
Obrazec P-2              Prijava 
 

PRIJAVA 
 

Javno naročilo 

Naročnik 
NIJZ  
Trubarjeva cesta 2 
1000 LJUBLJANA 

Oznaka 70K260917 

Ime posla Nadgradnja strojne opreme sistemske infrastrukture eZdravja 
 
 
Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz »ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre za 
ponudnike, temveč kandidate, izraz »ponudnik« interpretirati v smislu izraza »kandidat«. 
V obrazec Prijava udeleženci vpisujejo podatke, ki se nanašajo izključno na poslovne 
subjekte, ki se prijavljajo na razpis. 
 

Obrazec P-2 Prijava je sestavljen iz dveh točk: 

1. Splošnih podatkov o ponudniku, referencah in podatkov vseh udeležencev. Ta 
del obrazca izpolni pooblaščeni predstavnik poslovodečega ponudnika v imenu 
vseh udeležencev, če gre za skupni posel. 

2. Podatki in zaveze posameznih udeležencev. Druga točka obrazca P-2 Prijava, 
ki ga ponudnik, če nastopa samostojno, izpolni zase, v primeru skupne ponudbe 
pa ga zase izpolni vsak od udeležencev, podpiše pa ga pooblaščeni predstavnik 
udeleženca, katerega podatki se izpolnjujejo v tej točki.  

Npr. v primeru dveh partnerjev prvo točko izpolni poslovodeči partner, vsak od partnerjev 
pa izpolni in priloži drugo točko obrazca zase, v primeru treh partnerjev drugo točko 
izpolnijo in priložijo drugo točko obrazca zase vsi trije itn. 
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1 SKUPNI PODATKI O UDELEŽENCIH 
 
1.1 SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU 
 
 
Predmet naročila:  
Nadgradnja strojne opreme sistemske infrastrukture eZdravja 
 
Ime in priimek oz naziv firme: 

 
___________________________________________________________________ 
 
Naslov: 

 
___________________________________________________________________ 
 
Zakoniti zastopniki: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Registrsko sodišče in številka:  

 
___________________________________________________________________ 
 
Matična številka: 

 
___________________________________________________________________ 
 
Identifikacijska številka: 

 
___________________________________________________________________ 
 
Številka transakcijskega računa, odprtega pri banki:  

 
___________________________________________________________________ 

 
Kontaktna oseba ponudnika:  
___________________________________________________________________ 
 
Telefonska številka:____________________, GSM :________________________ 

 
Številka faksa:_____________________, e-pošta: __________________________ 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 
________________________________________________________________ 
 
Podjetje se uvršča med1: o mikro/malo/srednje veliko podjetje    

                                          o veliko podjetje 
 

S podpisom jamčimo, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni. 

Kraj in datum:                                                                       Žig in podpis ponudnika: 

                                         
1 MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES 
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1.2 UDELEŽENCI 
 

 Firma in ime Država sedeža 

Poslovodeči 
partner   

Partner   

Partner   

 
 
1.3 KONTAKTNA OSEBA 
 
Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom pravilno 
naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov. 
 

Ime in priimek  

Organizacija  

Naslov  

Telefon  

Faks  

e-Pošta  

 
 
1.4  PODIZVAJALCI 
 
Ponudnik pri izvedbi javnega naročila sodeluje s podizvajalci (ustrezno obkroži): DA   /   NE.   
V kolikor je odgovor DA, mora ponudnik posredovati podatke o podizvajalcu Obrazec P-6: 
Podatki podizvajalca. 
 
 
1.5 REFERENCE 
 
Ponudnik je v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo naročila izvedel vsaj eno (1) istovrstno ali 
pretežno istovrstno dobavo in umestitev opreme za strežnike, ki je predmet javnega naročila. 
Vrednost naročila mora biti vsaj 50.000 EUR z DDV. 

Referenco mora podpisati tudi naročnik referenčnega posla, s čimer se šteje tak posel za 
uspešno izvedenega.  
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Za vsako referenco udeleženci izpolnijo ločeno tabelo (tabele ustrezno prekopira glede na 
število referenc). 

 
Referenca   
 

Zaporedna 
številka 
reference 

Naročnik referenčnega posla 
(naziv in naslov) 

 
 
 
 

 

Ime referenčnega posla 

 
 
 
 
 

Izvajalec referenčnega posla 
 
 
 

Partnerji pri referenčnem poslu  
(če je šlo za skupni posel) 
 

 

Delež ponudnika, če je bil udeležen v 
skupnem poslu (v %) 

 
 
 

Skupna vrednost posla v EUR brez davka 
 
 
 

Opis posla iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja (npr. izvedene 
aktivnosti, količine dobavljenega blaga 
ipd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum začetka in končanja posla 
 
 
 

Kontaktna oseba pri naročniku 
referenčnega posla, ki lahko potrdi 
referenco 

Ime in priimek: 
E-pošta: 
Telefon: 

Podpis in žig naročnika referenčnega 
posla 
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2 PODATKI IN ZAVEZE POSAMEZNIH UDELEŽENCEV 
 
V primeru partnerske ponudbe mora izpolniti točko 2. vsak izmed partnerjev. 
 
 
2.1  REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI 
 
Registrski podatki 

Popolna firma  

 Številka Datum Registrsko sodišče 

Prva 
registracija    

Zadnja 
sprememba    

 
 
2.2 ZAHTEVANA SPOSOBNOST PONUDNIKA 
 
A. Izključitev ponudnikov 
 
1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je 
bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 
54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 

- terorizem (108. člen KZ-1), 
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. 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), 
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- 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), 
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 
- oškodovanje javnih sredstev (257. a 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). 

 
Dokazilo: ESPD obrazec 
 
2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz 
prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
ponudbe. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec 
 
3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče 
rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec 
 
4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh 
letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa 
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi 
prekrška v zvezi s plačilom za delo. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec 
 
5. Naročnik lahko iz sodelovanja izključi tudi ponudnika, če obstajajo naslednji razlogi za 
izključitev: 

a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti glede 
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izpolnjevanja veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega 
prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega 
in delovnega prava.  

b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali 
prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in 
prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so 
njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi 
druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi 
posledicami; 

c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil 
hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; 

d) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi 
gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 
omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz 
prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na 
podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek 
ugotavljanja kršitve; 

e) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3  ni mogoče učinkovito 
odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 

f) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov 
pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče 
učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 

g) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila 
ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali 
stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik 
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal 
odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 

h) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju 
informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali 
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more 
predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3; 

i) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali 
pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v 
postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, 
ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega 
naročila. 

 
Dokazilo: ESPD obrazec, Obrazec P-2: Prijava. 
 
 
B. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: 
 
1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 
članici, v kateri ima ponudnik sedež. 
 
Dokazilo: ESPD obrazec 
 
2. Ponudnik mora imeti dovoljenje, da lahko opravlja svojo dejavnost, če se tako dovoljenje 
skladno z veljavno zakonodajo zahteva in/ali biti član določene organizacije, če je to skladno z 
veljavno zakonodajo pogoj za opravljanje dejavnosti ponudnika.  
 
Dokazilo: ESPD obrazec 
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C. Tehnična in kadrovska sposobnost 
 

1. Ponudnik izpolnjuje vse referenčne zahteve iz točke 1.5 Reference tega dokumenta. 
2. Ponudnik je ustrezno usposobljen in ima naslednje statuse pri zakonitem zastopniku 

HPE Slovenija: Gold Partner (Enterprise Group) v letu 2017, Gold Server Specialist, 
Gold Storage Specialist, Gold Services Specialist. 

3. Ponudnik je ustrezno tehnično usposobljen in ima veljaven status »VMware Solution 
Provider - Enterprise«. 

4. Ponudnik mora biti Microsoft Gold za področje DataCenter. 
5. Ponudnik mora biti Oracle Gold Partner. 
6. Vsa strojna oprema, ki je predmet javnega razpisa mora biti nova, nerabljena, pakirana 

(nerazpakirana) in neuporabljena na demo predstavitvah ter dobavljena preko uradnega 
 

Dokazila: (1) Reference iz točke 1.5 Reference obrazca Obr-2 Prijava; (2) Ponudnik dokazuje 
izpolnjevanje pogoja s priloženo izjavo zakonitega zastopnika HPE Slovenija, da ima sklenjeno 
veljavno pogodbo, ki zajema celotno podporo (dostop do baze znanj, zagotavljanje rezervnih 
delov, zagotovljen servis) za blagovno znamko HPE. (3) Ponudnik dokazuje izpolnjevanje 
pogoja s predložitvijo dokazila, da ima veljaven status "VMware Solution Provider - Enterprise" 
ali z navedbo spletno stran proizvajalca programske opreme VMware iz katere je razvidno, da 
ima ponudnik pri proizvajalcu programske opreme VMware status "VMware Solution Provider - 
Enterprise". (4) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo ustreznih certifikatov za 
Microsoft Gold za področje DataCenter; (5) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo 
sklenjene pogodbe, ki zajema in vključuje celotno podporo proizvajalca ali principala 
programske opreme Oracle; (6) Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja z izjavo zakonitega 
zastopnika v Sloveniji. 

 
2.3 IZJAVA 
 
Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za 
javno naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne 
dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo ter IZJAVLJAMO, 
  
1. da ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem 
odstavku 75. členu ZJN-3. 
 
2. da ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev: 

a) kršitev obveznosti glede izpolnjevanja veljavnih obveznosti na področju 
okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu 
Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih 
pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega 
prava;  

b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti 
ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi 
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, 
ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja 
upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno 
ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel 
postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

c) če  je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi 
česar je omajana njegova integriteta; 

d) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi 
gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je 
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje 
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naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo 
konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da 
bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; 

e) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3  ni mogoče 
učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 

f) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih 
subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom 
ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 

g) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega 
naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale 
precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, 
zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma 
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive 
sankcije; 

h) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju 
informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali 
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če 
ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3; 

i) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje 
naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel 
neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti 
predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na 
odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 
 

 
      Podpisnik v imenu udeleženca:  V/na ________________, dne __________ 

       Ime in priimek: 

 
 
 
 
 
 
 


