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PRILOGA 

 
 

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (ESPD) 
 
Del I: Informacije o postopku oddaje javnega naročila in javnem naročniku oziroma naročniku 
 
 

INFORMACIJE O POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Informacije, ki se zahtevajo v delu I, bodo pridobljene samodejno, če bo enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega 
naročila ustvarjen in izpolnjen s storitvijo elektronskega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. V 
nasprotnem primeru mora te informacije vnesti gospodarski subjekt. 

Identiteta naročnika (1) Odgovor: 

Ime:  

Davčna številka  
EZTS GO 

91036160314 

Za katero javno naročilo gre? JAVNI RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA Z NAMENOM NEPOSREDNE  
DODELITVE DOBAVE OPREME ZA PROSTORE NAMENJENE 
ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI V OKVIRU PILOTNE AKTIVNOSTI 
»AVTIZEM«  PROJEKTA SALUTE-ZDRAVSTVO – VZPOSTAVITEV 
MREŽE ČEZMEJNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV« 
SOFINANCIRANEGA V OKVIRU PROGRAMA ČEZMEJNEGA 
SODELOVANJA INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020« 

Naziv ali kratek opis javnega naročila (2): NABAVA OPREME 

Referenčna številka spisa, ki jo je določil javni naročnik oziroma 
naročnik (če je primerno) (3): 

12/2019 

CIG  

CUP (kjer je predvideno) 

Oznaka projekta (kjer je javno naročilo financirano ali sofinancirano z 
evropskimi sredstvi)  

Z8D29C6631 
B87H17000300007    

CCI 2014TC16RFCB036  

Vse druge informacije v vseh oddelkih enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila mora izpolniti gospodarski 
subjekt. 

 
(1)  Informacije je treba kopirati iz točke I.1 oddelka I ustreznega obvestila. V primeru skupnega javnega naročanja navedite imena vseh vključenih naročnikov. 
(2)  Glej točki II.1.1 in II.1.3 ustreznega obvestila. 
(3)  Glej točko II.1.1 ustreznega obvestila. 
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Del II: Informacije glede gospodarskega subjekta 

A: DEL II: INFORMACIJE GLEDE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

Identifikacije Odgovor: 

Ime: [   ] 

ID za DDV, če je primerno: 

Če niste identificirani za namene DDV, navedite drugo nacionalno identifikacijsko 
številko, če se zahteva in če je primerno 

[   ] 

[   ] 

Poštni naslov:  [……………] 

Kontaktna oseba ali osebe (4): 

Telefon: 

Varni predal e-pošte ali e-pošta: 

(spletni naslov) (če obstaja): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Splošne informacije: Odgovor: 

Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo ali srednje podjetje (5)? [ ] Da [ ] Ne 

Samo v primeru pridržanega javnega naročila (6):ali je gospodarski subjekt 
invalidsko podjetje ali ''socialno podjetje (7)oziroma, ali bo omogočil, da se javno 
naročilo izvede v okviru programov zaščitenega zaposlovanja (112. člen Zakonika)? 
 
Če ste odgovorili z da, 
 
kakšen je ustrezni delež invalidnih ali prikrajšanih delavcev? 

Če je potrebno, navedite kategorijo ali kategorije invalidnih ali prikrajšanih delavcev, v 
katere zadevni zaposleni spadajo: 

[ ] Da [ ] Ne 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Če je primerno, ali je gospodarski subjekt vpisan na uradnem seznamu gospodarskih 
subjektov, dobaviteljev ali izvajalcev storitev oziroma ima potrdilo, ki so ga izdali 
akreditirani organi v skladu z 90. členom Zakonika? 

Če ste odgovorili z da: 
 
Odgovorite na vprašanja v preostalem delu tega oddelka, oddelka B in, če je 
relevantno, oddelka C tega dela, izpolnite del V, kjer je primerno, v vsakem 
primeru pa izpolnite in podpišite del VI. 
 
a) Navedite naziv seznama ali potrdila in ustrezno registracijsko številko ali številko 

potrdila, če je relevantno:  
 
 

b)    Če je potrdilo o registraciji ali potrdilo na razpolagi v elektronski obliki, navedite: 
 
 
 
 
 

 

 

[ ] Da [ ] Ne [ ] Ni relevantno 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, 

natančen sklic na dokumentacijo): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

 
(4)  Ponovite informacije o kontaktnih osebah tolikokrat, kot je potrebno. 
(5)  Glej Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih – podjetij, (UL L 124, 20.5.2003, str. 36). Ta informacija se zahteva samo za statistične 

namene . 
Mikropodjetja: podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR.  
Mala podjetja: podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. 
Srednja podjetja so podjetja, ki ne spadajo niti med mikro niti mala podjetja, imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.. 

(6)   Glej obvestilo o javnem naročilu, točka III.1.5. 
(7)  Glavni cilj socialnega podjetja je socialna in poklicnaa integracija invalidnih ali prikrajšanih oseb. 
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c)    Navedite reference, na katerih temelji registracija ali potrdilo in, če je primerno, 
razvrstitev na uradnem seznamu (8): 

d)    Ali registracija ali potrdilo zajema vse zahtevane pogoje za sodelovanje? 

Če ste odgovorili z ne: 

Poleg tega vpišite manjkajoče informacije v oddelkih A, B, C ali D dela IV, kakor 
je ustrezno  

SAMO če se to zahteva v ustreznem obvestilu ali dokumentih v zvezi z oddajo 
javnega naročila: 

e)  Ali bo gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo v zvezi s plačilom prispevkov 
za socialno varnost in davkov oziroma predložil informacije, s pomočjo katerih 
bo javni naročnik oziroma naročnik to potrdilo lahko pridobil neposredno iz 
brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi članic? 
 

       Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, navedite: 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Da [ ] Ne 

 

 

 

 

 

e) [ ] Da [ ] Ne 
 
 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, 
natančne sklic na dokumentacijo)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Če je primerno, ali je gospodarski subjekt, v primeru javnih del v znesku, ki presega 
150.000 EUR, imetnik potrdila, ki jih izdajo certifikacijske družbe (SOA) skladno z 84. 
člena Zakonika (navadni sektorji)? 

oziroma, 

je imetnik potrdila, ki je bil izdan v okviru sistemov kvalifikacije v skladu s 134. členom 
Zakonika, predvidenim za posebne sektorje 

Če ste odgovorili z da: 
 
a) navedite podatke o potrdilu (naziv certifikacijske družbe oziroma sistema 

kvalifikacije, številko in datum potrdila)  
 

b)    Če je kvalifikacija na voljo v elektronski obliki, navedite: 
 
 
 
 
 
 
c)    Če je ustrezno, navedite kategorije kvalifikacij, na katere se potrdilo nanaša: 
 

d)    Potrdilo o kvalifikaciji vključuje vse zahtevane kriterije izbire? 

 

[ ] Da [ ] Ne 

 

 

[ ] Da [ ] Ne 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, 

natančne sklic na dokumentacijo): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Da [ ] Ne 

Gospodarski subjekti, ki so vpisani v sezname iz 90. člena Zakonika ali imajo potrdilo o usposobljenosti, izdano s strani certifikacijske družbe 
SOA (v primeru del, ki presegajo znesek 150.000 EUR) skladno s 84. členom, oziroma imajo potrdilo, izdano  okviru sistemov kvalifikacije skladno 
s 134. členom Zakonika, ne izpolnijo oddelkov B in C dela IV.  

Oblika sodelovanja: Odgovor: 

Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z 
drugimi subjekti (9)? 

[ ] Da [ ] Ne 

Če ste odgovori z da, zagotovite, da bodo drugi zadevni subjekti predložili ločen obrazec za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega 
naročila. 

Če ste odgovorili z da: ZAGOTOVITE, DA BODO DRUGI ZADEVNI 
SUBJEKTI PREDLOŽILI LOČEN ESPD 

a) navedite vlogo gospodarskega subjekta v skupini, oziroma konzorciju, EGIZ, 
mreži podjetij iz črk d), e), f) in g) 2. odstavka 45. člena ter črk a), b), c), d) in e) 
1.. odstavka 46. člena Zakonika   (vodja, odgovoren za posamezne naloge, itd.): 
 

b)    navedite druge gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega 
naročila: 
 

c)   če je primerno, navedite ime sodelujoče skupine: 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 

 
(8) Sklici in razvrstitev, če obstajajo, so navedeni v potrdilu. 
(9)  Zlasti kot del skupine, konzorcija, skupnega podjetja in podobno 
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d)  Če je primerno navedite ime gospodarskih subjektov, ki so del konzorcija iz črk b) 

in c) 2. odstavka 45. člena, ali družbe strokovnjakov iz črke f) 1. odstavka 46. 
člena in izvajajo storitve, ki so predmet pogodbe. 

 
d): […….……….] 

V PRIMERU ZAČASNEGA ZDRUŽENJA 

Če ste odgovorili z da, navedite, kakšne vrste je 
združenje 

Z znakom “X” označite vrsto združenja, ki namerava sodelovati na 
razpisu  

Vertikalno  

Horizontalno  

Mešano  

Združenje je že ustanovljeno? DA NE 

V primeru USTANOVLJENEGA združenja 

 

 

Gospodarski subjekt se zavezuje, da 
bo priložil (na elektronski platformi 
https://eappalti.regione.fvg.it) 
posebno skupinsko pooblastilo za 
zastopanje glavnemu 
pooblaščenemu podjetju v skladu s 
črko d) 2. odstavka 45. člena ZO 
50/2016; 

DA NE 

V primeru združenja, ki BO USTANOVLJENO: 
 

V primeru dodelitve naročila se 
podpisani zavezuje, da 

 

 
a) bo ustanovil začasno 

združenje podjetij; DA NE 

 
b) [za pooblastitelja] bo 

podelil posebno skupinsko 
pooblastilo za zastopanje v 
skladu  z 8. odstavkom 48. 
člena ZO 50/20016 zgoraj 
imenovanemu 
pooblaščenemu  partnerju; 

DA NE 

V PRIMERU STALNIH KONZORCIJEV PROIZVODNIH IN DELOVNIH ZADRUG TER KONZORCIJEV OBRTNIKOV  

 Gospodarski subjekt se zavezuje, da 
bo naložil (na elektronski platformi 
https://eappalti.regione.fvg.it) kopije 
ustanovitvenega akta in veljavnega 
statuta skupaj z zapisnikom 
skupščine, istovetne z izvirnikom v 
skladu z 38. in 47. členom OPR št. 
445/2000, kopije mora elektronsko 
podpisati zakoniti zastopnik 
konzorcija; 

DA NE 

Sklopi Odgovor: 

Če je 
primerno, 
navedite 
sklop 
(sklope), za 
katerega 
(katere) 
gospodarski 

[   ] 
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subjekti želi 
oddati 
ponudbo: 
 

V PRIMERU ZDRUŽENJ ALI NAVADNIH KONZORCIJEV, KI BODO ŠE USTANOVLJENI, MORAJO POSAMEZNI 
SUBJEKTI ČLANI BODOČEGA ZDRUŽENJA POSLATI LOČEN ESPD, USTREZNO IZPOLNJEN IN ELEKTRONSKO 
PODPISAN. 

V PRIMERU STALNIH KONZORCIJEV MORAJO BITI VLOŽENI LOČENI ESPD, KI JIH USTREZNO IZPOLNIJO IN 
ELEKTRONSKO PODPIŠEJO KONZORCIJ IN VSAK ČLAN KONZORCIJA, KI BO IZVAJAL STORITVE.  

 
 

B: INFORMACIJE O PREDSTAVNIKIH GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

Če je primerno, navedite imena in naslove oseb, ki so pooblaščene, da zastopajo gospodarski subjekt za namene tega postopka oddaje 
javnega naročila, vključno s  pooblaščenci in namestniki lastnika. Če je zakonitih zastopnikov več, ponovite, kolikorkrat je potrebno. 

Predstavniki, če obstajajo:: Odgovor: 
Polno ime; 

Če se zahteva, datum in kraj rojstva:  […………….]; 
[…………….] 

Položaj/nastopa v vlogi: 
[………….…] 

Poštni naslov: 
[………….…] 

Telefon: 
[………….…] 

E-naslov: 
[…………….] 

Če je potrebno, navedite podrobne informacije o zastopstvu (njegove 
oblike, obseg, skupni podpis): [………….…] 

C: INFORMACIJE O UPORABI ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV (89. člen Zakonika - sklicevanje na zmogljivost drugih subjektov) 

Uporaba zmogljivosti: Odgovor: 

Ali gospodarski subjekt uporablja zmogljivosti drugih subjektov, da bi 
izpolnili pogoje za sodelovanje iz dela IV ter merila in pravila (če 
obstajajo) iz dela V spodaj? 

Če ste dogovorili z da:  

Navedite nazive gospodarskih subjektov, katerih se nameravate 
poslužiti: 

Navedite pogoje, ki so predmet sklicevanja: 

[ ]Da [ ]Ne 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

Če ste dogovorili z da, navedite imena gospodarskih subjektov, na katerih zmogljivost se nameravate sklicevati, pogoje, ki so predmet sklicevanja, ter za vsako pomožno 
podjetje vložite ločen ESPD, ustrezno izpolnjen in podpisan s strani zadevnih gospodarskih subjektov, z vsemi informacijami , ki se zahtevajo v oddelkih A in B tega dela, 
v delu III, v delu IV, če je primerno, ter v delu VI. 
Opozarjamo, da mora biti tu navedeno tudi tehnično osebje ali tehnični organ, ki ne pripadajo neposredno podjetju gospodarskega subjekta, zlasti tisti, ki so odgovorni za 
kontrolo kakovosti, ter v primeru javnih naročil gradenj tehničnega osebja in tehničnih organov, od katerih lahko gospodarski subjekt zahteva, da opravijo gradnjo. 
 

 

(Ta oddelek se izpolni samo, če te informacije izrecno zahteva javni naročnik oziroma naročnik). 

Podizvajalec: Odgovor: 

Ali namerava gospodarski subjekt oddati del javnega naročila v 
podizvajanje tretjim osebam?  

Če ste dogovorili z da: 

Navedite storitve ali obdelave, ki jih nameravate oddati v 
podizvajanje ter njihov delež (izražen v odstotkih) od pogodbenega 
zneska: 

POUDARJAMO, DA SO ZA PODIZVAJANJE PRIMERNE ZLASTI 
NASLEDNJE DEJAVNOSTI IZMERE  

[ ]Da [ ]Ne 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 
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Če so izpolnjeni pogoji iz 6. odstavka 105. člena Zakonika, navedite 
imena predlaganih podizvajalcev: 

Če ste dogovorili z da [ponovite informacije o podizvajalcih za vsako storitev, ki jo nameravate oddati v podizvajanje] 

 

navedite PODIZVAJALCA _______________________ 

 
a. gospodarski subjekt izjavlja v skladu s črko a) 4. odst. 

105. člena Zakonika o javnem naročanju, da 
podizvajalec ni sodeloval v postopku za oddajo 
naročila; 

b. gospodarski subjekt izjavlja, da v zvezi s 
podizvajalcem ni razlogov za izključitev v smislu 80. 
člena Zakonika o javnem naročanju  

c. gospodarski subjekt se zavezuje, da bo priložil (na 
elektronski platformi https://gareappalti.invitalia.it)  
enotni evropski dokumenta v zvezi z oddajo javnega 
naročila (ESPD), ki ga izpolni in elektronsko podpiše 
podizvajalec; 

 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

NE 

 

 

NE 

 

 

NE 

 

navedite PODIZVAJALCA _______________________ 

 
a. gospodarski subjekt izjavlja v skladu s črko a) 4. odst. 

105. člena Zakonika o javnem naročanju, da 
podizvajalec ni sodeloval v postopku za oddajo 
naročila; 

b. gospodarski subjekt izjavlja, da v zvezi s 
podizvajalcem ni razlogov za izključitev v smislu 80. 
člena Zakonika o javnem naročanju  

c. gospodarski subjekt se zavezuje, da bo priložil (na 
elektronski platformi https://gareappalti.invitalia.it)  
enotni evropski dokumenta v zvezi z oddajo javnega 
naročila (ESPD), ki ga izpolni in elektronsko podpiše 
podizvajalec; 

 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

NE 

 

 

NE 

 

 

NE 
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navedite PODIZVAJALCA _______________________ 

 
a. gospodarski subjekt izjavlja v skladu s črko a) 4. odst. 

105. člena Zakonika o javnem naročanju, da 
podizvajalec ni sodeloval v postopku za oddajo 
naročila; 

b. gospodarski subjekt izjavlja, da v zvezi s 
podizvajalcem ni razlogov za izključitev v smislu 80. 
člena Zakonika o javnem naročanju  

c. gospodarski subjekt se zavezuje, da bo priložil (na 
elektronski platformi https://gareappalti.invitalia.it)  
enotni evropski dokumenta v zvezi z oddajo javnega 
naročila (ESPD), ki ga izpolni in elektronsko podpiše 
podizvajalec; 

 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

DA 

 

 

NE 

 

 

NE 

 

 

NE 

Če javni naročnik oziroma naročnik te informacije izrecno zahteva poleg informacij v tem oddelku, mora vsak zadevni podizvajalec ali kategorija 
zadevnih podizvajalcev izpolniti ločen ESPD ter navesti informacije iz oddelkov A in B tega dela, iz dela III, dela IV, če je primerno, ter iz dela VI.  
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DEL III: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV (80. člen Zakonika) 

A: RAZLOGI, POVEZANI S KAZENSKIMI OBSODBAMI 

Člen 57(1) Direktive 2014/24/EU določa naslednje razloge za izključitev (1. odst. 80. čl. Zakonika): 

1. sodelovanje v hudodelski združbi (10) 

2. korupcija(11) 

3. goljufija(12); 

4. teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi (13); 

5. pranje denarja in financiranje terorističnih dejavnost (14); 

6. delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi (15) 

ZAKONIK 

7. Vsako drugo kaznivo dejanje, za katero kot stranska kazen velja prepoved sklepanja pogodb z javno upravo (črka g) 1. odstavek 80. člena 
Zakonika);  

Razlogi v zvezi s kazenskimi obsodbami na podlagi nacionalnih 
določb o izvajanju razlogov iz člena 57(1) Direktive (1. odstavek 80. 
člena Zakonika): 

Odgovor: 

Ali je bila subjektom iz 2. odstavka 80. člena Zakonika izrečena 
pravnomočna obsodba ali kazenska obsodilna odločba ali sodba o 
odmeri kazni na podlagi 444. člena Zakonika o kazenskem postopku 
iz enega od zgoraj navedenih razlogov, pri čemer je od obsodbe minilo 
največ 5 let, oziroma ne glede na datum obsodbe še vedno velja čas 
izključitve, določen neposredno v obsodbi ali v 10. odstavku 80. člena?  

[ ] Da [ ] Ne 

 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, navedite: 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančne sklic 
na dokumentacijo): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16) 

Če ste dogovorili z da, navedite (17): 
 
a) datum obsodbe, kazenske obsodilne odločbe ali sodbe o odmeri 

kazni na podlagi zahteve strank, trajanje kazni in zagrešeno 
kaznivo dejanje izmed tistih, ki so navedena v črkah od a) do g), 1. 
odstavka 80. člena Zakonika, ter razloge za obsodbo, 

 

b) navedite identifikacijske podatke oseb, ki so bile obsojene [ ]; 
 

c) kolikor je to določeno neposredno v obsodbi, trajanje stranske kazni:  

 

 

 

a) Datum:[  ], trajanje [   ], črka, 1. odstavek 80. člena [  ], razlogi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) dolžina dobe izključitve [..…], črka, 1. odstavek 80. člena [  ],  

Ali je gospodarski subjekt v primeru obsodbe sprejel ukrepe, s 
katerimi bi dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju pomembnega 
razloga za izključitev18 (samoočiščevanje oziroma »Self-
Cleaning«, gl. 7. odstavek 80. člena)? 

 

[ ] Da [ ] Ne 

Če ste dogovorili z da, navedite: 

1) ali je v obsodbi priznan olajševalna okoliščina sodelovanja kot je 
določena za posamezne oblike kaznivih dejanj? 

 

 

 [ ] Da [ ] Ne 
 

 

 
(10)  Kot je opredeljeno v členu 2 Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ z dne 24. oktobra 2008 o boju proti organiziranemu kriminalu (UL L 300, 11.11.2008, str. 42). 
(11)    Kot je opredeljeno v členu 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, UL C 195, 25.6.1997, str. 1, in členu 2(1) 

Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju (UL L 192, 31.7.2003, str. 54). Ta razlog za izključitev zajema tudi korupcijo, 
kot je opredeljena v nacionalnem pravu javnega naročnika (naročnika) oziroma gospodarskega subjekta. 

(12 )   V smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL C 316, 27.11.1995, str. 48). 
(13)  Kot so opredeljena v členih 1 in 3 Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 22.6.2002, str. 3). Ta razlog za izključitev zajema tudi spodbujanje 

k storitvi kaznivega dejanja, pomoč ali podporo pri tem ali poskus storitve kaznivega dejanja, kot je navedeno v členu 4 navedenega okvirnega sklepa. 
(14)  Kot je opredeljeno členu 1 Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in 

financiranje terorizma (UL L 309, 25.11.2005, str. 15). 
(15)   Kot je navedeno v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in 

o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1). 
(16) Ponovite tolikokrat, kot je potrebno. 
(17)  Ponovite tolikokrat, kot je potrebno. 

(18) V skladu z nacionalnimi določbami o izvajanju 6. paragrafa 57. člena direktive 2014/24/EU. 
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2) ali obsodba predvideva zaporno kazen do največ 18 mesecev? 

 

3) če ste odgovorili z da za primere pod točkami 1) in/ali 2), ali so 
subjekti iz 3. odstavka 80 člena Zakonika: 

- v celoti povrnili škodo? 

- so se uradno zavezali povrniti škodo? 

 

4) v primerih pod točkami 1) in 2), ali je gospodarski subjekt sprejel 
strokovne in organizacijske ukrepe v zvezi z osebjem, da se prepreči 
nadaljnje nezakonita ravnanja in kazniva dejanja? 

 

 

5) če so bile obsodbe izrečene za subjekte, ki ne obstajajo več, 
navedite ukrepe, ki dokazujejo popolno in učinkovito distanciranje od  
kazensko sankcioniranega ravnanja: 

[ ] Da [ ] Ne 

 
 

 

 

[ ] Da [ ] Ne 

[ ] Da [ ] Ne 

 

[ ] Da [ ] Ne 

Če ste odgovorili z da, priložite seznam zadevne dokumentacije [    ], če je 
ta na razpolago v elektronski obliki, navedite: (spletni naslov, organ ali telo, 
ki je izdalo dokumentacijo, natančne sklic na dokumentacijo): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

Informacije iz dela III, črke A), morajo biti vložene za naslednje subjekte iz 3. odstavka 80. člena Zak. odloka 50/2016: 
- lastnika ali strokovnega direktorja in/ali strokovno odgovorno osebo, če gre za samostojnega podjetnika;  
- družbenika ali strokovnega direktorja in/ali strokovno odgovorno osebo, če gre za družbo z neomejeno odgovornostjo;  
- družbenike komplementarje ali strokovnega direktorja in/ali strokovno odgovorno osebo, če gre za komanditno družbo;  
- člane upravnega odbora, ki imajo pravice zakonitih zastopnikov, vključno z namestniki lastnikov in pooblaščenci, člani 

organov s pooblastili za vodenje in/ali nadzor ali subjekti s pooblastili za zastopanje, vodenje ali nadzor, za strokovnega 
direktorja ali strokovno odgovorno osebo ali za edinega družbenika – fizično osebo, oziroma za večinskega družbenika 
v primeru družb z manj kot štirimi družbeniki, če gre za druge vrste družb ali konzorcije.   

Tudi če jim je funkcija prenehala v letu pred datumom objave obvestila o razpisu in/ali vabila k oddaji ponudbe. Navedite ali 
se je družba popolnoma in učinkovito distancirala od kazensko sankcioniranega ravnanja nekdanjih nosilcev funkcij. 

 

B: RAZLOGI, POVEZANI S PLAČILOM DAVKOV ALI PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST 

Plačilo davkov ali prispevkov za socialno varnost (4. odstavek 
80. člena Zakonika): 

Odgovor: 

Ali je gospodarski subjekt izpolnil vse obveznosti v zvezi s 
plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost v matični 
državi in državi članici javnega naročnika oziroma naročnika, če ta 
ni ista kot država sedeža? 

[ ] Da [ ] Ne 

 
Če ste odgovorili z ne, navedite: 
 

a)   zadevno državo ali državo članico 
 

b)   kolikšen je zadevni znesek 
 

c)   kako je bila ta kršitev obveznosti ugotovljena: 
 

1)   s sodno ali upravno odločbo: 

 Ali je ta odločitev dokončna in zavezujoča? 

 Navedite datum obsodbe ali odločbe. 

 V primeru obsodbe navedite dolžino obdobja izključitve, 
koliko je to določeno neposredno v obsodbi: 

 

 

Davki Socialni prispevki 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Da [ ] No 

-     [ ] Da [ ] Ne 

- [………………] 

- [………………] 

 

 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Da [ ] Ne 

-     [ ] Da [ ] Ne 

- [………………] 

- [………………] 
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2)    z drugimi sredstvi? Navedite: 

d)   Ali je gospodarski subjekt izpolnil svoje obveznosti s plačilom 
dolgovanih davkov ali prispevkov za socialno varnost, po 
potrebi skupaj z morebitnimi obračunanimi obrestmi ali globami, 
ali s sklenitvijo zavezujočega odgovora o takem plačilu preden 
se izteče rok za vložitev prijave (zadnji stavek 4. odstavka 80. 
člena Zakonika)? 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Da [ ] Ne 
 

Če ste dogovorili z da, 
navedite podrobnosti: [……]  

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Da [ ] Ne 
 

Če ste dogovorili z da, 
navedite podrobnosti: [……] 

Če je ustrezna dokumentacija v zvezi s plačilom davkov ali 
prispevkov za socialno varnost na razpolago v elektronski obliki, 
navedite: 

 (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančne 
sklic na dokumentacijo)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: RAZLOGI V ZVEZI Z INSOLVENTNOSTJO, NASPROTJEM INTERESOV ALI KRŠITVIJO POKLICNIH PRAVIL (20) 

Opozarjamo, da so bili za namene tega javnega naročila nekateri od naslednjih razlogov za izključitev morda natančneje opredeljeni v 
nacionalni zakonodaji, ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V nacionalni zakonodaji je npr. lahko 
določeno, da pojem ''hujša kršitev poklicnih pravil'' zajema več različnih ravnanj.  

Informacije o morebitni insolventnosti, nasprotju interesov ali 
kršitev poklicnih pravil 

Odgovor: 

Ali je gospodarski subjekt, kolikor mu je znano, kršil svoje 
obveznosti na področju okoljske, socialne in delovne 
zakonodaje, (21)v skladu s črko a) 5. odstavkom 80. člena 
Zakonika? 

 
Če ste dogovorili z da, ali je gospodarski subjekt izvedel ukrepe, s 
katerimi bi dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju zadevnega razloga 
ta izključitev (samoočiščevanje oziroma »Self-Cleaning«, gl. 7. 
odstavek 80, člena)? 
 
Če ste dogovorili z da, navedite: 
 
1) ali je gospodarski subjekt 
- v celoti povrnil škodo? 
- se uradno zavezali povrniti škodo? 
 
2) ali je gospodarski subjekt sprejel strokovne in organizacijske 
ukrepe v zvezi z osebjem, da se prepreči nadaljnje nezakonita ravnanja 
in kazniva dejanja ? 
 

 

[ ] Da [ ] Ne 

 

  

[ ] Da [ ] Ne 
 

 

 

[ ] Da [ ] Ne 

[ ] Da [ ] Ne 

 

[ ] Da [ ] Ne 

Če ste odgovorili z da, navedite ustrezno dokumentacijo [    ] in če je na 
voljo v elektronski obliki, navedite: (spletni naslov, organ ali telo, ki je 
izdalo dokumentacijo, natančne sklic na dokumentacijo): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

Ali se gospodarski subjekt nahaja v katerem izmed naslednjih položajev 
ali če zoper njega poteka postopek za ugotavljanje enega izmed spodaj 
navedenih položajev v skladu s črko b) 5. odstavka 80. člena Zakonika: 

 
a) stečaj 

 
Če ste dogovorili z da:  
- ali je stečajni upravitelj pooblaščen za začasno poslovanje in ali ga 

je pristojno sodišče pooblastilo za sodelovanje v postopkih oddaje 
javnih naročil (črka a) 3. odstavka 110. člena Zakonika) ? 

 
 

 
 
 
 
 
[ ] Da [ ] Ne 
 
 
[ ] Da [ ] Ne 
 
Če ste dogovorili z da, navedite podatke o odločbah  
[………..…]  [………..…] 
 
 
 
[ ] Da [ ] Ne  

 
(19)   Ponovite tolikokrat, kot je potrebno. 
(20) Prim. 4. paragraf 57. člena direktive 2014/24/EU. 
(21) Kot je navedeno v nacionalni zakonodaji, ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, oziroma v 2. paragrafu 18. člena direktive  

2014/24/EU. 
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- ali je sodelovanje na postopku za oddajo javnega naročila v skladu 
s 5. odstavkom 110. člena podrejeno sklicevanju na znogljivost 
drugega gospodarskega subjekta? 

 
b) prisilna likvidacija 
 
c) prisilna poravnava 

    
 d) je uveden postopek dogovarjanja z upniki ob nadaljnjem 
poslovanju  

 
Če ste pod točko d) odgovorili z da: 
- ali je pristojno sodišče pooblastilo subjekt v skladu s črko a) 3. 

odstavka 110. člena Zakonika?   
 
- ali je sodelovanje na postopku za oddajo javnega naročila v skladu 

s 5. odstavkom 110. člena podrejeno sklicevanju na zmogljivost 
drugega gospodarskega subjekta? 

 

Če ste dogovorili z da, navedite zunanje podjetje 
[………..…] 
 
 
[ ] Da [ ] Ne 
 
[ ] Da [ ] Ne 
[ ] Da [ ] Ne  

 

[ ] Da [ ] Ne  

 

[ ] Da [ ] Ne  

Če ste dogovorili z da, navedite zunanje podjetje  
[………..…]  

Ali je  gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil 
(22)v skladu s črko c) 5. odstavka 80. člena Zakonika?  
 

Če ste dogovorili z da, navedite natančne podatke ter navedite 
vrsto kršitve: 

[ ] Da [ ] Ne 
 
  

[………………] 

Če ste dogovorili z da, navedite, ali je gospodarski subjekt 
sprejel ukrepe za samodisciplino?  
 

Če ste dogovorili z da, navedite: 

1) ali je gospodarski subjekt: 
- v celoti povrnil škodo? 
- se uradno zavezali povrniti škodo? 
 
2) ali je gospodarski subjekt sprejel strokovne in organizacijske ukrepe 
v zvezi z osebjem, da se prepreči nadaljnje nezakonita ravnanja in 
kazniva dejanja? 

 

 

[ ] Da [ ] Ne 

 

 
 

[ ] Da [ ] Ne 

[ ] Da [ ] Ne 

[ ] Da [ ] Ne 

Če ste dogovorili z navedite ustrezno dokumentacijo [    ] in če je na voljo 
v elektronski obliki, navedite: (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo 
dokumentacijo, natančne sklic na dokumentacijo): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

Ali je gospodarski subjektu znano nasprotje interesov (23)zaradi 
njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila (črka d) 
5. odstavka 80. člena Zakonika)? 
 

Če ste dogovorili z da, navedite podrobnosti o načinih, s katerimi 
je bilo razrešeno nasprotje interesov: 

[ ] Da [ ] Ne 
 
 
 

[………….] 

Ali je gospodarski subjekt ali podjetje, povezano z gospodarskim 
subjektom, svetoval javnemu naročniku ali naročniku ali bil kako 
drugače vključen v pripravo postopka oddaje javnega naročila 
(črka e) 5. odstavka 8. člena Zakonika? 
 

Če ste dogovorili z da, navedite podrobnosti o ukrepih, sprejetih 
za preprečevanje možnih izkrivljanj konkurence: 

[ ] Da [ ] Ne 
 
 
 
 

 

 […………………] 

 
(22)  Glej nacionalno zakonodajo, ustrezno obvestilo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. 
(23) Kot je navedeno v nacionalni zakonodaji, ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
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Ali gospodarski subjekt lahko potrdi, da: 

a) ni bil kriv resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, 
zahtevanih zaradi preverjanja odsotnosti razlogov za izključitev ali 
izpolnjevanja pogojev za sodelovanja, 

 
b)    teh informacij ni zakril? 

 

[ ] Da [ ] Ne 

 
[ ] Da [ ] Ne 

 

D: DRUGI RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV, KI BI LAHKO BILI DOLOČENI V NACIONALNI ZAKONODAJI DRŽAVE ČLANICE JAVNEGA 
NAROČNIKA OZIROMA NAROČNIKA 

Izključno nacionalni razlogi za izključitev (črke f), g), h), i), l), m) 
5. odstavka in 2. odstavek 80. člena Zakonika ter 16-ter odstavek 
53. člena ZO. 165/2001 

Odgovor: 

Ali so v zvezi z gospodarskim subjektom podani razlogi za razveljavitev 
pravic, začasni odvzem ali prepoved, predvideni po 67. členu 
zakonskega odloka št. 150 z dne 6. septembra 2011, ali poskus 
mafijskega vrivanja v skladu s 4. odstavkom 84. člena istega odloka, ne 
glede na določbe 4-bis odstavka 88. člena, ter 2. in 3. odstavka 92. člena 
zakonskega odloka št. 159 z dne 6. septembra 2011, ki se nanašajo na 
protimafijsko sporočilo in protimafijsko informacijo (2. odstavek 80. člena 
Zakonika)? 

[ ] Da [ ] Ne 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, 
navedite: (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, 
natančen sklic na dokumentacijo): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

Ali je gospodarski subjekt v kateri od spodnjih situacij ? 

1. proti njemu je izdana sodba o prepovedi opravljanja dejavnosti iz 
črke c) 2. odstavka 9. člena zakonskega odloka št. 231 z dne 8. 
junija 2001 ali izrečena druga kazen, s katero se prepoveduje 
sklepanje pogodb z javno upravo, vključno z ukrepi prepovedi iz 14. 
člena zakonskega odloka št. 81 z dne 9. aprila 2008 (črka f) 5. 
odstavka 80. člena)  

 
 
2. vpisan je v informacijski sistem Državnega protikorupcijskega 

organa zaradi vlaganja lažnih izjav ali lažnih dokumentov z 
namenom pridobitve potrdila o usposobljenosti, (črka g) 5. 
odstavka 80. člena);  

 
 
 
3. kršil je prepovedi fiduciarnega vpisa, ki ga določa 17. člen zakona 

št. 55 z dne 19. marca 1990 (črka h) 5. odstavka 80. člena)?  
 
Če ste dogovorili z da  : 
- navedite datum dokončne ugotovitve in organ ali telo, ki je izdalo 

ugotovitev: 
 
- je bila kršitev odpravljena ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ali spoštuje predpise, katerimi so urejene pravice invalidnih oseb do 

dela  o pravici v skladu z zakonom št. 68 z dne 12. marca 1999  
(črka i) 5. odstavka 80. člena);  

 
 
 
 

 

[ ] Da [ ] Ne 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, navedite: 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic 
na dokumentacijo): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Da [ ] Ne 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, navedite: 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic 
na dokumentacijo): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Da [ ] Ne 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Da [ ] Ne 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, navedite: 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic 
na dokumentacijo): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Da [ ] Ne    [ ] Ni dolžan spoštovati ureditve po zakonu 68/1999 
Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, 
navedite: (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, 
natančen sklic na dokumentacijo): 

 
(24)Ponovite tolikokrat, kot je potrebno. 
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5. ali je bil žrtev kaznivih dejanj, ki so opredeljeni in kaznovani po 317. 

in 629. členu kazenskega zakonika, z oteževalno okoliščino v 
smislu 7. člena Uredbe z zakonsko močjo št. 152 z dne 13. maja 
1991, spremenjene z zakonom št. 203 z dne 12. julija 1991? 

 
Če ste dogovorili z da: 
 
- ali je z dejstvi seznanil sodne organe? 
 
- ali je primer predviden po prvem odstavku 4. člena Zakona št. 689 z 

dne 24. novembra 1981 (črka l) 5. odstavka 80. člena) ?  
 
 
 
 
 
 
6. ali je v razmerju do drugega sodelujočega v istem postopku oddaje 

naročila v nadzornem položaju v smislu 2359. člena civilnega 
zakonika oziroma v kakršnemkoli, tudi dejanskem razmerju, če 
takšno nadzorno ali drugačno razmerje pomeni, da prihaja ponudba 
iz istega centra odločanja  (črka m) 5. odstavka 80. člena)? 

[………..…][……….…][……….…] 

Če subjekt ni dolžan spoštovati ureditve po zakonu 68/1999, navedite 
razloge: 

(število zaposlenih in/ali drugo ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Da [ ] Ne 

 

 
[ ] Da [ ] Ne 
 

[ ] Da [ ] Ne 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, navedite: 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic 
na dokumentacijo): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Da [ ] Ne 

7. Ali je gospodarski subjekt v situaciji, predvideni po 16-ter 
odstavku 53. člena ZO 165/2001 (pantouflage ali revolving door), 
ker je sklenil pogodbo o podrejenem ali neodvisnem delovnem 
razmerju, oziroma je podelil naloge bivšim zaposlenim pri 
naročniku, ki so svoje delovno razmerje z naročnikom prekinili 
pred manj kot tremi leti in so v zadnjih treh letih dela imeli moč 
odločanja ali pogajalska pooblastila za istega naročnika in v 
odnosu do istega gospodarskega subjekta?  

[ ] Da [ ] Ne 
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Del IV: Pogoji za sodelovanje 

 

Glede pogojev za sodelovanje (oddelek ali oddelek A do B tega dela) gospodarski subjekt izjavlja, da: 

 

: SKUPNA NAVEDBA ZA VSE POGOJE ZA SODELOVANJE 
 

Gospodarski subjekt mora to polje izpolniti samo, če je javni naročnik oziroma naročnik v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo, navedel, da se gospodarski subjekt lahko omeji na to, da izpolni 
oddelek  dela IV, ne da bi moral izpolniti kateri koli drugi oddelek dela IV: 

Izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev za sodelovanje Odgovor 

Izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje: [ ] Da [ ] Ne 

 

A: USTREZNOST (črka a) ,1. odstavka 83. člena Zakonika)  

Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, če je zadevne pogoje za sodelovanje zahteval javni naročnik oziroma 
naročnik v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.  

Ustreznost Odgovor 

1) Je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki 
se vodijo v državi članici sedeža (25) 
 
Če je ustrezna dokumentacija na razpolagi v elektronski obliki, 
navedite : 

[………….…] 
 
 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  

[…………][……..…][…………] 

2) Za naročila storitev: 
 
Ali je v državi članici sedeža gospodarskega subjekta za 
opravljanje zadevne storitve potrebno določeno dovoljenje ali 
članstvo v določeni organizaciji (seznami, registri)?  
 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolagi v elektronski obliki, 
navedite : 

 
[ ] Da [ ] Ne 
 
Če ste dogovorili z da, navedite dokumentacijo in ali gospodarski 
subjekt ima takšno dokumentacijo: [ …] [ ] Da [ ] No 
 

(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  

[…………][……….…][…………] 
 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui al Disciplinare  RISPOSTA  

L’OPERATORE ECONOMICO DICHIARA:  
a. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione 
previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;   

SI  NO  

b. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui 
all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione 
previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;  

SI  NO  

c. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di 
esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;  SI  NO  

d. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del 
Codice dei Contratti;  SI  NO  

e. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 
53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  SI  NO  

 
(25)   Skladno s seznamom iz Priloge XI k direktivi 2014/24/EU; gospodarski subjekti določenih držav članic so morda dolžni izpolnjevati druge pogoje iz iste 

priloge. 



15 

 

f. non ricorrenza del divieto di cui all’art. 24, co.7 del Codice 
dei Contratti.  SI  NO  
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B: EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ (črka b) 1. odstavka 83. člena Zakonika) 

Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, če je zadevne pogoje za sodelovanje zahteval javni naročnik oziroma 
naročnik v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo. 

Ekonomski in finančni položaj Odgovor: 

1a)  njegov (‘’splošni’’) letni promet za število poslovnih let, ki se 
zahteva v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila, je: 

 

in/ali, 

 

1b)  njegov povprečni letni promet za število poslovnih let, ki 
se zahteva v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila, je (26): 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolagi v elektronski obliki, 
navedite : 

leto: [........ ] promet: [ ..  ] EUR 
leto: [........ ] promet: [ ..  ] EUR 
leto: [........ ] promet: [ ..  ] EUR 
 
 
(število let, povprečni promet):   

[……], [……] […] EUR 

 

 

(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  njegov letni (''posebni) promet na področju poslovanja, 
zajetem v javnem naročili in navedenem v ustreznem 
obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za 
zahtevano število poslovnih let, je: 

in/ali, 

2b) njegov povprečni letni promet na zadevnem področju in za 
število poslovnih let, ki se zahteva v ustreznem obvestilu 
ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je (27): 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, 
navedite : 

leto: [........ ] promet: [ ..  ] EUR 
leto: [........ ] promet: [ ..  ] EUR 
leto: [........ ] promet: [ ..  ] EUR 
 
 
 
(število let, povprečni promet):  

[……], [……] […] EUR 

 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  

[……….…][…………][…………] 

3) Če zahtevane informacije o (splošnem ali posebne) prometu niso 
na voljo za celotno zahtevano obdobje, navedite datum, na katerega 
je bilo podjetje ustanovljeno ali je začel gospodarski subjekt 
poslovati: 

[……] 

4) V zvezi s finančnimi deleži (28), navedenimi v ustreznem 
obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v 
skladu s črko b) 4. odstavka 83, člena Zakonika, gospodarski 
subjekt izjavlja, da je(so) trenutna(-e) vrednost(i) za zahtevane 
deleže: 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolago v elektronski obliki, 
navedite : 

(navedba zahtevanega kazalnika, kot razmerje med x in y (29), ter 
vrednost) 
[……], [……] (30) 
 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  

[………..…][…………][……….…] 

5) Zavarovalna vsota v njegovem zavarovanju poklicne 
odgovornosti je (črka c) 4. odstavka 83. člena Zakonika): 

Če so informacije na razpolago v elektronski obliki, navedite : 

[……] […] EUR 

 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo): 
 [……….…][…………][………..…] 

 
(26)  Samo če to dopušča obvestilu ali dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. 
(27) Samo če to dopušča obvestilu ali dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. 
(28)  Na primer delež sredstev glede na obveznosti. 
(29)  Na primer delež sredstev glede na obveznosti. 
(30)   Ponovite tolikokrat, kot je potrebno. 



17 

 

6) Glede drugih ekonomskih ali finančnih zahtev, če 
obstajajo, iz ustreznega obvestila ali dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila, gospodarski subjekt izjavlja, da: 
 

Če je ustrezna dokumentacija, ki je specificirana v obvestilu ali 
razpisni dokumentaciji,  na razpolago v elektronski obliki, navedite: 

[……] 
 
 
 

(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST (črka c) 1. odstavka 83. člena Zakonika) 

 

Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, če je zadevne pogoje za sodelovanje zahteval javni naročnik oziroma 
naročnik v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo. 

Tehnična in strokovna sposobnost Odgovor: 

1a) Samo za javna naročila gradenj je v referenčnem 
obdobju  (31) gospodarski subjekt izvedel naslednje gradnje 
določene vrste:  

 
Če je dokumentacija o izvedbi in zadovoljivih rezultatih 
najpomembnejših gradenj na razpolago v elektronski obliki, 
navedite: 

Število let (obdobje je navedeno v ustreznem obvestilu ali 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila): […] 
Gradnja:  [……] 
 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Samo za javna naročila blaga in storitev: 
 

           V referenčnem obdobju, je gospodarski subjekt opravil 
naslednje najpomembnejše dobave blaga določene vrste ali 
najpomembnejše storitve določene vrste: Ob pripravi 
seznama navedite zneske, datume in prejemnike, tako javne kot 
zasebne (32): 

Število let (obdobje je navedeno v ustreznem obvestilu ali 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila):  

[……………..] 

Opis zneski datum prejemniki 

    
 

2)    Lahko zaprosi za pomoč naslednje tehnično osebje ali 
tehnične organe (33),zlasti tiste, ki so odgovorni za kontrolo 
kakovosti: 

v primeru javnih naročil gradenj bo lahko gospodarski 
subjekt zahteval, da opravi gradnjo naslednje tehnično 
osebje in tehnični organ: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Uporablja naslednja tehnična sredstva in ukrepe za 
zagotavljanje kakovosti ter sredstva za študije in 
raziskave:  

[……….…] 

4)  Med izvajanjem naročila bo lahko uporabil naslednji sistem 
upravljanja dobavne verige in sistem za sledenje: 

[……….…] 

5)       Za kompleksne proizvode ali storitve, ki jih je treba 
dobaviti oziroma zagotoviti, ali izjemoma za proizvode 
ali storitve, ki so potrebni za posebne namene: 
 

Ali bo gospodarski subjekt dovolil preglede (34)proizvodnih 
zmogljivosti ali tehničnih zmogljivosti gospodarskega 
subjekta ter po potrebi preglede sredstev za študije in 

 
 
 

 
[ ] Da [ ] Ne 

 

 
(31) Naročniki lahko zahtevajo do pet let in priznajo  izkušnje iz obdobja, ki sega več kot  pet  let v preteklost. 
(32) Z drugimi besedami: navesti je treba vse prejemnike, seznam mora obsegati javne in zasebne stranke, katerim je bilo dobavljeno blago ali opravljene storitve. 
(33)  Za strokovnjake ali strokovne organe, ki niso del gospodarskega subjekta, vendar se gospodarski subjekt sklicuje na njihove zmogljivosti skladno z delom II, oddelek C, je treba 
izpolniti ločen ESPD. 
(34) Preverjanje opravi javni naročnik, oziroma po njegovi privolitvi drug pristojni organ v državi, kjer ima sedež dobavitelj  blaga ali izvajalec storitev. 
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raziskave, ki jih ima na razpolago, ter ukrepov za nadzor 
kakovosti?  

6)       Izobrazba in strokovna usposobljenost: 

a)       ponudnika storitev ali izvajalca samega, in/ali (glede 
na zahteve iz ustreznega obvestila ali dokumentacije v zvezi 
z oddajo javnega naročila) 
 

b)       članov operativne strokovne ekipe /delovnih skupin: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       Gospodarski subjekt bo lahko med izvajanjem naročila 
uporabil naslednje ukrepe za okoljsko ravnanje: 

[…………..…] 

8)       Povprečno letno število zaposlenih gospodarskega 
subjekta in število vodstvenih delavcev v zadnjih treh letih: 

Leto, povprečno letno število zaposlenih: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Leto, število vodstvenih delavcev 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Gospodarski subjekt bo imel za izvedbo naročila na 
razpolago naslednje orodje, material ali tehnično opremo: 

[…………] 

10)     Gospodarski subjekt namerava morebiti oddati v 
podizvajanje (35)naslednji delež (tj. odstotek) javnega 
naročila: 

[…………] 

11)     Za javna naročila blaga: 
 

gospodarski subjekt bo predložil vzorce, opise ali fotografije 
proizvodov, ki jih je treba dobaviti, za katere ni treba 
predložiti potrdil o njihovi verodostojnost; 
 

Če je primerno, gospodarski subjekt poleg tega poda izjavo, 
da bo predložil zahtevana potrdila o verodostojnosti. 
 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolagi v elektronski obliki, 
navedite : 

 

 

[ ] Da [ ] Ne 
 

 

 

[ ] Da [ ] Ne 
 

(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  

[……….…][……….…][…………] 
12)     Za javna naročila blaga: 

 
Ali lahko gospodarski subjekt predloži potrebna potrdila, ki 
jih izdajo uradne pristojne ustanove ali agencije za nadzor 
kakovosti in s katerimi se potrdi skladnost blaga na podlagi 
jasnih sklicevanj na tehnične specifikacije ali standarde, ki 
so navedeni v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi 
z oddajo javnega naročila? 
 
Če ste odgovorili z ne, pojasnite, zakaj, in navedite, 
katera druga dokazila je mogoče predložiti: 
 

 
 

 
[ ] Da [ ] Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(35)    Opominjamo, če se gospodarski subjekt odloči dati delež naročila v podizvajanje in se sklicuje na zmogljivosti podizvajalca za izvedbo tega deleža, je treba izpolniti ločen ESPD 

za vsakega podizvajalca, glej del II, oddelek C. 
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Če je ustrezna dokumentacija na razpolagi v elektronski obliki, 
navedite : 

[…………….…] 
 
 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  
[………..…][………….…][………….…] 

 
13)  V zvezi z morebitnimi drugimi tehničnimi in strokovnimi 
pogoji, navedenimi v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi 
z oddajo javnega naročila, gospodarski subjekt izjavlja:: 
 

Če je ustrezna dokumentacija, ki je specificirana v obvestilu ali 
razpisni dokumentaciji, na razpolago v elektronski obliki, navedite: 

[……] 
 
 
 
 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SHEME ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN STANDARDI ZA OKOLJSKO RAVNANJE (87. ČLEN ZAKONIKA) 

Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, če je sheme za zagotavljanje kakovosti in/ali standarde za okoljsko 
ravnanje zahteval javni naročnik oziroma naročnik v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na 
katero se sklicuje obvestilo. 

Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko 
ravnanje 

Odgovor: 

Ali bo gospodarski subjekt lahko predložil potrdila, ki jih izdajo 
neodvisni organi in ki potrjujejo, da gospodarski subjekt upošteva 
zahtevane standarde za zagotavljanje kakovosti, vključno z 
dostopnostjo za invalide? 

Če ste odgovorili z ne, pojasnite, zakaj, in navedite, katera druga 
dokazila v zvezi s shemo zagotavljanja kakovosti je mogoče 
predložiti: 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolagi v elektronski obliki, 
navedite : 

[ ] Da [ ] Ne 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo): 

[……..…][…………][…………] 

Ali bo gospodarski subjekt lahko predložil potrdila, ki jih izdajo 
neodvisni organi in ki potrjujejo, da gospodarski subjekt upošteva 
zahtevane sisteme oziroma standarde za okoljsko ravnanje? 

Če ste odgovorili z ne, pojasnite, zakaj, in navedite, katera druga 
dokazila v zvezi s sistemi oziroma standardi za okoljsko 
ravnanje je mogoče predložiti: 

Če je ustrezna dokumentacija na razpolagi v elektronski obliki, 
navedite : 

[ ] Da [ ] Ne 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen 
sklic na dokumentacijo): 

 […………][……..…][……..…] 
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Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov (91. ČLEN ZAKONIKA) 

Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, če je javni naročnik oziroma naročnik navedel objektivne in 
nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila kandidatov, ki bodo povabljeni, da oddajo 
ponudbe ali sodelujejo v dialogu. Te informacije, ki jih lahko spremljajo zahteve v zvezi s potrdili oziroma vrstami potrdil ali oblikami 
listinskih dokazov, ki jih je treba predložiti, če so potrebna, so navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. 

Samo za omejene postopke, konkurenčne postopke s pogajanji, postopke konkurenčnega dialoga in partnerstva za inovacije: 

Gospodarski subjekt izjavlja, da: 

Zmanjšanje števila Odgovor: 

izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se 
uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov, na naslednji način: 

Če se zahtevajo določena potrdila ali oblike listinskih dokazov, 
navedite za vsakega od njih, ali gospodarski subjekt ima na 
razpolago zahtevane dokumente: 

Če je ustrezna dokumentacija ali listinski dokazi na razpolago v 
elektronski obliki (36), navedite za vsak dokument: 

[…………….] 
 
 
[ ] Da [ ] Ne (37) 
 
 
 

(spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic na 
dokumentacijo):  

[………..…][……………][……………](38) 

 

DODATNE IZJAVE  

DODATNE IZJAVE Odgovor 

Gospodarski subjekt izjavlja:  

1) da sprejema, brezpogojno in brez kakršnih koli zadržkov, vsa 
določila in predpise, ki jih vsebuje obvestilo o razpisu, razpisni 
pogoji in priloge; 

DA NE 

2) da je njegov sedež v državi, ki NI na t.i. “črnem seznamu”. V 
nasprotnem primeru ima pooblastilo, ki ga je skladno z 
ministrskim odlokom z dne 14. decembra 2010 izdalo Ministrstvo 
za ekonomijo in finance; 

DA NE 

3) da lahko skladno z 2. odstavkom 85. člena Zakonika o javnem 
naročanju, na zahtevo naročnika nemudoma predloži vso 
dokumentacijo iz navedenega 2. odst. 85. člena   Zakonika o 
javnem naročanju; 

DA NE 

4) da bo skladno s črko d) 4. odstavka 105.  člena Zakonika o 
javnem naročanju sklenil pogodbe s podizvajalci, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 80. člena Zakonika o javnem naročanju; 

DA NE 

5) da se strinja, da si EZTS GO pridržuje pravico skladno z 2. 
odstavkom 94. člena Zakonika, da ne odda naročila ponudniku, 
ki je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če ugotovi, da 
navedena ponudba ne izpolnjuje obveznosti iz 3. odstavka 30. 
člena Zakonika; 

DA NE 

 DA NE 

 SI NE 

 
(36)  Jasno navedite postavko, na katero se odgovor nanaša. 
(37)   Ponovite tolikokrat, kot je potrebno. 
(38)  Ponovite tolikokrat, kot je potrebno. 
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DODATNE IZJAVE Odgovor 

8) da pooblašča EZTS GO v primeru, če kateri od ponudnikov 
izkoristi pravico dostopa do dokumentov, da mu izda izvod vse 
dokumentacije, ki jo je vložil zaradi sodelovanja na razpisu; 

SI NE 

9) da pooblašča EZTS GO, da posreduje obvestila iz 52. in 76. 
člena Zakonika o javnem naročanju v varni predal elektronske 
pošte, naveden ob priliki registracije na elektronski platformi, v 
primeru ko varnega predala elektronske pošte ni možno uporabiti, 
pa na e-poštni naslov, naveden v ESPD. 

SI NE 

10) da se strinja, skladno z 2. odstavkom 94. člena Zakonika o 
javnem naročanju, da si naročnik pridrži pravico, da naročila ne 
odda ponudniku, ki je dal ekonomsko najbolj ugodno ponudbo, če 
ugotovi, da takšna ponudba ne izpolnjuje zahtev iz 3. odstavka 
30 člena Zakonika o javnem naročanju; 

SI NE 

11) da je seznanjen z obveznostmi, ki izhajajo iz kodeksa 
ravnanja EZTS GO, na voljo na naslednji povezavi:   

http://www.euro-
go.eu/images/Sedute_Assemblea/2017/03_Codice_etico_e_co
mportamento_-_Kodeks_ravnanja.pdf 

SI NE 

 

 

Del VI: Sklepne izjave 

Spodaj podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da so informacije, ki sem jih navedel v delih II – V, točne in pravilne in da sem jih podal/smo 
jih podali zavedajoč se posledic resnih zavajajočih razlag v skladu s 79. členom OPR 445/2000. 

Brez poseganja v določbe 40., 43. in 46. člena OPR podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da lahko na zahtevo nemudoma 
predložim/predložimo potrdila in druge oblike listinskih dokazov, na katere se sklicujem/sklicujemo, razen: 

a) če lahko javni naročnik oziroma naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v 
kateri koli državi članic (39), ali 

b) če najkasneje od 18. aprila 2018 (40) dalje, javni naročnik oziroma naročnik že razpolagata z zadevno dokumentacijo. 

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da [ime javnega naročnika ali naročnika iz dela I, oddelek A] pridobi dostop do dokazil, ki so 
omenjena [v delu/v oddelku/v točki ali točkah] tega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila za namene 
[postopek razpisa: (kratek opis, podatki o objavi v Uradnem listu Evropske unije, referenčna številka)]. 

  

 

Datum, kraj in, če se zahteva ali je potrebno, podpis/podpisi: [……………….……] 

 

 

 

 
(39)  Pod pogojem, da je gospodarski subjekt dal potrebne informacije (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo), ki javnemu 

naročniku oziroma naročniku omogočijo pridobitev dokumentacije. Po potrebi priložite ustrezno soglasje. 
(40)   Odvisno od nacionalnega izvajanja drugega odstavka 5. paragrafa 59. člena direktive 2014/24/EU. 


