
Služba za nabavo opreme, materiala in storitev 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: +386 (0)2 321 26 81, Faks: +386 (0)2 321 25 22 
 
 
 
Številka povabila: 431-E-DeS-817/19 
Datum: 20. 6. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 

Spoštovani!  
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Storitev fizičnega varovanja premoženja. 
 
 
Zahtev naročnika:  
 
Naročnik je na portalu javnih naročil pod št. objave JN003814/2019-B01 objavil javno naročilo za 
fizično in tehnično varovanje premoženja. Ker naročniku poteče pogodba za fizično varovanje 
premoženja preden bo zaključeno objavljeno javno naročilo, bo naročnik za obdobje od 1. 7. 2019 pa 
do sklenitve nove pogodbe v skladu z objavljenim naročilom oddal to naročilo v skladu z določili tega 
povpraševanja. 
 
Naloge in potrebno število varnostnikov je podrobneje opredeljeno v specifikaciji zahtev naročnika, ki 
je priloga tega povpraševanja. Priloga tega povpraševanje je tudi obrazec predračuna in vzorec 
pogodbe. 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 24. 6. 2019 do 12:00 ure.  
 
 
Merilo za izbor: Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.  
 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte:  
 

� Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;  
� popuste in rabate;  
� davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);  
� morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, …).  

 
 
Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:  
 
nabava@ukc-mb.si 
dejan.simic@ukc-mb.si 
 
 
Pripravil: 
Strokovni sodelavec 
Dejan SIMIĆ, univ. dipl. ekon. 



PONUDNIK:

Številka ponudbe:

Datum:

ZŠ EM Količina
Cena na EM 

brez DDV
DDV 
(%)

Vrednost 
brez DDV

1.
ura 1

Žig in podpis ponudnika:

Opomba:

Davčna osnova:
Znesek davka:

Vrednost skupaj v EUR z DDV:

Naročnik ocenjuje, da bo mesečno potrebno opraviti cca 5100 delovnih ur.

PREDRAČUN
FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE PREMOŽENJA

Opis

Delovna ura varnostnika za fizično varovanje 

UKC Maribor Fizično in tehnično varovanje premoženja
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SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA 
 
Izvajalec mora opravljati storitev fizičnega in tehničnega varovanja 24 ur na dan in vse dni v letu pod enakimi pogoji.  
 
V vsaki izmeni morata biti na objektu naročnika zaposlena najmanj dva varnostnika in v vsaki intervencijski skupini vsaj en varnostnik s 
potrdilom Zbornice RS za zasebno varovanje, ki je usposobljen iz samoobrambe ter borilnih veščin po programu omenjene zbornice. 
 

Izvajalec mora imeti center za sprejem signalov alarma z varovanega objekta, sistem brezžičnih zvez med dežurnim centrom, varnostniki in 
intervencijskimi skupinami in sistem stalnega, 24 urnega intervencijskega varovanja z mobilnimi skupinami v kraju naročnika. 
 

 
1. NALOGE IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA: 

- Informira občane o lokaciji posameznih oddelkov in ambulant. 
- Registrira prihode in odhode službenih vozil v UKC MB 24 ur na dan (vpiše v poseben zvezek). 
- Eno uro pred pričetkom obiskov in v času obiskov skrbi varnostnik za red in disciplino pred dvigali v hospitalni stolpnici. 
- Varnostnik – receptor zagotavlja nemoten prihod in odhod urgentnim vozilom. 
 

 
2. ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE VRAT IN GARDEROB: 

- Urgentni vhod pri kotlarni. 
- Stranski vhod na Masarykovi ulici (ob patologiji). 
- Vhod v ginekološko stavbo. 
- Vhod v garderobe osebja. 
- Vhod v upravo (stavba ginekološkega oddelka). 
- Vhodna drsna vrata hospitalne stolpnice. 
- Stopnišče internega oddelka. 
- Hodnik ORL ambulant. 
- Odklepanje in zaklepanje vrat garderob v hospitalni stolpnici, garderob v ginekološkem oddelku, garderob študentov in osebja na 

porodnem oddelku. 
- Vhod v računalniški center. 
- Vhod v revmatološke ambulante. 
 
 



  

UKC Maribor Fizično in tehnično varovanje premoženja 

3. VARNOSTNIK – OBHODNIK (opravila in naloge varnostnika v 24 urah): 
- Opravi obhode z elektronskim evidentiranjem – nuklearna medicina, glavna kuhinja s pisarnami v I. nadstropju, pralnica, pisarne 

tehnične službe. 
- V nočni izmeni opravi 3x obhod kotlovnice. 
- Opravi pet (5) obhodov po celotnem območju bolnišnice, lekarne in mizarske delavnice. 
- 3x opravi obhode v računalniški center (nočni čas, sobota, nedelja in prazniki). 
- Ob pristanku helikopterja  je varnostnik obvezno prisoten na heliodromu. 
- Centralno prižiganje in ugašanje luči v kontrolni sobi za področje hospitalne stolpnice in vhoda v objekt ter posameznih območij MFT.  
- Vodi evidenco prisotnih v upravni zgradbi po končanem uradnem delovnem času. 
- Na poziv (24 ur/dan) intervenira v primeru ogroženosti zaposlenih in pacientov. 
- V slučaju sproženja alarma (požar, vlom, panika) varnostnik takoj intervenira in ugotavlja spremembe na objektu; 
- Odzivni čas intervencije na sprožen alarm je pet (5) minut. 

 
 
4. VARNOSTNIK – OBHODNIK (opravila in naloge varnostnika v 12 urah, nočna izmena – hospitalna stolpnica): 

- Opravi štiri (4) preventivne obhode v notranjosti hospitalne stolpnice in njeni neposredni zunanji okolici. 
- Izvaja naloge pred sprejemno pisarno urgentnega centra in dežurnega zdravnika.  
- Ugašanje in prižiganje luči, odklepanje in zaklepanje garderob zaposlenih. 
- Intervencija na klic zaposlenih. 
- Intervencija v primeru signala alarma vloma. 
- Intervencija v primeru signala alarma požara. 
- Intervencija se zagotovi v petih (5) minutah. 
 

 
5. VARNOSTNIK – RECEPTOR (opravila in naloge varnostnika v 24 urah – glavni vhod): 

- Informira občane o lokaciji posameznih oddelkov in ambulant. 
- Registrira odhode in prihode službenih vozil 24 ur in jih evidentira v poseben zvezek. 
- Vodi evidence o prejemu in oddaji ključev in pošte. 
- Sprejemanje in posredovanje sporočil naročnika.  
- Usmerjanje in nadziranje gibanja strank preko video nadzora. 
- Intervenira v primeru ugotovljenih nepravilnosti na licu mesta. 
- Nadzor nad centralnim požarnim sistemom in video nadzor.  
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6. VARNOSTNIK – RECEPTOR (opravila in naloge varnostnika v 24 urah –  psihiatrija): 
- Kontrola vstopa/izstopa zaposlenih in strank. 
- Informira občane o lokaciji posameznih enot in ambulant. 
- Opravi 3 obhode po objektu in okolici v dopoldanskem času. 
- Opravi 3 obhode po objektu in okolici v nočnem času. 
- Nadziranje dogajanja na objektu in okolici preko video nadzora. 
- Intervenira v primeru ugotovljenih nepravilnosti na licu mesta. 
- Intervencija v primeru signala alarma vloma. 
- Intervencija v primeru signala alarma požara. 
- Sprejemanje telefonskih klicev ter prevezava do uporabnikov v času od 15:00 do 7:00. 
- Nadzor in izdaja ključev pooblaščenim osebam. 
- Odklepanje in zaklepanje vhodov: urgentnega, glavnega, stranskih, kolektorskega in      

razdelilne kuhinje. 
- Obvešča dežurno sestro o prihodu pacienta. 
- Na poziv (24ur/dan) intervenira pri ogroženosti zaposlenih. 

 
 
7. VARNOSTNIK – OBHODNIK (opravila in naloge enega varnostnika v 8 urah – Klinika za pediatrijo): 

- Prisotnost varnostnika vsak dan in vse dni v tednu. 
- Obseg: 8 ur na dan v dogovorjenem terminu, ki se lahko poljubno prilagaja, opravlja naloge varovanja.  
- Druge naloge skladno z navodili za delo in načrtom varovanja. 

 
 
8. VARNOSTNIK – OBHODNIK (opravila in naloge varnostnika v 24 urah – Oddelek za pljučne  bolezni, Slivniško Pohorje): 

- Informira občane o lokaciji posameznih enot in ambulant. 
- Opravljanje preventivnih obhodov po stavbi in neposredni bližnji okolici. 
- Ugašanje in prižiganje luči, odklepanje in zaklepanje vhodnih vrat. 
- Intervencija v primeru signala alarma vloma.  
- Intervencija v primeru signala alarma požara. 
- Intervencija na klic zaposlenih. 

 
 
9. VARNOSTNIK – OBHODNIK (opravila in naloge varnostnika – stavba 7, Oddelek za    
     ORL in MFK ter Oddelek za očesne bolezni): 
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- Informira občane o lokaciji posameznih enot in ambulant. 
- Opravljanje preventivnih obhodov po stavbi in neposredni bližnji okolici. 
- Ugašanje in prižiganje luči, odklepanje in zaklepanje vhodnih vrat.  
- Intervencija na klic zaposlenih. 
- Intervencija v primeru signala alarma vloma.   
- Intervencija v primeru signala alarma požara. 
 
 

10. VARNOSTNIK – OBHODNIK (opravila in naloge varnostnika v 24 urah – Objekt Onkologija): 
- Informira občane o lokaciji posameznih enot in ambulant. 
- Opravljanje preventivnih obhodov po stavbi in neposredni bližnji okolici. 
- Ugašanje in prižiganje luči, odklepanje in zaklepanje vhodnih vrat. 
- Intervencija v primeru signala alarma vloma.  
- Intervencija v primeru signala alarma požara. 
- Intervencija na klic zaposlenih. 
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FIZIČNO VAROVANJE: Število varnostnikov in njihov obseg in čas varovanja 
 

 DELOVNO MESTO OBSEG 
VAROVANJA 

ČAS VAROVANJA 
Število varnostnikov ponedeljek - 

petek sobota nedelja, 
praznik 

1 Glavni vhod 1 x 24/7 24 h 24 h 24 h 

vse dni v tednu opravlja en (1) varnostnik  
v dnevni izmeni in en (1) varnostnik v nočni 
izmeni v prostoru recepcije v kontejnerju na 

glavnem vhodu 

2 
Obhodno intervencijska 
služba 

1 x 24/7 24 h 24 h 24 h 
vse dni v tednu izvaja en (1) varnostnik  

v dnevni izmeni in en (1) varnostnik v nočni 
izmeni 

3 

Obhodna služba 
(Klinike za pediatrijo, 
kirurgijo in interno 
medicino) 

1 x 8/7 07:00 – 15:00 07:00 – 15:00 
07:00 – 
15:00 

vse dni v tednu izvaja en (1) varnostnik 

4 
Stavba 7: Oddelka za 
ORL in očesne bolezni  

1 x 16/5 + 24/2 15:00 – 07:00 24 h 24 h 
vse dni v tednu en (1) varnostnik  

v popoldanski in en (1) varnostnik v nočni 
izmeni 

5 
Urgentni center 
(Stavba 1, vhod 1A) 

1 x 24/7 24 h 24 h 24 h 
vse dni v tednu en (1) varnostnik  

 

6 
Oddelek za onkologijo  
(Stavba 15) 

1 x 24/7 24 h 24 h 24 h 
vse dni v letu en (1) varnostnik  

v dnevni in en (1) varnostnik v nočni izmeni 

7 
Oddelek za psihiatrijo 
(Stavba 8) 

1 x 24/7 24 h 24 h 24 h 
vse dni v tednu en  (1) varnostnik  

v dnevni in en (1) varnostnik v nočni izmeni 

8 
Oddelek za pljučne 
bolezni (Slivniško 
Pohorje) 

1 x 24/7 24 h 24 h 24 h 
vse dni v tednu en (1) varnostnik  
en (1) varnostnik v nočni zmeni 
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9 Intervencija 1 x 24/7 24 h 24 h 24 h 

se izvaja kot 24 urna pripravljenost mobilnih 
služb z za interveniranje izurjenim in 

opremljenim varnostnim osebjem, ki po 
sprejetem signalu alarma z varovanega 
objekta na klic varnostnega nadzornega 

centra intervenira na kraj sproženega 
alarma in sam ali ob pomoči osebja in 
varnostne službe na objektu izvede 

potrebne varnostne ukrepe 
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VZOREC POGODBE 
 
 

sklenjen med: 
 
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 
(v nadaljevanju: UKC Maribor), ki ga zastopa direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med. 
(v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI 56644817, 
matična številka naročnika: 5054150000 
 
in gospodarskim subjektom: 
 
 
……………………………………………...........……………………………...………………….., 

ki ga zastopa direktor …………………………………………………………………………… 

(v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka izvajalca za DDV: …………………., 

matična številka izvajalca: ……………………. 

 
 
 
I SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen  

 
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je naročnik na svoji spletni strani objavil javno 
povpraševanje št. 431-E-DeS-817/19 z dne 20. 6. 2019 za storitev fizičnega varovanja 
premoženja. 
 

 
2. člen  

 
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja 
storitve. 
 
 
 
II PREDMET POGODBE 

 
3. člen  

 
Predmet te pogodbe je izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja premoženja, 
opredeljene v ponudbi, št. …………….., z dne ……………, (v nadaljevanju: ponudba). 
 
 
 
III PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 
4. člen  

 
Izvajalec se obvezuje, da bo vse storitve opravljal strokovno in kakovostno s skrbnostjo 
dobrega strokovnjaka. 
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5. člen  
 
Izvajalec se obvezuje: 
 

- da bo vse storitve opravljal strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka, 

- da bo naročniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe. 
 
 

6. člen  
 
Naročnik ima pravico nadzorovati delo in dajati navodila, izvajalec pa mu mora nadzor 
omogočiti in izvajati njegova navodila. Naročnik določa za nadzorno osebo 
…………………………………………….. 
 
 

7. člen  
 
Naročnik se zavezuje: 
 

- da bo izvajalcu omogočil nemoteno delo, 
- da bo izvajalcu zagotovil varne pogoje za delo v skladu s predpisi, ki urejajo 

varstvo pri delu. 
 
 

8. člen  
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega 
značaja ter vse osebne podatke, do katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, 
vzajemno varovali kot poslovno skrivnost in v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov. 

 
 
 

IV CENA 
 

9. člen  
 
Cena delovna ura varnostnika za fizično in tehnično varovanje znaša …………. EUR brez 
DDV. K ceni se doda davek na dodano vrednost (DDV) skladno z veljavno zakonodajo.  
 
V ceni so zajeti vsi stroški, popusti in rabati. 
 
 
 
V PLAČILNI POGOJI 

 
10. člen  

 
Naročnik in izvajalec se dogovorita, da se storitve fizičnega in tehničnega varovanja 
obračuna mesečno. 
 
Izvajalec bo dostavil račun do 8. v mesecu za pretekli mesec. 
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Naročnik bo izvršil plačilo v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa 
na transakcijski račun izvajalca št. ...................................................................................... 
odprt pri banki ........................................................ 
 
Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), 
skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 
RS, št. 77/16). 
 
V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti. 
 
 
 
VI SKRBNIK POGODBE 

 
11. člen  

 
Skrbnik pogodbe za naročnika je: ....................................................................... 
Skrbnik pogodbe za izvajalca je: ....................................................................... 
 
 
 
VII TRAJANJE POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE 

 
12. člen  

 
Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa naročnika in izvajalca ter se sklepa za obdobje 
od 1. 7. 2019 pa do sklenitve nove pogodbe o izvajanju storitev fizičnega in tehničnega 
varovanja premoženja, najdlje pa do 31. 12. 2019. 

 
 

13. člen  
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni 
obliki. Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od te 
pogodbe odstopi. O odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti izvajalca.  
 
 
 
VIII PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 
14. člen  

 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je 
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev 
dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
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IX KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen  
 
Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, 
vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z 
določili ZJN-3 in OZ. 

 
 

16. člen  
 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, 
rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
 

 
17. člen  

 
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po en izvod. 
 
 
 
 Št. ………………… 
 
 
V …………………., dne ………………… V Mariboru, dne ………………… 
 
 
Izvajalec: Naročnik: 

……………………………………………. UKC Maribor 

  

Direktor: Direktor UKC: 

……………………………………………. prof. dr. Vojko FLIS, dr. med. 

 
 


