
NAROD NA IN UNI VE RZITE TNA KNJ IŽNICA,  T URJ AŠKA 1 ,  LJ UBLJ AN A 

 

 

 

 
Št.: 430-151/2009 

Datum: 26. 10.2009 

 

 

 

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA  

 

 

JAVNI RAZPIS 

 

ZA IZBIRO USPOSOBLJENIH KANDIDATOV ZA  

DOBAVO RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME 

 

 

 
POSTOPEK S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI – I. FAZA 

(26. člen ZJN – 2) 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA:  

 

1. Povabilo k oddaji prijave  

 

2. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave  

 

3. Obrazec »PRIJAVA« 

 

4. Obrazec »NEKAZNOVANOST« 

 

5. Obrazec »POOBLASTILO« 

 

6. Obrazec »REFERENCE« 

 

7. Obrazec »KADRI« 

 

8. Vzorec OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

 

 

 



NAROD NA IN UNI VERZIT E TNA KNJ IŽNICA,  T URJ AŠKA 1 ,  LJ UBLJ ANA  

 
 

 2 

 

Naročnik: Narodna in univerzitetna knjiţnica, Turjaška 1, Ljubljana 
 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE 
 

 

 

 

Naročnik je v Uradnem glasilu EU in na portalu javnih naročil dne 26. 10. 2009 objavil javni 

razpis za I. fazo postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo računalniške 

strojne opreme. 

 

Vabimo vas, da oddate svojo pisno prijavo na javni razpis v skladu z navodili te razpisne 

dokumentacije. 

 

Razpisna dokumentacija je na voljo na naročnikovem spletnem naslovu http://www.nuk.uni-

lj.si/aktualno/razpisi. 

 

 

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno  20. 11. 2009. 

 

 

Javnega odpiranja prijav ne bo. 

 

      . 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Janez Groznik, tel. 01/2001-180, faks 01/2513 052. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Narodna in univerzitetna knjiţnica 

                Mateja Komel Snoj, ravnateljica 

 

 

 

 

http://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razpisi
http://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razpisi
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NAVODILO ZA IZDELAVO PRIJAVE 
 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 

1. člen 

 

V skladu z 12. in 26. členom  Zakona o javnem naročanju – ZJN – 2 (Ur. list RS št. 128/06 in 

16/08, je naročnik v Uradnem glasilu EU in na portalu javnih naročil objavil javni razpis za I. 

fazo omejenega postopka za izbiro usposobljenih kandidatov za dobavo računalniške strojne 

opreme (streţniki, osebni računalniki, prenosni računalniki, diskovna polja, tiskalniki, aktivna 

mreţna oprema, nadgradnja sistema) z ustreznimi spremljajočimi storitvami..  

Ponujena oprema mora biti nova in nerabljena. 

 

 

2. člen 

 

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 

dejavnost, ki je predmet razpisa in izpolnjuje tudi vse druge zahtevane pogoje tega razpisa.  

 

Prijava in vsa spremna dokumentacija morata biti zloţeni po vrstnem redu, speti z vrvico in 

zapečateni tako, da ni moţno neopazno odstraniti nobenega dokumenta. 

 

Prijava mora biti izdelana v slovenskem jeziku, dokumenti in listine v tujem jeziku pa 

opremljeni z ustreznim slovenskim prevodom sodnega tolmača. 

 

 

II. POGOJI RAZPISA 

 

 

3. člen 

 

1. Prijavitelj mora predloţiti  pravilno izpolnjeno in podpisano prijavo za sodelovanje 

na razpisu. 

 DOKAZILO: izpolnjen in podpisan obrazec »PRIJAVA« 

 

2. Prijavitelj mora biti registriran ter tehnično in kadrovsko usposobljen za dejavnost, 

 ki je predmet  razpisa. 

 DOKAZILO: izjava prijavitelja na obrazcu »PRIJAVA« 

 

Prijavitelj, ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji mora predloţiti potrdilo ustreznega organa v 

skladu s predpisi drţave, v kateri ima registrirano dejavnost. 

 



NAROD NA IN UNI VERZIT E TNA KNJ IŽNICA,  T URJ AŠKA 1 ,  LJ UBLJ ANA  

 
 

 4 

3. Prijavitelj in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor je prijavitelj pravna oseba) mora 

 izkazati, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so 

 opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št 55/08, 66/08 in 39/09): 

- hudodelsko zdruţevanje; 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 

podkupnine; 

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 

posredovanje; 

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 

zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese evropskih skupnosti 

v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;  

- pranje denarja. 

 DOKAZILO: izpolnjen in podpisan obrazec »NEKAZNOVANOST«.  

 

Prijavitelj, ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji, mora poleg podpisane izjave priloţiti 

potrdilo, da ni storil tovrstnih kaznivih dejanj (potrdilo ustreznega organa v drţavi, v kateri 

ima prijavitelj sedeţ). 

 

4. Prijavitelj mora izkazati, da  

a) proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali 

likvidacijski postopek, prav tako, da z njegovimi posli iz katerih drugih razlogov ne 

upravlja sodišče in da ni opustil poslovne dejavnosti 

b) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z 

njegovim poklicnim ravnanjem;  

c) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je 

bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;  

č) da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu 

z zakonskimi določbami drţave, kjer ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika; 

d) je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami 

drţave, kjer ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika; 

f) ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZGD-2, 

v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage in da je zagotovil 

te informacije  

 DOKAZILO: izjava prijavitelja na obrazcu »PRIJAVA« 

 

Prijavitelj, ki nima sedeţa v Republiki Sloveniji mora predloţiti potrdilo ustreznega organa v 

skladu s predpisi drţave, v kateri ima registrirano dejavnost. 

 

5. Prijavitelj mora predloţiti: 

1. Veljavne kopije pogodb za vsako ponujeno blagovno znamko, iz katere mora biti 

nedvoumno razvidno: 

a) da vse strani nedvoumno pripadajo isti pogodbi; 

b) na katero blagovno znamko se nanaša pogodba; 

c) kdo sta pogodbena partnerja; 

d) principalova podpora za prodajo ponujene blagovne znamke; 

e) principalova podpora za servis ponujene blagovne znamke; 

f) začetek in konec veljavnosti pogodbe; 

g) podpisana pogodba; 
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Za vsako veljavno pogodbo mora prijavitelj predloţiti seznam statusov z njihovimi opisi, 

potrjen s strani principala oziroma proizvajalca opreme. Ker gre za dobavo opreme in 

zahtevnejše inštalacije v obstoječe okolje morajo prijavitelji obvezno imeti ustrezni (naj)višji 

status pri principalu ali proizvajalcu opreme, ki dokazuje, da so take storitve upravičeno 

sposobni nuditi in tudi ustrezno izvesti. 

 

6. Prijavitelj mora predloţiti: 

 Izjavo principala oziroma proizvajalca, s katero prijavitelj izkazuje dovoljenje za 

garancijsko odpravljanje napak ponujene opreme in dostop do rezervnih delov ter da 

lahko izvaja servisno dejavnost. 

 Izjavo principala oziroma proizvajalca, da ima prijavitelj dostop do principalove 

tehnične podpore in baze znanj. 

 Izjavo principala ali proizvajalca, da bo naročniku jamčil nemoteno odpravljanje 

napak v času trajanja garancije, v kolikor prodajalec teh obveznosti ne bo mogel 

zaradi kakršnih koli razlogov, nastalih na njegovi strani izvrševati. 

7. Potrdila o uspešno opravljenih dobavah na področju javnega razpisa  

Prijavitelj mora predloţiti vsaj 4 reference dobave in inštalacije ter vsaj 4 reference 

vzdrţevanja streţniških, SAN in backup sistemov, ki niso starejše od 3. let: ustreznost 

reference se dokazuje z enako ali zelo podobno opremo in storitvami, ki bodo predmet 

ponudbe. 

 

DEFINICIJA STREŢNIŠKEGA, SAN IN BACKUP SISTEMA 

 

STREŢNIŠKI SISTEM: 

 x86/Unix streţniški sistem (najmanj 1CPU, najmanj 2GB RAMa) 

 priklopljen na SAN 

 

SAN (Storage Area Network) se smatra okolje, ki vsebuje: 

 centralno diskovno polje z najmanj 5TB bruto kapacitete prostora, ki deluje na FC 

(Fibre Channel) protokolu (optična povezava diskovnih kontrolnih enot do trdih 

diskov in optična povezava do komunikacijskih stikal/streţnikov), 

 optična komunikacijska stikala 4Gb/s (z najmanj 8 aktivnimi porti). 

 optično komunikacijski krmilniki 4Gb/s (vgrajenih v streţnikih) 

 

BACKUP SISTEM (sistem za varnostno kopiranje podatkov): 

 tračna knjiţnica (z najmanj 2 tračnima enotama) priključena na namenski streţnik ali 

SAN 

 programska oprema za varnostno kopiranje podatkov, ki backupira najmanj 4 streţnike 

(eden izmed njih moram biti datotečni streţnik) 

 

 DOKAZILO: 

 pravilno izpolnjen obrazec »REFERENCE«. Upoštevane bodo le odlične ocene. 
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8. MS Gold Certified Partner status: 

Zaradi priklopa obstoječih streţnikov (večina od njih se nahaja na Microsoft okolju) na 

novo infrastrukturo in razumevanje delovanja novih tehnologij (moţnost izobraţevanja) 

mora prijavitelj izpolnjevati pogoje in dosegati »MS Gold Certified Partner« status za: 

napredne infrastrukturne rešitve, rešitve za učenje in rešitve za informacijske delavce ter 

rešitve za poenotene komunikacije. 

DOKAZILO: izjava principala 

 

9. VMware Partner status: 

Zaradi priklopa obstoječih streţnikov (virtualno okolje na VMware programski opremi) 

na novo infrastrukturo in razumevanje delovanja novih tehnologij mora prijavitelj 

izpolnjevati pogoje in dosegati »VMware Solution Provider« status in imeti najmanj dva 

(2) tehnično certificirana zaposlena (VMware Certified Professional – VCP). 

DOKAZILO: izjava principala 

 

10.  Prijavitelj ima ustrezne kadre za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa 

in ima sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z najmanj dvema  

specializiranima  računalniškima strokovnjakoma s VII. stopnjo strokovne 

izobrazbe (certificirani inţenirji za streţniške, SAN diskovne in backup sisteme in 

najmanj s petimi  funkcionalno usposobljenimi delavci z najmanj V. stopnjo 

strokovne izobrazbe z delovno dobo na strokovnem področju vsaj dve leti;  

 

 DOKAZILO: 

a) pravilno izpolnjen obrazec »KADRI« 

b) fotokopije certifikatov in diplom o dokazovanju izobrazbe, usposobljenosti in delovnih 

izkušenj  

 

8. Prijavitelj razpolaga z veljavnim ISO standardom za razpisano področje 

 

 DOKAZILO: 

a) fotokopija certifikata kakovosti ISO  9001 

 

 

 

III. KONČNE DOLOČBE 

 

 

7. člen 

 

Razpisna dokumentacija je na voljo v elektronski obliki na spletnem naslovu www.nuk.uni-

lj.si/aktualno/razpisi ali v tajništvu naročnika vsak delavnik od 10. do 12. ure 

 

Prijave je potrebno poslati na naslov: 

 

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŢNICA, Ljubljana, Turjaška 1. 

 

Na kuverti morata biti vidna ime (firma) in naslov pošiljatelja ter oznaka: 

http://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razpisi
http://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razpisi
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»JAVNI RAZPIS ZA RAČUNALNIŠKO OPREMO - NE ODPIRAJ« 

 

Upoštevane bodo prijave, ki jih bo naročnik prejel do vključno  20. 11. 2009 in bodo pravilno 

označene. Ostale prijave bo vrnil pošiljateljem neodprte in jih v postopku ne bo upošteval. 

 

 

8. člen 

 

Naročnik bo vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali pogoje, določene s tem razpisom in 

bodo pravilno izpolnili vse zahtevane podatke in obrazce razpisa, ter priloţili zahtevana 

dokazila priznal status kandidata in sposobnost za sodelovanje v II. fazi postopka in z njimi 

sklenil okvirni sporazum. 

 

Naročnik bo kandidatom priznal sposobnost za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. 

 

Če kandidat ne bo podpisal okvirnega sporazuma v roku, ki mu ga je določil naročnik, se bo 

štelo, da je odstopil od tega razpisa. 

 

Prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka, 

prijaviteljem pa ne bo priznal sposobnosti. 

 

 

9. člen 

 

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal usposobljenost in sposobnost, v II. fazi 

postopka pozval, da predloţijo ponudbe. 

 

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe bodo določena v razpisni dokumentaciji II. faze 

postopka. 

 

Naročnik bo v II. fazi postopka od kandidatov lahko zahteval predloţitev ustreznih finančnih 

zavarovanj. 

 

Naročnik lahko v času pred izbiro kandidatov sprejme ali zavrne vsako prijavo ali prekliče 

razpisni postopek in zavrne vse prijave kadarkoli pred sklepanjem okvirnega sporazuma ter ne 

odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi prijaviteljem z zavrnitvijo 

nastala.  

 

 

 

 

            NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŢNICA 
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OBR. »PRIJAVA« 

 

P R I J A V A 
 

 

 

01. Podatki o prijavitelju 
 

 

Firma oziroma ime: 

Sedeţ: 

Elektronski naslov: 

Zakoniti zastopnik: 

Matična številka: 

ID številka za DDV: 

Številka transakcijskega računa: 

Vl. št. sodnega registra (odločbe): 

Statusna organiziranost: (d.d., d.o.o., s.p.): 

Osnovni kapital ( samo za d.d. ali d.o.o. ): 

Kontaktna oseba: 

 

 

02. Izjave prijavitelja  v zvezi s podano prijavo   

 

  

 

I Z J A V L J A M O 
 

 da v celoti in brez pridrţka sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije; 

 da pod materialno in kazensko odgovornostjo jamčimo za pravilnost, resničnost in 

 verodostojnost vseh izjav, podatkov in dokumentacije v prijavi, kar lahko 

dokaţemo kadarkoli z ustreznimi verodostojnimi listinami; 

 da smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz postopka za priznanje 

sposobnosti če bodo naši podatki v prijavi neresnični ali zavajajoči; 

 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v kazenskem 

postopku  zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;  

 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse 

zapadle poslovne obveznosti, v skladu s predpisi drţave, kjer imamo sedeţ in vse 

zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih morali poravnati v Republiki Sloveniji;  

 da nam zakon ali katerekoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je 

predmet  javnega naročila iz tega razpisa; 

 da proti nam v zadnjih petih letih pred objavo razpisa ni bila izdana pravnomočna 

odločba  za kaznivo dejanje, ki je povezano z našim poslovnjem ali izdana 



NAROD NA IN UNI VERZIT E TNA KNJ IŽNICA,  T URJ AŠKA 1 ,  LJ UBLJ ANA  

 
 

 9 

pravnomočna sodna ali  upravna odločba, s katero nam je prepovedano opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet  razpisa; 

 

 da imamo veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za 

opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila; 

 imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve; 

 da zoper nas ni objavljen ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali 

likvidacijski postopek, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in da 

nismo opustili poslovne dejavnosti; 

 da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do vseh poizvajalcev iz predhodnih 

javnih naročil; 

 da v zadnjem letu pred objavo javnega razpisa nismo imeli blokiranega 

transakcijskega  računa; 

 da izpolnjujemo formalne delovne, strokovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna 

pooblastila, profesionalne in tehnične zmoţnosti, finančne vire, opremo in druge 

pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in 

bomo  sposobni izvesti predmet naročila; 

 da nudimo najmanj 60 dnevni plačilni rok;  

 da do naročnika ne bomo uveljavljali nobenih odškodninskih ali kakršnihkoli drugih 

zahtevkov; če nam v I. fazi razpisnega postopka kot kandidatu ne bo priznana 

usposobljenost in sposobnost ali če v II. fazi razpisnega postopka ne  bomo izbrani kot  

najugodnejši prijavitelj, ali če naročnik z nami kot izbranim prijaviteljom ne bo sklenil 

pogodbe zato, ker ne bo imel zagotovljenih vseh potrebnih finančnih sredstev za 

izvedbo II. faze postopka ali če bo naročnik zaradi drugih razlogov ustavil postopek 

javnega naročanja ali zavrnil vse prijave ali ponudbe. 

 da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi z 

poklicnim ravnanjem; 

 da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki 

nam je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;  

 da smo izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v 

skladu z zakonskimi določbami drţave, kjer ima sedeţ, ali določbami drţave 

naročnika; 

 smo izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami 

drţave, kjer ima sedeţ, ali določbami drţave naročnika; 

 smo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZGD-2, 

v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajočo razlago in da smo 

zagotovili te informacije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum : 

                 (ţig in podpis pooblaščene osebe) 



NAROD NA IN UNI VERZIT E TNA KNJ IŽNICA,  T URJ AŠKA 1 ,  LJ UBLJ ANA  

 
 

 10 

 
OBR. »NEKAZNOVANOST« 

 

 

 

 

 

IZJAVA PRIJAVITELJA O NEKAZNOVANOSTI 

 
 

 

 

 

PRIJAVITELJ : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Podpisani:           , zakoniti zastopnik prijavitelja, pod materialno 

in kazensko odgovornostjo izjavljam, da ni bil prijavitelj niti jaz osebno pravnomočno 

obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku: 

- hudodelsko zdruţevanje; 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 

podkupnine; 

- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 

posredovanje; 

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 

zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese evropskih skupnosti 

v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;  

- pranje denarja. 

 

 

 

 

 

 

Datum : 

                 (ţig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBR. »POOBLASTILO« 

 

 

PRIJAVITELJ : 
 

 

 

 

 

 

POOBLASTILO 
 

 

 

 

Pooblaščamo naročnika Narodno in univerzitetno knjiţnico in mu dovoljujemo, da za potrebe 

tega javnega razpisa za izbiro usposobljenih kandidatov za dobavo računalniške strojne 

opreme pri ustreznem pravosodnem, davčnem in drugem organu pridobi o nas podatke iz 

javnih evidenc, vključno z osebnimi podatki zakonitega zastopnika: 

 

 

 
(ime, priimek, naslov, EMŠO) 

 

glede njegove morebitne kaznovanosti oziroma drugih podatkov iz kazenske evidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                          

                  podpis zakonitega zastopnika 
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                                                                                                 OBR »REFERENCE«  

 

POGODBENI PARTNER PRIJAVITELJA: 

POTRDILO O REFERENCAH 
 

Potrjujemo, da je prijavitelj 

 

v letih2007, 2008 in 2009 za nas kot pogodbenega  partnerja izvedel dobavo naslednje 

računalniške strojne opreme: 

 

Predmet naročila Leto dobave Ocena dobave 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Ocenjena kvaliteta izvedenih dobav je: 

 

ODLIČNO: 

dobava opravljena v roku, brez ugotovljenih napak na izvedenih dobavah ter posel sklenjen in realiziran brez 

tehničnih in komercialnih zapletov –pravočasno dostavljene garancije, pravilno in pravočasno izstavljeni in 

dostavljeni računi. 

 

DOBRO: 

dobava opravljena v roku, z ugotovljenimi napakami na izvedenih dobavah ter kasneje popravljena brez 

izklapljanja računalniške opreme ter posel sklenjen in realiziran brez tehničnih in komercialnih zapletov – 

pravočasno dostavljene garancije, pravilno in pravočasno izstavljeni in dostavljeni računi. 

 

ZADOVOLJIVO: 

dobave niso bile opravljene v roku, z ugotovljenimi napakami na izvedenih dobavah, z izklapljanjem oz. 

demontaţo računalniške opreme ter posel sklenjen in realiziran. 

 

 

 

 

Datum : 

                 (ţig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBR.  »KADRI » 

 

 

KADRI 
 

 

Kot prijavitelj na javnem razpisu za dobavo računalniške strojne opreme, 

 

i z j a v l j a m o , 

 

 

da imamo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z naslednjimi strokovno 

usposobljenimi delavci in sicer: 

 

Ime in priimek Strokovna izobrazba 

Funkcionalna izobrazba - 

dokazila o izobraţevanju na 

področju računalništva Delovne izkušnje 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

(priloţiti fotokopije dokazil) 

 

 

 

 

Datum : 

                 (ţig in podpis pooblaščene osebe) 
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Naročnik: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŢNICA, Turjaška 1, 1000 Ljubljana 

ID št.za DDV: SI79713513, matična št.: 5056730, transakcijski račun: 01100-6030371984 

 

in 

 

Ponudnik:  

 

OKVIRNI SPORAZUM 
 

I. 

 

Naročnik je v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN - 2 (Ur. list RS št. 128/06 in 

16/08) izvedel javni razpis po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izvajanje 

javnega naročila za dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrţevanje 

računalniške strojne opreme in ponudniku priznal sposobnost za sodelovanje v II. fazi 

postopka javnega naročila za čas trajanja tega sporazuma.  

 

II. 

 

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in ponudnik dogovorita o naslednjih splošnih 

pogojih izvajanja tega  javnega naročila: 

 

1. predmet javnega naročila je dobava računalniške strojne opreme z ustreznimi 

spremljajočimi storitvami, ki pa jo naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej 

določiti niti ne more vnaprej določiti vrste opreme in specifičnih zahtev za  konkretno 

opremo; 

2. vrsta, količina in specifične zahteve, roki za dobavo in merila za izbor najugodnejšega 

ponudnika ter drugi pogoji bodo določeni v razpisni dokumentaciji II. faze postopka; 

3. naročnik bo vse kandidate, ki jim je bila priznana sposobnost in s katerimi je sklenil ta 

okvirni sporazum povabil k sodelovanju v II. fazi razpisa in jim poslal razpisno 

dokumentacijo II. faze; 

4. odločitev o razpisu II. faze postopka je izključna pravica naročnika brez kakršnihkoli 

obveznosti  ali odgovornosti do ponudnika; 

5. z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo o dobavi opreme, ki bo predmet 

II. faze postopka in v kateri bodo natančneje določene pravice in obveznosti obeh 

pogodbenih strank. Ponudnik mora naročilo izvesti  kot dober strokovnjak; 

6. naročnik bo lahko pred sklenitvijo pogodbe preveril izpolnjevanje pogojev za 

priznanje sposobnosti in če bo ugotovil, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje več teh 

pogojev, ga bo lahko izločil iz nadaljnjega sodelovanja v II. fazi; 

7. naročnik ima pravico izločiti ponudnika iz nadaljnjega sodelovanja v II. fazi, če bo  

ponudnik nekorektno, nestrokovno, nekvalitetno in nepravočasno izpolnjeval 

pogodbene ali druge obveznosti iz javnega razpisa oz. jih ne bo izpolnjeval oz. ne bo 

upošteval zahtev in navodil naročnika; 

8. v primeru statusne spremembe ponudnika pridobi nov pravni subjekt (pravni 

naslednik) pravico sodelovanja v II. fazi postopka samo v primeru, če naročnik s tem 

soglaša; 

9. ponudnik bo v II. fazi postopka posredoval ponudbo naročniku v roku, določenem v 

razpisni dokumentaciji II. faze. Če v tem roku ponudbe ne bo posredoval, se bo štelo, 

da za naročilo ni zainteresiran. 
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III. 

 

Naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma: 

 

1. če ponudnik ne izpolnjuje več pogojev, na podlagi katerih mu je bila priznana 

sposobnost v I. fazi postopka; 

2. če je ponudnik prenehal s poslovanjem ali je prenehal opravljati dejavnost, ki je 

predmet tega okvirnega sporazuma; 

3. če ponudnik nekorektno, nestrokovno, nekvalitetno in nepravočasno izpolnjuje 

pogodbene ali druge obveznosti  iz  javnega razpisa oz. jih ne izpolnjuje oz. ne 

upošteva zahtev in navodil naročnika; 

4. če naročnik izvede nov javni razpis pred iztekom veljavnosti tega okvirnega 

sporazuma. 

 

Zaradi odstopa od tega okvirnega sporazuma naročnik nima nobenih obveznosti ali 

odgovornosti  

do ponudnika. 

 

IV. 

 

Sestavni deli tega okvirnega sporazuma so razpisna dokumentacija ter ponudnikova prijava in 

ponudba. 

 

V. 

 

Ta okvirni sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank. Sklenjen je za dobo 4 (štirih) 

let. 

 

VI. 

 

Za spore je pristojno sodišče v Ljubljani in se uporablja pravo Republike Slovenije. 

 

Ta okvirni sporazum je podpisan v 2 enakih in enako veljavnih izvodih, od katerih prejme 

vsaka stranka podpisnica 1 izvod. 

 

 

Št.  

 

V Ljubljani, dne            V      dne     

 

 

Naročnik:              Ponudnik 

 

Narodna in univerzitetna knjiţnica         

 

 

 

 


