
Obrazec P-5     Specifikacije 

1 

 

 
 

SPECIFIKACIJE 
 

Obrazec P-5 »Specifikacije« je priloga kasneje sklenjene pogodbe. 
 

Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe 

 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru Operativnega programa za izvajanje 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 izvaja projekt »Ukrepi na 
področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah 
prebivalstva«, in sicer 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja 
revščine«, prednostna naložba 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem 
enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifični cilj 
9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje 
neenakosti v zdravju«. 
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. 
 
Izvajalec mora upoštevati zahteve s področja komuniciranja v skladu z Navodili organa 
upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 
2014 – 2020. Navodila so dostopna na spletni strani http://www.eu-
skladi.si/sl/ekp/navodila. 
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Predmet naročila Enota 
Celotna 
količina 

1. Prenosni računalnik 15 palčni i7 
 
Skladno s 7. alinejo, 2. odstavka, 6. člena Uredbe o zelenem javnem 
naročanju (ZeJN), morajo prenosni računalniki izpolnjevati najnovejše 
standarde za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o 
javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne 
standarde.  
 
Način dokazovanja  
Ponudnik mora ponudbi priložiti: 
- potrdilo Energy Star ali 
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali 
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve 

izpolnjene. 
 
Ponudba naj zajema kompletno rešitev, ki mora vsebovati in omogočati vsaj: 
- procesor Intel Core i7 10. generacije model 10510U ali hitrejši ali novejšo 

generacijo oziroma AMD ali kateregakoli drugega proizvajalca performančno 
enakovreden ali boljši procesor; 

- zaslon najmanj 15'' FHD ali večji z resolucijo vsaj 1920x1080, WVA; 
- grafična kartica integrirana; 
- trdi disk 512GB SSD PCIe NVMe ali večji; 
- delovni pomnilnik vsaj 16 GB DDR4, možnost razširitve za         100% brez 

menjave modulov (1 modul); 
- razširitvene reže: vsaj 2x USB 3.2 Gen 1 (od tega en Always On), 1x USB 

3.2 Type-C Gen 1 (with the function of Power Delivery and DisplayPort), en 
USB 3.2 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3, HDMI 1.4b, slušalke / mikrofon 
combo priključek, microSD card reader, vse reže morajo biti dostopne 
direktno na matični plošči brez vmesnikov; 

- poseben  priključek  za  priklopno/bazno  postajo  (docking), pri čemer 
samo USB, USB-C ali Thunderbolt 3 docking ni dopusten; 

- gigabit Ethernet vmesnik, brezžični   Ethernet   vmesnik(802.11ax); 
- bluetooth vmesnik 5;  
- izdelano ohišje na način, da zaščiti napravo pred izlivom tekočine skozi 

tipkovnico v notranjost; 
- sledilna palica (Joystick) in večtočkovna sledilna ploščica; 
- tipkovnica z originalno natisnjenimi slovenskimi znaki; 
- od spodaj osvetljene tipke na tipkovnici za delo v temi; 
- vgrajena  spletna  kamera  s  tovarniško  vgrajenim  prekrivalom kamere, 

vgrajeni stereo zvočniki; 
- USB optična miška s koleščkom; 
- baterija vsaj 3-celična in vsaj 57Wh; 
- teža največ 1,81 kg; 
- priklopna/bazna     postaja     za     priklop     prenosnika     preko 

namenskega  priključka  na  prenosniku  (ne  preko  USB-C  ali Thunderbolt  
kabla)  z  dodatnim  napajalnikom  in  razširitvenimi priključki, možnost  
zaklepa  prenosnika  na  bazno  postajo  s priloženim unikatnim ključem; 

- operacijski sistem Microsoft Windows 10 –Professional licenca; 
- napajalni in povezovalni kabli priloženi; 
- mednarodna garancija proizvajalca na lokaciji kupca najmanj 60 

mesecev(originalna,  ne  z  vzdrževalnim  paketom,  na  rezervne dele in 
delo -parts & labor).  
 

Garancija in čas popravila: 
Garancija vsaj 5 let. Ponudnik se zaveže, da bo odzivni čas za vse napake na 
strojni opremi v obdobju vsaj 5 let na lokaciji kupca največ naslednji delovni 
dan. Za odzivni čas se šteje dejanski čas, ki preteče od trenutka, ko 
kupec javi napako in ponudnikovim pričetkom odprave te napake. 

kos  16 
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Predmet naročila Enota 
Celotna 
količina 

2. Prenosni računalnik 15 palčni i5 
 
Skladno s 7. alinejo, 2. odstavka, 6. člena Uredbe o zelenem javnem 
naročanju (ZeJN), morajo prenosni računalniki izpolnjevati najnovejše 
standarde za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o 
javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne 
standarde.  
 
Način dokazovanja  
Ponudnik mora ponudbi priložiti: 
- potrdilo Energy Star ali 
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali 
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve 

izpolnjene. 
 
Ponudba naj zajema kompletno rešitev, ki mora vsebovati in omogočati 
vsaj: 
- procesor Intel Core i5 10. generacije model 10210U ali hitrejši ali 

novejšo generacijo oziroma AMD ali kateregakoli drugega proizvajalca 
performančno enakovreden ali boljši procesor; 

- zaslon najmanj 15'' FHD ali večji z resolucijo vsaj 1920x1080, WVA; 
- grafična kartica integrirana; 
- trdi disk 512GB SSD PCIe NVMe ali večji; 
- delovni pomnilnik vsaj 16 GB DDR4, možnost razširitve za         100% 

brez menjave modulov (1 modul); 
- razširitvene reže: vsaj 2x USB 3.2 Gen 1 (od tega en Always On), 1x 

USB 3.2 Type-C Gen 1 (with the function of Power Delivery and 
DisplayPort), en USB 3.2 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3, HDMI 1.4b, 
slušalke / mikrofon combo priključek, microSD card reader, vse reže 
morajo biti dostopne direktno na matični plošči brez vmesnikov; 

- poseben  priključek  za  priklopno/bazno  postajo  (docking), pri čemer 
samo USB, USB-C ali Thunderbolt 3 docking ni dopusten; 

- gigabit Ethernet vmesnik, brezžični   Ethernet   vmesnik(802.11ax); 
- bluetooth vmesnik 5;  
- izdelano ohišje na način, da zaščiti napravo pred izlivom tekočine skozi 

tipkovnico v notranjost; 
- sledilna palica (Joystick) in večtočkovna sledilna ploščica; 
- tipkovnica z originalno natisnjenimi slovenskimi znaki; 
- od spodaj osvetljene tipke na tipkovnici za delo v temi; 
- vgrajena  spletna  kamera  s  tovarniško  vgrajenim  prekrivalom 

kamere, vgrajeni stereo zvočniki; 
- USB optična miška s koleščkom; 
- baterija vsaj 3-celična in vsaj 57Wh; 
- teža največ 1,81 kg; 
- priklopna/bazna     postaja     za     priklop     prenosnika     preko 

namenskega  priključka  na  prenosniku  (ne  preko  USB-C  ali 
Thunderbolt  kabla)  z  dodatnim  napajalnikom  in  razširitvenimi 
priključki, možnost  zaklepa  prenosnika  na  bazno  postajo  s 
priloženim unikatnim ključem; 

- operacijski sistem Microsoft Windows 10 –Professional licenca; 
- napajalni in povezovalni kabli priloženi; 
- mednarodna garancija proizvajalca na lokaciji kupca najmanj 60 

mesecev(originalna,  ne  z  vzdrževalnim  paketom,  na  rezervne dele 
in delo -parts & labor).  

  
Garancija in čas popravila: 
Garancija vsaj 5 let. Ponudnik se zaveže, da bo odzivni čas za vse napake 
na strojni opremi v obdobju vsaj 5 let na lokaciji kupca največ naslednji 
delovni dan. Za odzivni čas se šteje dejanski čas, ki preteče od trenutka, ko 
kupec javi napako in ponudnikovim pričetkom odprave te napake. 
 

kos  9 
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Predmet naročila Enota 
Celotna 
količina 

3. Monitor 24 palčni 
 
Skladno s 7. alinejo, 2. odstavka, 6. člena Uredbe o zelenem javnem 
naročanju (ZeJN), morajo prenosni računalniki izpolnjevati najnovejše 
standarde za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o 
javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne 
standarde.  
 
Način dokazovanja  
Ponudnik mora ponudbi priložiti: 
- potrdilo Energy Star ali 
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali 
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve 

izpolnjene. 
 
Zahteve za monitor 24 palčni: 
- velikost diagonale vsaj 23,8''; 
- z resolucijo vsaj 1920X1080, IPS matrika, FHD; 
- svetilnostjo vsaj 250cd/m2; 
- vrtljivost, nastavljivost po višini, naklonu; 
- vsaj 2x različna priklopa, npr. VGA in display port; 
- vgrajen napajalnik; 
- napajalni in povezovalni kabli priloženi; 
- USB Hub z vsaj 4 USB 3,0 priključki; 
- mednarodna garancija proizvajalca 36 mesecev. 

 
Garancija in čas popravila: 
Garancija vsaj 3 leta. Ponudnik se zaveže, da bo odzivni čas za vse napake 
na strojni opremi v obdobju vsaj 3 leta največ naslednji delovni dan. Za 
odzivni čas se šteje dejanski čas, ki preteče od trenutka, ko kupec javi 
napako in ponudnikovim pričetkom odprave te napake. 

kos 
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Druge zahteve 
Ponudba mora vsebovati vse predvidene stroške povezane z dobavo opreme. Dostavo se 
izvede na različne lokacije naročnika po Sloveniji, kjer posluje naročnik. Količinsko 
dostavo na posamezno lokacijo se pred dostavo uskladi z naročnikom. Ob dostavi se 
naročniku v elektronski obliki dostavi seznam opreme s serijskimi številkami posameznih 
kosov. 
 
Ponudba mora vsebovati natančne navedbe modelov ponujene opreme – naziv 
proizvajalca in modelno številko oziroma druge komercialne oznake ponujene opreme, iz 
katerih je možno nedvoumno razbrati tehnične lastnosti posamezne ponujene opreme. 
 
Vsa ponujena oprema in dodatki morajo biti od istega proizvajalca. 
 
Opomba: Vsa imena registriranih ali zaščitenih proizvodov, blagovnih znamk in imena 
podjetij uporabljena v tej razpisni dokumentaciji so blagovne znamke ali registrirane 
blagovne znamke njihovih lastnikov. 
 
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujeno blago v 
celoti ustreza zgoraj navedenim opisom. 
 

 
       V/na ___________, dne __________ 
 
       Ime in priimek: 
 
       Žig in podpis: 


