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Naročnik v skladu z 2. odstavkom 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15 in 14/18) ZJN-3, sprejme naslednjo

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti z oznako NMV 10/2020,
katerega predmet je Nakup in vzdrževanje dokumentnega sistema, v skladu z dokumentacijo v
zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil pod št.
JN002332/2020-W01 z dne 10.4.2020, se spremeni na sledeč način:
»Naročnik spreminja pogoj 1, pogoj 4, pogoj 5 in pogoj 6 za sodelovanje, tako, da se glasijo:
POGOJ 1: Ponudnik ima vsaj eno (1) referenco s področja uvedbe ponujene rešitve in
dvosmerne integracije z ERP sistemom (poslovno informacijskim sistemom).
POGOJ 4: Ponudnik ima vsaj 2 referenci s področja, kjer ima ponujena rešitev integracijo s
certificirano programsko opremo za zajem in pretvorbo papirne dokumentacije v elektronsko
obliko.
POGOJ 5: Ponudnik ima vsaj 2 referenci s področja, kjer ima ponujena rešitev integracijo s
certificirano e-hrambo v oblaku.
POGOJ 6: Ponudnik ima vsaj 2 referenci s področja izvedbe elektronskega podpisovanja, ki je
neodvisen od strojne opreme in se lahko izvaja na podpisnih tablicah in mobilnih napravah z
operacijskim sistemom iOS in Android.
Ostali pogoji in druge določbe v zvezi s pogoji 1, 4, 5 in 6 ostanejo nespremenjeni.«
Posledično se spremeni tudi »obrazec 4 – lastna izjava«, na način, da se ga nadomesti z
»obrazec 4 – lastna izjava - NOVO« ki je priloga te spremembe dokumentacije«.
Ostala določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ostanejo nespremenjena.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
mag. Maja Tomanič Vidovič
direktorica

priloga: obrazec št. 4 – lastna izjava - NOVO
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Obrazec št. 4 – LASTNA IZJAVA - NOVO
V zvezi z javnim naročilom Nakup in vzdrževanje dokumentnega sistema
izjavljamo:
1. da naši družbi kot 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, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 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),
- 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),

3

-

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).

2. da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in vrednost teh neplačanih zapadlih
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več.
3. da smo imeli na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe ali prijave.
4. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami.
5. da pri nas v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v
zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi
pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
6. da nam naročnik na kakršen koli način ne more izkazati kršitev obveznosti na področju
okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije,
predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega
okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij
določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.
7. da se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja ali postopek likvidacije, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali
sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, in se je v skladu s predpisi druge
države nad nami ni začel postopek ali ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
8. smo v celoti seznanjeni z obsegom javnega naročila;
9. so podatki, podani v ponudbi, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;
10. se v celoti strinjamo s pogoji naročnika;
11. bomo naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke;
12. bomo vse informacije in podatke naročnika varovali kot poslovno skrivnost;
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13. smo ekonomsko – finančno sposobni izvesti naročilo;
14. razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
15. imamo minimalno eno referenco s področja uvedbe ponujene rešitve in dvosmerne
integracije z ERP sistemom (poslovno informacijskim sistemom);
16. imamo vsaj dva kadra z znanjem iz metodologij vodenja projektov (certifikat PRINCE, IPMA
ali PMI) in vsaj dva IT strokovnjaka s VII. stopnjo izobrazbe (raven SOK) s področja
računalništva in informatike ali višje, ki so v rednem delovnem razmerju pri ponudniku;
17. imenovani vodja projekta je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb sodeloval
pri vsaj enem projektu implementacije in vzdrževanja dokumentnega sistema z e-hrambo;
18. imamo vsaj 2 referenci s področja, kjer ima ponujena rešitev integracijo s certificirano
programsko opremo za zajem in pretvorbo papirne dokumentacije v elektronsko obliko;
19. imamo vsaj 2 referenci s področja, kjer ima ponujena rešitev integracijo s certificirano ehrambo v oblaku;
20. imamo vsaj 2 referenci s področja izvedbe elektronskega poslovanja, ki je neodvisen od
strojne opreme in se lahko izvaja na podpisnih tablicah in mobilnih napravah z operacijskim
sistemom iOS in Android.
21. da naročniku dovoljujemo preverbo izpolnjevanja pogojev v aplikaciji e-dosje in nacionalnih
bazah podatkov.
22. se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika, omogočili ogled referenčne rešitve,
navedene v pogoju 1, pogoju 4, pogoju 5 in pogoju 6, v roku 3 dneh od poziva naročnika.

KRAJ

ŽIG

GOSPODARSKI SUBJEKT
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis

DATUM
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