dvoje vrat (št. 90) 1 
Miza – plošča (št. 187) 1 
Steklena omarica (št. 190) 1 
Miza – plošča (št. 191) 1 
Nosilci za mizo (št. 192) 1 
Pisarniški fotelj (št. 193) 1 
Miza – plošča (št. 194) 1 
Nosilci za mizo (št. 195) 1 
Pisarniški fotelj (št. 196) 1 
Miza – plošča (št. 197) 1 
Miza – noge (št. 198) 1 
Miza – lesene noge (št. 199) 1 
Kovinska omara s 6 predali (št. 201) 1 
Kovinska omara s 6 predali (št. 202) 1 
Kovinska omara s 6 predali (št. 203) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 


