
Prejšnji Naslednji

Začetek Postopek Izključitev Izbor Zaključek

Del: I Informacije o postopku oddaje javnega naročila in javnem 
naročniku oziroma naročniku.

Informacije o objavi

Pri postopkih oddaje javnega naročila, pri katerih je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu Evropske unije, bodo informacije, zahtevane 

v delu I, pridobljene samodejno, če bo dokument ESPD ustvarjen in izpolnjen s storitvijo ESPD. Sklic na objavo ustreznega obvestila v 

Uradnem listu Evropske unije:

Če se ne zahteva objava obvestila v Uradnem listu Evropske unije, navedite druge informacije, s katerimi je mogoče postopek oddaje 

javnega naročila nedvoumno opredeliti (npr. sklic na objavo na nacionalni ravni):

Identiteta naročnika

Informacije o postopku oddaje javnega naročila

Številka obvestila v UL EU:

Številka obvestila na PJN:

Ime naročnika: Narodna galerija

Država: Slovenija 

Naziv naročila: Zavarovanje premoženja in odgovornosti za obdobje treh  (3) let

Kratek opis naročila: Zavarovanje premoženja in odgovornosti za obdobje treh  (3) let, od 1.1.2017 do 31.12.2019

Referenčna številka spisa, ki jo je 

določil naročnik (če je primerno):
15/10-2016

Ali je javno naročilo pridržano (31. 

člen ZJN-3)?

Da Ne
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Začetek Postopek Izključitev Izbor Zaključek

Del III: Razlogi za izključitev

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami 

Člen 57(1) Direktive 2014/24/EU je v nacionalno zakonodajo prenesen s prvim 
odstavkom 75. člena ZJN-3 in določa dejanja, ki imajo elemente naštetih 43 kaznivih 
dejanj po KZ-1. Prvih 6 razlogov spodaj, ki jih določa člen 57(1) Direktive 2014/24/EU, 
in zadnji - 7. ralog, ki je določen v nacionalni zakonodaji, v celoti zajema razlog za 
izključitev, kot je opredeljen v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 in ki se uporablja pri 
oddaji javnega naročila:

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalskega ali nadzornega organa ali je 

pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi sodelovanja v hudodelski 

družbi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v 

obsodbi? 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). 

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalskega ali nadzornega organa ali je 

pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi dela otrok in drugih oblik 

trgovine z ljudmi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen 

neposredno v obsodbi? 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). 

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalskega ali nadzornega organa ali je 

pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi goljufije, pri čemer je od 

obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? V smislu 

člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL C 316, 27.11.1995, str. 48). 

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalskega ali nadzornega organa ali je 

pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi terorističnih kaznivih 

dejanj ali kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi dejavnostmi, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem 

primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? 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. 

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalskega ali nadzornega organa ali je 

pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi pranja denarja ali 

financiranje terorizma, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen 

neposredno v obsodbi? 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). 

Naročnik mora odkljukati okence pred ustreznim razlogom za izključitev in tako označiti, kateri razlogi se uporabljajo pri oddaji javnega 

naročila. 



Sodelovanje v hudodelski združbi 

Korupcija

Goljufija

Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi

Pranje denarja ali financiranje terorizma
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Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalskega ali nadzornega organa ali je 

pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi korupcije, pri čemer je od 

obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi? 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. 

Ali je bila gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je član njegovega upravnega, upravljalskega ali nadzornega organa ali je 

pooblaščena za zastopanje, odločanje ali nadzor v tem subjektu, izrečena pravnomočna obsodba zaradi 7. kršitev temeljnih pravic 

delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno 

v obsodbi? Kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; 

v nadaljnjem besedilu: KZ-1). 

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost 

Člen 57(2) Direktive 2014/24/EU je v nacionalno zakonodajo prenesen z drugim 
odstavkom 75. člena ZJN-3, ki določa, da mora gospodarski subjekt izpolnjevati 
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 ima 
sedež, ali predpisi države naročnika (vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan 
oddaje ponudbe ali prijave ne sme znašati 50 eurov ali več). Šteje se, da gospodarski 
subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe 
ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 
Spodaj navedena razloga v celoti zajemata razlog za izključitev, kot je opredeljen v 
drugem odstavku 75. člena ZJN-3 in ki se uporablja pri oddaji javnega naročila:

Ali je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi, v kateri ima sedež, in državi članici naročnika, 

če ta ni ista kot država sedeža? 

Ali je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v državi, v kateri ima sedež, in 

državi članici naročnika, če ta ni ista kot država sedeža? 

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil 

Člen 57(4) Direktive 2014/24/EU je v nacionalno zakonodajo prenesen s šestim 
odstavkom 75. člena ZJN-3, ki določa naslednje razloge za izključitev, ki se 
uporabljajo pri oddaji javnega naročila:

Ali je gospodarski subjekt, kolikor mu je znano, kršil svoje obveznosti na področju okoljskega prava? Kot je za namene tega 

javnega naročila navedeno v nacionalni zakonodaji, v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali 

členu 18(2) Direktive 2014/24/EU ali 3. členom ZJN-3. 

Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi 

Kršitev temeljnih pravic delavcev



Plačevanje davkov

Plačevanje prispevkov za socialno varnost



Kršitev obveznosti na področju okoljskega prava
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Ali je gospodarski subjekt, kolikor mu je znano, kršil svoje obveznosti na področju socialnega prava? Kot je za namene tega 

javnega naročila navedeno v nacionalni zakonodaji, v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali 

členu 18(2) Direktive 2014/24/EU ali 3. členom ZJN-3. 

Ali je gospodarski subjekt, kolikor mu je znano, kršil svoje obveznosti na področju delovnega prava? Kot je za namene tega 

javnega naročila navedeno v nacionalni zakonodaji, v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali 

členu 18(2) Direktive 2014/24/EU ali 3. členom ZJN-3. 

Ali je gospodarski subjekt v stečaju? 

Ali je gospodarski subjekt v postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije? 

Ali ima gospodarski subjekt dogovor z upniki? 

Ali je gospodarski subjekt v položaju, podobnem stečaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in 

predpisi? 

Ali sredstva gospodarskega subjekta upravlja stečajni upravitelj ali sodišče? 

Ali so poslovne dejavnosti gospodarskega subjekta začasno ustavljene? 

Ali je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil? Kadar je primerno, glej opredelitve v nacionalni zakonodaji, 

ustrezno obvestilo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. 

Ali je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence? 

Ali je gospodarskemu subjektu znano nasprotje interesov, kot je opredeljeno v nacionalni zakonodaji, ustreznem obvestilu ali 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila? 

Kršitev obveznosti na področju socialnega prava

Kršitev obveznosti na področju delovnega prava

Stečaj

Insolventnost

Dogovor z upniki

Položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju

Sredstva upravlja stečajni upravitelj

Poslovne dejavnosti so začasno ustavljene

Hujša kršitev poklicnih pravil

Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence

Nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila

Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila
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Prejšnji Naslednji

Ali je gospodarski subjekt ali podjetje, povezano z gospodarskim subjektom, svetoval naročniku ali bil kako drugače vključen v 

pripravo postopka oddaje javnega naročila? 

Ali se je gospodarskemu subjektu zgodilo, da je bila prejšnja pogodba o izvedbi javnega naročila, sklenjena z naročnikom, ali 

prejšnja koncesijska pogodba predčasno odpovedana oziroma so bile v zvezi z navedeno prejšnjo pogodbo naložene odškodnina 

ali druge primerljive sankcije? 

Ali se je gospodarski subjekt znašel v enem od naslednjih položajev:

a) je bil kriv resnega napačnega prikazovanja pri predložitvi informacij, ki so potrebne za preverjanje, da ni razlogov za izključitev in da so izpolnjeni 

pogoji za sodelovanje,

b) je takšne informacije prikrival,

c) dokazil na zahtevo javnega naročnika oziroma naročnika ni mogel predložiti brez odlašanja in

d) je skušal neupravičeno vplivati na postopek odločanja javnega naročnika oziroma naročnika, pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel 

neupravičeno prednost v postopku oddaje javnega naročila, ali iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko bistveno vplivale na odločitve 

o izključitvi, izboru ali podelitvi naročila? 

D: Nacionalni razlogi za izključitev 

V skladu z Direktivo 2014/24/EU in Direktivo 2014/25/EU določa četrti odstavek 75. 
člena ZJN-3 naslednje nacionalne razloge za izključitev, ki se uporabljajo pri oddaji 
javnega naročila:

Ali je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami? 

Ali je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega 

organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s 

plačilom za delo? 

Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije

Napačno prikazovanje, prikrivanje informacij, nezmožnost predložitve zahtevane dokumentacije in pridobivanje zaupnih 

informacij o tem postopku





Nacionalna določba – evidenca z negativnimi referencami

Nacionalna določba – prekršek v zvezi s plačili za delo
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Začetek Postopek Izključitev Izbor Zaključek

Del IV: Pogoji za sodelovanje

ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje 

Glede pogojev za sodelovanje naročnik zahteva, da gospodarski subjekt izjavi, da: 

A: Ustreznost 

Člen 58(2) Direktive 2014/24/EU, ki je v nacionalno zakonodajo prenesen s tretjim in 
četrtim odstavkom 76. člena ZJN-3, določa naslednje pogoje za sodelovanje, ki se 
uporabljajo pri oddaji javnega naročila:

Je vpisan v ustrezne poklicne registre, ki se vodijo v državi članici sedeža, kot je navedeno v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU; od 

gospodarskih subjektov iz nekaterih držav članic se lahko zahteva, da izpolnijo druge zahteve iz navedene priloge. 

Je vpisan v ustrezne poslovne registre, ki se vodijo v državi članici sedeža, kot je navedeno v Prilogi XI Direktive 2014/24/EU; od 

gospodarskih subjektov iz nekaterih držav članic se lahko zahteva, da izpolnijo katere koli druge zahteve iz navedene priloge. 

Ali je v državi članici sedeža gospodarskega subjekta za opravljanje zadevne storitve potrebno določeno dovoljenje? 

Ali je v državi članici sedeža gospodarskega subjekta za opravljanje zadevne storitve potrebno članstvo v določeni organizaciji? 

B: Ekonomski in finančni položaj 

Člen 58(3) Direktive 2014/24/EU, ki je v nacionalno zakonodajo prenesen s petim do 
devetim odstavkom 76. člena ZJN-3, določa naslednje pogoje za sodelovanje, ki se 
uporabljajo pri oddaji javnega naročila:

Naročnik mora odkljukati okence pred ustreznim pogojem za sodelovanje v oddelku A, B, C ali D in tako označiti, kateri pogoji se uporabljajo 

pri oddaji javnega naročila. Lahko pa namesto tega odkljuka okence v oddelku ɑ, s čimer dovoli, da gospodarski subjekt za vse pogoje za 

sodelovanje enkrat izpolni točko ɑ dela IV, ne da bi moral izpolniti oddelke A, B, C ali D dela IV. V tem primeru naročnik v oddelkih A, B, C in D 

ne označi posameznih pogojev za sodelovanje, ki se uporabljajo pri oddaji javnega naročila, mora pa te pogoje navesti v dokumentaciji v zvezi 

z oddajo javnega naročila oziroma obvestilu o naročilu. Če naročnik pri oddaji javnega naročila ne uporablja pogojev za sodelovanje, v delu IV 

ne označi nobenega okenca. 



Izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 

naročila, na katero se sklicuje obvestilo.




Vpis v ustrezen poklicni register

Vpis v poslovni register

Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje

Za naročila storitev: potrebno članstvo določene organizacije



Splošni letni promet
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Njegov splošni letni promet za število poslovnih let, ki se zahteva v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 

naročila ali ESPD, je: 

Njegov povprečni splošni letni promet za število poslovnih let, ki se zahteva v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila ali ESPD, je: 

Njegov posebni letni promet na področju poslovanja, zajetem v javnem naročilu, za število poslovnih let, ki se zahteva v ustreznem 

obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ESPD, je: 

Njegov povprečni posebni letni promet na področju poslovanja, zajetem v javnem naročilu, za število let, ki se zahteva v ustreznem 

obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ESPD, je: 

Če zahtevane informacije o (splošnem ali posebnem) prometu niso na voljo za celotno zahtevano obdobje, navedite datum, na 

katerega je bilo podjetje ustanovljeno ali je začel gospodarski subjekt poslovati: 

V zvezi s finančnimi deleži, navedenimi v ustreznem obvestilu, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ESPD, 

gospodarski subjekt izjavlja, da so trenutne vrednosti za zahtevane deleže: 

Zavarovalna vsota v njegovem zavarovanju poklicne odgovornosti je: 

Glede drugih ekonomskih ali finančnih zahtev, če obstajajo, iz ustreznega obvestila ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naročila, gospodarski subjekt izjavlja, da: 

C: Tehnična in strokovna sposobnost 

Člen 58(4) Direktive 2014/24/EU, ki je v nacionalno zakonodajo prenesen z desetim in 
enajstim odstavkom 76. člena ZJN-3, določa naslednje pogoje za sodelovanje, ki se 
uporabljajo pri oddaji javnega naročila:

Samo za javna naročila gradenj: V referenčnem obdobju je gospodarski subjekt izvedel naslednje gradnje določene vrste. 

Naročniki lahko zahtevajo navedbo največ pet let izkušenj in dovolijo navedbo izkušenj iz obdobja pred več kot petimi leti. 

Samo za javna naročila blaga: V referenčnem obdobju je gospodarski subjekt opravil naslednje najpomembnejše dobave blaga 

določene vrste. Naročniki lahko zahtevajo največ tri leta izkušenj in dovolijo navedbo izkušenj iz obdobja pred več kot tremi leti. 

Povprečni splošni letni promet

Posebni letni promet

Povprečni posebni letni promet

Ustanovitev gospodarskega subjekta

Finančni delež

Zavarovanje poklicne odgovornosti

Druge ekonomske ali finančne zahteve



Za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste

Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste
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Samo za javna naročila storitev: V referenčnem obdobju je gospodarski subjekt opravil naslednje najpomembnejše storitve 

določene vrste. Naročniki lahko zahtevajo največ tri leta izkušenj in dovolijo navedbo izkušenj iz obdobja pred več kot tremi leti. 

Lahko zaprosi za pomoč naslednje tehnično osebje ali tehnične organe, zlasti tiste, ki so odgovorni za nadzor kakovosti. Za 

tehnično osebje ali tehnične organe, ki ne pripadajo neposredno podjetju gospodarskega subjekta, vendar gospodarski subjekt 

uporablja njihove zmogljivosti, kakor je določeno v oddelku C dela II, je treba izpolniti ločene obrazce ESPD. 

V primeru javnih naročil gradenj bo lahko gospodarski subjekt zahteval, da gradnjo opravi naslednje tehnično osebje ali tehnični 

organi: 

Uporablja naslednja tehnična sredstva in ukrepe za zagotavljanje kakovosti: 

Uporablja naslednja sredstva za študije in raziskave: 

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

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 proizvodnih zmogljivosti ali tehničnih zmogljivosti gospodarskega 

subjekta ter po potrebi preglede sredstev za študije in raziskave, ki jih ima na razpolago, ter ukrepov za nadzor kakovosti? Pregled 

bo opravil naročnik ali, če bo naročnik s tem soglašal, v njegovem imenu pristojni uradni organ države, v kateri ima dobavitelj ali 

ponudnik storitev svoj sedež. 

Ponudnik storitev ali sam izvajalec in/ali (glede na zahteve iz ustreznega obvestila ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naročila) njegovi vodstveni delavci hranijo naslednja dokazila o izobrazbi in strokovni usposobljenosti: 

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

Število vodstvenih delavcev gospodarskega subjekta v zadnjih treh letih: 

Povprečno letno število zaposlenih gospodarskega subjekta: 

Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste

Tehnično osebje ali tehnični organi, odgovorni za nadzor kakovosti

Za naročila gradenj: tehnično osebje in tehnični organi, ki opravijo gradnjo

Tehnična sredstva in ukrepi za zagotovitev kakovosti

Sredstva za študije in raziskave

Upravljanje dobavne verige

Dovoljenje za preglede

Izobrazba in strokovna usposobljenost

Ukrepi za okoljsko ravnanje

Število vodstvenih delavcev

Povprečno letno število zaposlenih

3. stran od 4ESPD

6.9.2016http://www.enarocanje.si/espd/



Prejšnji Naslednji

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

Gospodarski subjekt namerava morebiti oddati v podizvajanje naslednji delež (tj. odstotek) javnega naročila. Opozarjamo, da 

morate v primeru, da se je gospodarski subjekt odločil oddati del javnega naročila v podizvajanje in za izvedbo tega dela uporablja 

podizvajalčeve zmogljivosti, za te podizvajalce izpolniti ločen ESPD, glej oddelek C dela II zgoraj. 

Za javna naročila blaga: gospodarski subjekt bo predložil vzorce, opise ali fotografije proizvodov, ki jih je treba dobaviti, za katere 

ni treba priložiti potrdil o njihovi pristnosti. 

Za javna naročila blaga: gospodarski subjekt bo predložil vzorce, opise ali fotografije proizvodov, ki jih je treba dobaviti, in zagotovil 

potrdila o njihovi pristnosti, kadar je primerno. 

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? 

D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje 

Člen 62(2) Direktive 2014/24/EU, ki je v nacionalno zakonodajo prenesen z drugim 
odstavkom 78. člena ZJN-3, določa naslednje pogoje za sodelovanje, ki se 
uporabljajo pri oddaji javnega naročila:

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? 

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? 

Orodje, obrat ali tehnična oprema

Delež podizvajanja

Za naročila blaga: vzorci, opisi ali fotografije brez potrdila o pristnosti

Za naročila blaga: vzorci, opisi ali fotografije s potrdilom o pristnosti

Za naročila blaga: potrdila pristojnih ustanov za nadzor kakovosti



Potrdila neodvisnih organov o standardih za zagotavljanje kakovosti

Potrdila neodvisnih organov o sistemih oziroma standardih za okoljsko ravnanje
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Začetek Postopek Izključitev Izbor Zaključek

Zaključek

Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov 

Del VI: Sklepne izjave 



Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, kadar je naročnik v skladu s 83. členom ZJN-3 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 ter postopke naročila male vrednosti, v katere so vključena pogajanja.

Naročnik odkljuka okence pred spodnjo zahtevo, če je ustreznem v obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 

predvidel zmanjšanje števila ponudb in rešitev v skladu s 83.členom ZJN-3.

Gospodarski subjekt izjavlja, da izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za 

zmanjšanje števila kandidatov, ter navaja način, na kateri izpolnjuje te pogoje ali pravila. Če se zahtevajo določena 

potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, za vsakega od njih navede, ali ima gospodarski subjekt na razpolago 

zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, to navede 

za vsakega od njih.



Kadar naročnik pri oddaji javnega naročila uporablja pogoj za sodelovanje, ki ga ni mogoče vključiti v del IV, ga lahko navede v 

polju za besedilom "Poleg tega podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da:". 

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da so informacije, ki sem jih navedel/smo jih navedli v delih II–V, točne in pravilne in da sem 

jih podal/smo jih podali zavedajoč se posledic resnih zavajajočih razlag.

Poleg tega podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da: 

Podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, da lahko na zahtevo nemudoma predložim/predložimo potrdila in druge oblike listinskih 

dokazov, na katere se sklicujem/sklicujemo, razen kadar:

a) lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v kateri koli državi 

članici (pod pogojem, da je gospodarski subjekt predložil potrebne informacije (spletni naslov, organ ali telo, ki je izdalo 

dokumentacijo, natančen sklic na dokumentacijo), s pomočjo katerih to lahko stori naročnik; če se zahteva, je treba za tak dostop 

priložiti ustrezno soglasje), ali

b) naročnik že razpolaga z zadevnimi dokazili.

Podpisani dajem/o uradno soglasje, da Narodna galerija pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v 

navedite zadevne točke/oddelke/dele

tega enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Zavarovanje premoženja in odgovornosti za 

obdobje treh (3) let,, 15/10-2016 in da bom priložil soglasja oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nazornega organa ali ki 

imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, da Narodna galerija za isti postopek javnega naročanja v 

ustreznem registru pridobi tudi podatke za preveritev ponudbe glede razlogov za izključitev iz oddelka A dela III.

Kraj in datum ter podpis:

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da Narodna galerija v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Zavarovanje 

premoženja in odgovornosti za obdobje treh (3) let,, 15/10-2016 pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom 

ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. 
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