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Številka javnega naročila 
NMV-0002/2019-S-POG 

 
 
 
 
 
 
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu za javna naročila 
pod številko objave JN000865/2019-W01, z dne 15. 2. 2019. 



POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3), 
POMURSKE LEKARNE, KOCLJEVA ULICA 2, MURSKA SOBOTA, 9000 Murska Sobota, vabi 
ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po 
postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP 
telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let«, najkasneje do: dne 14. 3. 2019 do 12:00 ure. 
 
Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja. 
 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za 
uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v 
aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo 
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto 
uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu 
ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07, 
64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, 
razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, 
ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik 
v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, 
je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
ODPIRANJE PONUDB 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 3. 2019 in se bo 
začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen za odpiranje 
ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči 
dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. 
  
 
Kontaktna oseba naročnika: BARBARA GERLEC, tel. 02 512 44 04, barbara.gerlec@pomurske-
lekarne.si 
 
 
   
  IVAN ZAJC, mag. farm. 



1 SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1.1 Način izvajanja naročila 
 
Naročnik oddaja javno naročilo za predmet naročila »Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP 
telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let« v celoti. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste 
storitev (delne ponudbe niso dovoljene). 
 
1.2 Sodelovanje 
 
Vsak zainteresirani gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in 
ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila lahko odda 
ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. 
 
1.3 Jezik 
 
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v 
slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze v tujem jeziku, vendar le v 
tehničnem delu ponudbe. 
 
Predložena potrdila o kakovosti in certifikati so lahko tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju 
in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v 
slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da do določenega ustreznega roka e-to stori na lastne 
stroške. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe 
v overjenem prevodu v slovenski jezik. 
 
1.4 Podizvajalci 
 
Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s podizvajalci. 
 
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava ponudnik oddati v 
podizvajanje, 

 kontaktne podatke predlaganih podizvajalcev in njihovih zakonitih zastopnikov ter izpolnjene 
ESPD (če so ti zahtevani) podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o 
morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki 
jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh 
po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom 
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka. 
 
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno 
blago. 
 
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje 
podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke. 
 
1.5 Skupna ponudba 
 



Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji lahko predloži skupno ponudbo. V 
primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina 
pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih 
pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku 
neomejeno solidarno. 
 
1.6 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 
 
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno 
sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede 
na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Pogoje v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo 
izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi 
izkušnjami lahko ponudnik zahteva pri uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali 
gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih 
subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo 
zagotovil teh subjektov v ta namen. 
 
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim 
položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo 
javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti 
sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov. 
 
V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, 
naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži 
skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini. 
 
1.7 Spremembe, dopolnitve in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Ponudnik lahko dodatna pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva 
izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z 
dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil. 
 
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V 
primeru, da bo naročnik v roku za prejem ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na 
Portalu javnih naročil. 
 
Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za 
spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine 
informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja 
dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. 
 
1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake 
 
Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne 
oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo 
manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. 
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije 
se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega 
za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. 
 
Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne 
informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil. 
 
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 



 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez 
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in 
ponudbe v okviru meril, 

 tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 

 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe 
glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 

 
V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi 
ponudbi. 
 
1.9 Stroški ponudbe 
 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški 
prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more 
biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v 
zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika. 
 
1.10 Variantne ponudbe 
 
Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki 
predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka. 
 
1.11 Plačilni pogoji 
 
Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa. 
 
1.12 Cena 
 
Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse 
stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost 
mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Ponudnik izpolni predračun 
tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami ter tako dobljene vrednosti sešteje. 
 
1.13 Merila 
 
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril: 
cena: 70% 
reference: 30% - Izjava ponudnika, da je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe kvalitetno, 
pravočasno in v skladu s sklenjeno pogodbo izvedel vsaj dva posla, katerih predmet je zagotavljanje 
storitve DDOS na lokaciji in opremi ponudnika (Obrazec št. 8) s potrjenimi referencami za vsakega od 
v seznamu navedenih poslov 
 
1.14 Podatki o lastniški strukturi 
 
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o: 

 udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v 
lastništvu ponudnika, 

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so z njim povezane družbe. 

 
1.15 Pogodba 
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. 
Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. 
 



1.16 Zaupnost podatkov 
 
Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to 
določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo 
zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in 
varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in 
količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe 
ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega 
naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se 
določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo. 
 
1.17 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 
 
Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik 
lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po 
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi 
javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila. 
 
Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali 
odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil. 
 
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve 
vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. 
 
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave 
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in 
sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 
 
1.18 Prenehanje pogodbene obveznosti 
 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z 
določili 96. člena ZJN-3. 
 
Razvezni pogoj za prenehanje pogodbe se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo iz 67. 
člena ZJN-3 in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s 
podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali 
zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa bo takoj, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve 
s kršitvijo, začel nov postopek javnega naročanja. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka 
javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
1.19 Pravno varstvo 
 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 
63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17). 
 
1.20 Finančna zavarovanja 
 
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj 
zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora 
biti enaka valuti javnega naročila. 



1.21 Zavarovanje za resnost ponudbe 
 
Ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe, ponudbi priložiti zavarovanje: Bianco menica v višini 
3.360,00 EUR ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev. 
 
Zavarovanje mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, to je 9. 5. 2019. V primeru, 
da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo 
veljavnostjo zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano 
veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z zavarovanjem, ne bo upošteval. 
 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih: 

 če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni 
ponudbo v času njene veljavnosti, 

 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 
o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe ali 
o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 
 
1.22 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje deset dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje: 
Bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 5,00 % pogodbene vrednosti 
z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe. 
 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: 

 da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec 
enostransko prenehal izvajati in 

 prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca. 
 
Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če 
predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je 
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi. 
 
1.23 Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi 
 
Izbrani ponudnik mora naročniku ob sklenitvi pogodbe predložiti zavarovanje: Bianco menica za 
odpravo napak v garancijski dobi, in sicer v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 
vsaj še 30 dni po preteku garancijske dobe. 
 
2 POGOJI ZA UDELEŽBO 
 
Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za 
izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti obrazec ESPD v okviru ponudbene 
dokumentacije. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko pred oddajo javnega naročila v skladu s 3. odstavkom 47. člena 
ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. 
 
2.1 Razlogi za izključitev 
 
P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila 
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, 
izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3. 
 



V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. 
odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže 
svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek A: Razlogi, povezani s 
kazenskimi obsodbami). 
 
Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega 
naročila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval 
predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za 
vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta 
ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). 
 
Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati 
zadnje stanje. 
 

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri 
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 
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. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek B: Razlogi, povezani s 
plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost). 
 

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče 
rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek D: Nacionalni razlogi za 
izključitev). 
 

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih 
pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države 
članice ali tretje države 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 mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek D: Nacionalni razlogi za 
izključitev). 
 

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt: 

 če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali 



 če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali 

 če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali 

 če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi 
pravnimi posledicami. 

 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek C: Razlogi, povezani z 
insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil). 
 

2.2 Pogoji za sodelovanje 
 
Ustreznost 
 

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 
članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek A: Ustreznost). 
 
Gospodarski subjekt mora imeti določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v 
državi, v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek A: Ustreznost). 
 
Ekonomski in finančni položaj 
 

P7 Gospodarski subjekt mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo 
javnega naročila. 
 
V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih 
subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek B: Ekonomski in finančni 
položaj). 
 
Tehnična in strokovna sposobnost 
 

P8 Gospodarski subjekt mora izkazati, da ima potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za 
izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. 
 
V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih 
subjektov lahko pogoj izpolnijo gospodarski subjekti skupaj. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna 
sposobnost). 
 

2.3 Drugi pogoji 
 
Omejitev poslovanja 
 

P9 Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma 



funkcionar naročnika ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu 
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.  

 
3 NAVODILA ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE 
 
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih 
obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani ter 
skenirani razen ESPD obrazca, ki se poda izključno v elektronski obliki. 
Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane 
dokumente: 
 
1. Ponudba 
2. Povzetek predračuna (Rekapitulacija) v *.pdf formatu 
3. Predračun 
4. Izjava 
5. Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo 
6. Vzorec pogodbe 
7. ESPD - v elektronski obliki (datoteka *.xml) za vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi 

javnega naročila 
8. Potrdila ali izjave kot je zahtevano v poglavju Ugotavljanje sposobnosti in v poglavju Opis naročila 

- tehnične specifikacije (v kolikor ni vse razvidno iz ESPD) 
9. Menična izjava za resnost ponudbe - s pooblastilom za izpolnitev. Ponudniki morajo predložiti 

tudi originalno podpisano in žigosano bianco menico do roka za oddajo ponudb v ustrezno 
opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »NE ODPIRAJ«. V primeru, 
da bo skupaj z menico predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del 
ponudbene dokumentacije 

 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena 
na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev 
ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. 
 
Oddaja ponudbene dokumentacije 
 
Predračun: 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek 
predračuna (Rekapitulacija)« v *.pdf formatu, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec 
»Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku 
predračuna (Rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim 
v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku 
»Druge priloge«. 
 
ESPD: 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva 
naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in 
brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma 
izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi 
sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, 
na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). 



 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD 
ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja 
ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml datoteki ali nepodpisan ESPD v .xml datoteki, pri 
čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da 
je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. 
 
Drugi dokumenti: 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži vse preostale zahtevane 
dokumente v *.pdf formatu, lahko pa tudi v poljubnem drugem formatu, npr. v *.jpg, ali *.tif formatu. 
 
4 OPIS NAROČILA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del 
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslovu naročnika. 
 
 
 
Priloge:  

1. Ponudba 
2. Povzetek predračuna (Rekapitulacija) 
3. Predračun 
4. Izjava 
5. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 
6. Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence 
7. Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo 
8. Potrdilo o referencah 
9. Vzorec pogodbe 
10. Tehnične zahteve in specifikacije 
11. Menična izjava za resnost ponudbe 
12. Vzorec: Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
13. Vzorec: Menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku 

 
  



Obrazec št. 1 

 
 

PONUDBA 
 
Na osnovi javnega naročila št. NMV-0002/2019-S-POG po postopku naročila male vrednosti, za 
»Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let« dajemo 
ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti): 

a.) Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik; 
b.) Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner / sodelujoči partner (ustrezno obkrožiti); 
c.) Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci. 

 
 
1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe) 
 

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:  

NASLOV PONUDNIKA:  

KONTAKTNA OSEBA:  

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 

TELEFON:  

TELEFAX:  

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:  

MATIČNA ŠTEVILKA:  

ŠT. TRR-ja IN BANKA:  

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE (z navedbo funkcije): 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI:  

PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES 

DA                    NE 

 
 



2. IZJAVA 
 
Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z 
javnim naročilom z oznako NMV-0002/2019-S-POG za »Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP 
telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let« s polno odgovornostjo izjavljam, da: 

 smo ob izdelavi ponudbe pregledali in preučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila, 

 smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehničnimi specifikacijami in ostalo vsebino 
dokumentacije ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev, 

 smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, 

 ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za 
izvedbo javnega naročila oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali 
odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih 
imeli s pripravo ponudbene dokumentacije, 

 smo podali resnične oz. verodostojne izjave. 
 
Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila: 

 bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in 
normativi, 

 bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem 
upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji. 

 
 
Ponudba mora biti veljavna do 29. 4. 2019. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da 
ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje. 
 
 
 

Datum in kraj:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

 
1 

 
 

 
  

                                                   
Navodila za izpolnitev:  
- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;  

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri 
oddaji ponudbe s podizvajalci; 
- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira. 



Obrazec št. 2 

 
 
Ponudnik:  

 
 
 

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) 
 
 
Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!): 

a) Na celotno javno naročilo; 
b) Na posamezen sklop in sicer sklop št. __________ 

 
Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna). 
 

 
Ponudbena cena brez DDV 
 

 

 
DDV (22%) 
 

 

 
Skupaj z DDV 
 

 

 
 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 

 

 

  

 

 
  



Obrazec št. 3 

 
 
Ponudnik:  

 
 
 

PREDRAČUN št. _________ 
 
 

Št. Predmet EM Količina Cena v € 
(brez DDV) 

DDV 
(%) 

Cena skupaj v € 
(brez DDV) 

1. Storitve mobilne telefonije, 
stacionarne IP telefonije in 
poslovne optike za obdobje 4 
let 

/ 1    

Skupaj brez DDV:  € 

Popust:  %  € 

Skupaj brez DDV s popustom:  € 

DDV:  € 

Skupaj z DDV:  € 

 
 
V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik: 
- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se 
količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, 
- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani 
naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko 
napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna 
vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. 
- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 

 

 

  

 

 
  



Obrazec št. 4 

 
 
Ponudnik:  

 
 

IZJAVA 
 
Za javno naročilo št. NMV-0002/2019-S-POG, za predmet naročila »Storitve mobilne telefonije, 
stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let«, pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavljamo, da: 
 

Št. Pogoji 

1. Nam kot pravni osebi, našim članom upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ter osebi, ki 
ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor ni bila izrečena pravnomočna sodba 
zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3. 

2. Vrednost neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih 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 so na dan 
oddaje ponudbe ali prijave, nižje od 50 eurov.  
Imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 
obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

3. Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih 
subjektov z negativnimi referencami na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. 

4. V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav nam je bila iz strani pristojnega 
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovljena največ ena 
kršitev 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 katero nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 
za prekršek. 

5. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, nismo opustili poslovne dejavnosti, v 
skladu s predpisi druge države nismo v kateremkoli podobnem postopku ali položaju z enakimi 
pravnimi posledicami. 

6. Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali 
poslovnih registrov oziroma imamo dovoljenje ali smo člani organizacije, da lahko opravljamo 
storitev, ki je predmet javnega naročila. 

7. Imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. 

8. Imamo potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z 
ustreznim standardom kakovosti. 

 
S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz drugega poglavja te dokumentacije za 
katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! 
 
V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če 
dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila 
pridobi podatke iz uradnih evidenc. 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
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Navodila za izpolnitev:  

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji 
ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci; 
- V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.  
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Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v 
skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 6. odstavkom 91. 
člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v 
postopku oddaje naročila št. NMV-0002/2019-S-POG, katerega predmet je »Storitve mobilne 
telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let« podajam naslednjo 
 

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
 
PODATKI O PONUDNIKU: 
Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku 
posamezniku, društvu, združenju, …  

___________________________________________________________ 
(naziv in naslov ponudnika) 
__________________________ 
(matična številka) 
__________________________ 
(davčna številka) 
 
UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:  

 za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;  

 za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.  

 
Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v 
lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite 
izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki. 

 
 IME IN PRIIMEK/ 

NAZIV PRAVNE OSEBE 
NASLOV PREBIVALIŠČA/ 
SEDEŽ PRAVNE OSEBE 

DELEŽ 
LASTNIŠTVA 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
POVEZANE DRUŽBE 
Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi 
podatki:  

 naziv in naslov povezane družbe,  

 vrsta povezave in/ali delež lastništva. 
 
Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.  
 

 NAZIV POVEZANE DRUŽBE NASLOV POVEZANE DRUŽBE VRSTA 
POVEZAVE/ 
DELEŽ 
LASTNIŠTVA 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  



 
IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB 
Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo: 

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so povezane. 
 
S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za 
točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. 
Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali 
neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. 
 
 
 

Datum in kraj:  Žig in podpis zakonitega zastopnika: 
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SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
ZA PRAVNE OSEBE 

 
 
_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, 
POMURSKE LEKARNE , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja 
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP 
telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let«, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za 
pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi 
potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3. 
 
 
Podatki o pravni osebi: 
 

Polno ime podjetja: 
 

 

Sedež podjetja: 
 

 

Občina sedeža podjetja: 
 

 

Številka vpisa v sodni 
register (št. vložka): 

 

Matična številka podjetja: 
 

 

 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Pooblastitelj: 

_______________________________ 

                                                                     Žig: 

 

 

Podpis: 

_______________________________ 

 



SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* 

 
 
Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o 
javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 
86/2004), pooblaščam POMURSKE LEKARNE , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 
postopku oddaje javnega naročila »Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne 
optike za obdobje 4 let«, po postopku naročila male vrednosti , od Ministrstva za pravosodje in javno 
upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske 
evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3. 
 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 

EMŠO: 
 

 

Ime in priimek: 
 

 

Datum rojstva: 
 

 

Kraj rojstva: 
 

 

Občina rojstva: 
 

 

Država rojstva: 
 

 

Naslov stalnega/začasnega 
bivališča: 

 

Ulica in hišna številka: 
 

 

Pošta in poštna številka: 
 

 

Državljanstvo: 
 

 

Moj prejšnji priimek se je 
glasil: 

 

 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Pooblastitelj: 

_______________________________ 

                                                                      

 

 

Podpis: 

_______________________________ 

 
*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij). 
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PODATKI O PODIZVAJALCU 
 
 

POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA:  

NASLOV PODIZVAJALCA:  

KONTAKTNA OSEBA:  

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 

TELEFON:  

TELEFAX:  

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:  

MATIČNA ŠTEVILKA:  

ŠT. TRR-ja in BANKA:  

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE (z navedbo funkcije): 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA:  

VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL 
PODIZVAJALEC: 

 

KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA:  

VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: 
(v EUR brez DDV) 

 

KRAJ IZVEDBE DEL:  

ROK IZVEDBE DEL:  

 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 
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Navodila za izpolnitev:  
- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci; 
- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.  



Podizvajalec: 
__________________________ 
__________________________ 

 
 
 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO 
 
 
V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik POMURSKE LEKARNE, KOCLJEVA ULICA 2, 
MURSKA SOBOTA, 9000 Murska Sobota na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 
ponudnika/glavnega izvajalca: 

 

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu: 
 

za javno naročilo Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje 4 
let, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne 
_______________. 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 
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IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA 
 
 
Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP telefonije in 
poslovne optike za obdobje 4 let, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave 
_______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu: 

 

od naročnika POMURSKE LEKARNE, KOCLJEVA ULICA 2, MURSKA SOBOTA, 9000 Murska 
Sobota ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega 
izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila. 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 

 

 

  

 

 
  

                                                   
Navodila za izpolnitev:  
- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta; 
- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.  



Obrazec št. 8 

 
 

POTRDILO O REFERENCAH 
 
 

 
Gospodarski subjekt 
 

 

Zaporedna 
številka 
reference 

*Naročnik referenčnega posla 
(naziv in naslov) 

 

 
 

Naziv referenčnega posla  

 
Opis posla (npr. izvedene aktivnosti storitev oz. 
gradbenih del, količine dobavljenega blaga, vrste 
blaga) 
 

 

Izvajalec referenčnega posla - Ponudnik je obdobju 
zadnjih treh let pred oddajo ponudbe kvalitetno, 
pravočasno in v skladu s sklenjeno pogodbo 
izvedel (vsaj dva) posla katerih predmet je 
zagotavljanje storitve DDOS na lokaciji in opremi 
ponudnika 

 

Vrednost posla v EUR brez DDV  

Datum začetka in končanja posla (navesti je 
potrebno cel datum, ne samo letnice) 

 

Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem poslu  

Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, 
ki lahko potrdi referenco 

Ime in priimek:  
E-pošta:  
Telefon:  

 
Podpis in žig naročnika referenčnega posla 
 

 

 
 
 

Datum in kraj:  Žig in podpis ponudnika: 
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__________________, ki ga/jo zastopa __________________________________ 
identifikacijska številka __________________, (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
__________________, ki ga/jo zastopa __________________________________ 
identifikacijska številka __________________, (v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sklepata naslednjo 
 
 

POGODBO 
o izvedbi javnega naročila številka: ______________ 

 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo po _________________________ 
v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) za 
izvedbo storitev ___________________________________________________________________. 
 
Pogodba velja za obdobje od _________________ do _________________. 
 
Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo storitev po ponudbi št. ______________, 
ki je sestavni del te pogodbe. 
 
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se neposredno uporabljata razpisna in ponudbena 
dokumentacija, ki sta prilogi te pogodbe, 
 

2. člen 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbene izvedbe storitev. 

 
Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbeno izvedbo storitev opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, 
v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi 
in jih izvajal s strokovno usposobljenimi delavci. 
 

3. člen 
 
Skupna ponudbena vrednost naročila znaša __________________ EUR (z DDV). Cene iz ponudbe so 
fiksne in veljajo do konca izvedbe storitev po tej pogodbi. 
 
V pogodbeno ceno so vračunani tudi vsi potni stroški ter vsi ostali stroški za izvedbo storitve na 
zahtevani lokaciji naročnika. 
 

4. člen 
 
Pogodbeno ceno bo naročnik plačeval po potrjenih računih, ki bodo izstavljeni na podlagi potrjenih 
delovnih nalogov in enotnih cen iz pogodbenega predračuna.  
 
Naročnik bo potrjen znesek nakazal na transakcijski račun izvajalca št.: 
__________________________. 
Rok plačila je _____________________________________________________________________________. 
Izvajalec mora naročniku vse račune pošiljati v elektronski obliki (e-račun). 
 



5. člen 
 

V obrazcu predračuna gre za ocenjeno število posameznih naročniških paketov. 
 

Naročnik bo v času trajanja pogodbe z izvajalcem sklepal nova naročniška razmerja in kupoval aparate 
v skladu z dejanskimi potrebami naročnika. 
 
Za ostale storitve, katere niso navedene na obrazcu predračuna, vendar smiselno sodijo k predmetu 
naročila, ki jih bo naročnik v času trajanja pogodbe potreboval, bo izvajalec podal cene glede na svoj 
uradni veljavni cenik za poslovne uporabnike. Velja cena iz najugodnejšega cenika, če je teh več. 
 

6. člen 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca 
neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna 
podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca št.: _____________________. 
 
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prejšnjega člena. 
 
Podizvajalec bo naročniku predložil pisno zahtevo za neposredno plačilo. V kolikor podizvajalec ne 
zahteva neposrednega plačila, bo naročniku predložil pisno izjavo. 
 

7. člen 
 
Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva 
zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila. 
 

8. člen 
 
Izvajalec bo izvedel storitve z naslednjimi podizvajalci: 

 podatki o podizvajalcu: ___________________________________________________________ 
(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 

 vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec: __________ 
______________________________________________________________________________ 

 predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: __________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
9. člen 

 
Kakovost storitev mora ustrezati obstoječim standardom. 
 

10. člen 
 
Izvajalec se zavezuje pričeti z izvedbo storitev dne __________________ in jih dokončati skladno s 
pogodbo, to je do dne __________________. 
 
Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča dela do v pogodbi določenega roka, je dolžan za vsak koledarski 
dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini ________ od pogodbene cene. 
 

11. člen 
 
V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega vrednost naročila, je 
izvajalec dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik 
obračunal po končani izvedbi storitev. 
 

12. člen 



 
Če naročnik ugotovi, da izvajalec naročila ni realiziral v dogovorjenem roku in kvaliteti, ima pravico 
odpovedati to pogodbo. 
 
Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej opravljene storitve, naročniku 
pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo 
za izvedbo storitev določil nov izvajalec. 
 

13. člen 
 
Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi storitev, ki jih ugotovi naročnik med izvedbo ali pri 
primopredaji, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne 
opravi, sme naročnik oddati delo drugemu izvajalcu in sicer na izvajalčev račun s pribitkom vseh 
stroškov, ki jih je utrpel naročnik. 
 

14. člen  
 
Naročnik potrdi izvajalcu izvedene storitve s podpisom delovnega naloga, če le-te ustrezajo dogovorjeni 
kvaliteti in obsegu. 
 

15. člen 
 
Izvajalec je dolžan: 

 za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev predhodno zahtevati soglasje naročnika, 

 pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri realizaciji storitev, 

 ščititi interese naročnika. 
 

16. Člen 
 
Ta pogodba (ali: okvirni sporazum) je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru 
izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

 če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

 če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v 
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 
za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe (okvirnega sporazuma) 
še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način 
določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba (okvirni 
sporazum) razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe (okvirnega sporazuma) o izvedbi javnega 
naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe (okvirnega sporazuma) bo naročnik 
obvestil izvajalca/dobavitelja. 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, 
da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
 

17. člen 
 



Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponu 
di ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

 pridobitev posla ali 

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali 
organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku; 

je nična. 
 

18. člen 
 
Izvajalec mora najkasneje desetih delovnih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani 
naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti - ___________________________ v višini ________ % pogodbene vrednosti 
z DDV, z veljavnostjo vsaj še ________ dni po preteku veljavnosti te pogodbe. 
 
Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči pod naslednjimi pogoji: 

 če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila; 

 če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; 

 če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo; 

 če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
garancijskem roku, v kolikor je le-to zahtevano; 

 če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov. 
 
Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da 
ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v 
izplačilo. 
 

19. člen 
 
Izvajalec mora najkasneje do datuma zapadlosti računa/situacije oziroma končne situacije, kot pogoj za 
plačilo obveznosti po tej pogodbi, naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku - ___________________________ v višini ________ % pogodbene vrednosti z 
DDV, z veljavnostjo vsaj še ________ dni po preteku garancijske dobe. V kolikor izvajalec naročniku ne 
dostavi finančnega zavarovanja v roku, naročnik zadrži izplačilo obveznosti po tej pogodbi, in sicer do 
prejema tega finančnega zavarovanja. 
 
Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči, če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih 
obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi. 
 
V času trajanja garancijske dobe bo izvajalec odpravil vse morebitne napake in nepravilnosti, ki bodo 
zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem in zahtevo iz specifikacij. 
 
Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da 
ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v 
izplačilo. 
 

20. člen 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da 
bosta ravnali kot dobra gospodarja. 
 



21. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno 
pristojno sodišče v __________________. 
 

22. člen 
 
Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je __________________. 
Kontaktna oseba s strani naročnika je __________________. 
Predstavnik izvajalca je __________________. 
 

23. člen 
 
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po dva izvoda. 
 
 
Datum  __________________                                   Datum  __________________ 
 
Izvajalec: Naročnik: 
__________________ 
 
 

__________________ 

 
 
Priloga:  

 ponudba št. __________________ 

 razpisna dokumentacija _____________ 

 zahteva podizvajalca za neposredno plačilo oz. izjava podizvajalca, da ne zahteva neposrednega 
plačila 

 

 

 

 

 

 

 



Ponudnik mora ponuditi vse naslednje razpisane storitve in opremo za 15 lekarniških enot in upravo 

(*Lokacije): 

1) najem storitev mobilne telefonije, 

2) najem storitve stacionarne IP telefonije na vseh lokacijah naročnika z ustreznim ožičenjem, 

3) najem storitve poslovne optike 

 

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične zahteve naročnika, opredeljene v 
nadaljevanju. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in 
kvalitete, navedenih v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz postopka javnega 
naročila. 
 
*Lokacije lekarniških enot in uprave: 

LEKARNA MURSKA SOBOTA IN 
UPRAVA 

Kocljeva ulica 2, 
9000 Murska Sobota 
 

LEKARNA MAXIMUS Ulica Štefana Kovača 43,  
9000 Murska Sobota 
 
 

LEKARNA LJUTOMER Cesta I. slovenskega tabora 2,  
9240 Ljutomer 
 

LEKARNA GORNJA RADGONA Cesta na stadion 1 a,  
9250 Gornja Radgona 
 
 

LEKARNA V ŠAVEL CENTRU Cvetkova ulica 2,  
9000 Murska Sobota 
 
 

LEKARNA BELTINCI Cvetno naselje 1a,  
9231 Beltinci 
 
 

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA DOBROVNIK Dobrovnik 297 a,  
9233 Dobrovnik – Dobronak 
 
 

LEKARNA »PRI GRADU« Grajska ulica 7,  
9000 Murska Sobota 
 
 

LEKARNA LENDAVA PRI ZD Kidričeva ulica 34,  
9220 Lendava – Lendva 
 
 

LEKARNA LENDAVA Mlinska ulica 5,  
9220 Lendava – Lendva 
 
 

LEKARNA BTC Nemčavci 1d,  
9000 Murska Sobota 
 
 

LEKARNA PUCONCI Puconci 79,  
9201 Puconci 



 
 

LEKARNA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI Ulica Edvarda Kocbeka 15,  
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici 
 

LEKARNA ČRENŠOVCI Ulica Juša Kramarja 6,  
9232 Črenšovci 
 
 

LEKARNIŠKA PODRUŽNICA TURNIŠČE Ulica Štefana Kovača 95,  
9224 Turnišče 
 

1. MOBILNA TELEFONIJA 

 
Število obstoječih naročniških razmerij pri naročniku za mobilne storitve: 
 

Število mobilnih naročnikov/aparatov (skupaj) 6 

Tabela: okvirne porabljene količine storitev na mesečni ravni – povzeto iz računa 

Navedene so okvirne količine, naročnik se ne zavezuje, da bo storitve izvajal v takšnem obsegu. Le-te se bodo 
spreminjale skladno z dejanskimi potrebami naročnika. 

 

Ponudnik mora ponuditi najmanj to, kar je opisano v teh tehničnih specifikacijah ter ostalih delih 
dokumentacije.  
Mesečna telefonska naročnina s prenosom podatkov mora zajemati spodaj navedene 
karakteristike: 

 mesečni obračun, 

 vključeni brezplačni neomejeni klici v vsa slovenska fiksna in mobilna omrežja, 

 vključeno brezplačno neomejeno pošiljanje SMS in MMS sporočil v slovenska omrežja in v 

državah območja EU-tarife, 

 vključeno vsaj 20 minut brezplačnih klicev iz Slovenije v območje EU  

 vključeno vsaj 10 GB prenosa podatkov v Sloveniji in vsaj 2GB prenosa podatkov v EU. 

Posameznemu uporabniku se po potrebi lahko doda paket dodatnega prenosa podatkov. Podatkovni 
prenos podatkov nad zakupljenimi količinami se obračuna po ceniku ponudbenega predračuna. 
Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku, če bo cenovno ugodneje, vedno zagotavljal cene in vrste 
naročnin skladne z aktualnimi akcijami in ponudbo. 
 
Naročnina mora vsebovati tudi: 

PREDMET: Okvirno št. minut oz. enot /mesec: 

Mesečna naročnina – govorno razmerje 6 

Mesečna naročnina dodatne SIM 2 kartice / 

Klici v fiksno omrežje 38 min. 

Klici v EU območje 35 min. 

Klici iz EU v EU 12 min. 

Klici iz EU v ostale države / 

Klici iz tujine  / 

Klici v mobilno omrežje - A1 12 min. 

Klici v mobilno omrežje – Telekom Slovenija 335 min. 

Klici v mobilno omrežje - Telemach  39 min. 

Klici v mobilno omrežje – T-2 12 min. 

SMS sporočila 142 

SMS sporočila – poslana iz EU / 

MMS sporočila  3 

Prenos podatkov v SLO (v kB) neomejeno (na računu podatek ni podan) 

Prenos podatkov – iz EU (v kB) 1.219 kB 



 možnost konferenčnih klicev in 

 možnost uporabe zakupljenega prenosa podatkov na dveh napravah.  

 
Naročnik od ponudnika storitve mobilne telefonije zahteva najmanj: 

 vzpostavitev klicev in prenos govora v tuja omrežja, v tujih omrežjih in iz njih; 

 govorne storitve: vzpostavitev konferenčnih klicev, zakrivanje naročniške številke, 

omejevanje sprejema klicev, preusmeritev klicev, čakanje klica; 

 vzpostavljanje podatkovnih povezav in paketni prenos podatkov; 

 zagotavljanje razpoložljivosti signala omrežja v vseh poslovnih prostorih in poslovnih enotah 

naročnika 

  lokaciji mobilno omrežje na lokaciji naročnika  mora omogočati govorni in podatkovni promet 

LTE/4G; 

 Ponudnik mora omogočiti uporabnikom plačevanje z mobilnim telefonom 

 urediti kratko klicanje med mobilnimi in fiksnimi uporabniki znotraj celotne skupine 

uporabnikov naročnika.  

 vse ostale storitve, ki jih ponudnik nudi v svoji redni osnovni ponudbi zasebnim in poslovnim 

uporabnikom. 

 
Storitve, ki niso vključene v mesečno naročnino, se obračunajo v skladu s ponudbenim predračunom. 
Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku, če bo cenovno ugodneje, vedno zagotavljal cene in vrste 
naročnin skladne z aktualnimi akcijami in ponudbo. 
Storitve, ki niso vključene v teh tehničnih specifikacijah ali v ponudbenem predračunu, se obračunajo 
po ceniku izvajalca, pri čemer se cena za opravljeno storitev zaračunava po ceniku izvajalca, ki velja 
na dan opravljene storitve in bo priloga ponudbe. 
 
Ponudnik mora zagotoviti: 

 podporo uporabnikom; 

 enoten mesečni račun za mobilne storitve: za vse izvedene storitve s specifikacijo stroškov 

najema ali naročnine za posamezne storitve ter specifikacijo stroškov klicev razdeljen po 

stroškovnih mestih glede na specifikacijo naročnika, po ostalih specifikacijah naročnika; 

 ponudnik mora vse storitve, ki niso posebej specificirane v tej razpisni dokumentaciji, 

naročniku obračunavati po veljavnem ceniku ponudnika; 

 ter vse ostale storitve, ki jih ponudnik nudi v svoji redni osnovni ponudbi zasebnim in 

poslovnim uporabnikom. 

Ponudnik mora zagotoviti, da naročnik ohrani obstoječe mobilne telefonske številke za vsako 

naročniško razmerje naročnika. Izbrani ponudnik mora zagotoviti prenos vseh obstoječih mobilnih 

telefonskih številk naročnika na svoje omrežje brezplačno. Prenos številke zajema vse spremljajoče 

storitve za izključitev številke iz omrežja trenutnega operaterja in njeno vključitev v omrežje 

izbranega operaterja. Naročnik bo izbranemu izvajalcu ob podpisu pogodbe predal točen seznam 

vseh telefonskih številk, ki jih je potrebno prenesti.  

Naročnik bo v času trajanja pogodbe, pri izbranemu ponudniku po potrebi naročal dodatna naročniška 

razmerja  oz. ukinitev obstoječih, nove mobilne aparate ter po potrebi tudi druge storitve mobilne 

telefonije, ki so povezane s predmetom tega javnega naročila.  

Vsa naročniška razmerja (mobilna telefonija) so časovno omejena oziroma vezana na veljavnost 

pogodbe.  

Naročnik zahteva, da ponudnik priloži pokritost mobilnega signala v Sloveniji za zagotavljanje LTE 

4G. 

 

 



1.1. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MOBILNE NAPRAVE 

 
Mobilni aparati so glede na svojo namembnost in cenovni razred razdeljeni v dva razreda: 
osnovni uporabniki in napredni uporabniki. Tehnične zahteve so ločene na splošne za vse 
aparate ter specifične za posamezni razred. 
Ponudnik mora za vsak razred ponuditi vsaj tri mobilne aparate od katerih mora biti v 
naprednem razredu vsaj eden (1) z operacijskim sistemom iOS in eden (1) z operacijskim 
sistemom Android. 

Ponujeni aparati morajo biti od priznanih svetovnih proizvajalcev, pri čemer lahko izbira med 
naslednjimi proizvajalci: Apple, Samsung, HTC, Sony, Huawei, LG in Nokia. 
Ker je predvideni čas trajanja pogodbe 4 leta, se lahko v tem obdobju pojavi novi svetovno 
priznani proizvajalec. V tem primeru se lahko naročnik in ponudnik dogovorita, da dopolnita 
seznam priznanih svetovnih proizvajalcev z novim svetovno priznanim proizvajalcem. 
Ponudnik bo moral ves čas trajanja pogodbenega razmerja ponujati mobilne aparate enakih 
ali boljših karakteristik, kot so navedene v minimalnih tehničnih zahtevah za posamezen 
razred, po ponujeni ceni. Vsi aparati morajo imeti ob dobavi nameščeno oziroma imeti 
možnost namestitve zadnje ali pred zadnje verzije operacijskega sistema (Android ali iOS). 
Ponudnik je dolžan ob začetku prodaje novega modela mobilnih aparatov (v skladu s 
tehničnimi razpisnimi pogoji) naročniku obnoviti nabor mobilnih aparatov z en (1) razred 
starejšim modelom, kot je najnovejši iz tega razreda pod enakimi pogoji kot so opredeljeni v 
razpisni dokumentaciji. Če katerega modela mobilnega aparata, ki je na aktualnem seznamu, 
ni mogoče več dobaviti, mora ponudnik ta model v dogovoru z naročnikom nadomestiti z 
enakovrednim v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji. Ponudba se pošlje naročniku v 
elektronski obliki. 

Splošne tehnične zahteve: 

 najmanj 12 mesečna garancija na baterijo aparata, 

 lasten ali na drug način zagotovljen pooblaščen servis v Republiki Sloveniji, ki 
zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele, 

 zagotovitev originalne dodatne opreme (polnilci, baterije, slušalke, etuiji, 
avtomobilska napeljava …) za vse aparate v obeh razredih, 

 zagotovljena strokovna podpora (npr. klicni center) s strani ponudnika, uvoznika, 
serviserja ali distributerja aparatov, 

 navodila za uporabo. 

 
Ustreznost pooblaščenega servisa (za vsako posamezno ponujeno blagovno znamko), ki 
zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele, se izkazuje z ustrezno lastno 
pisno izjavo ponudnika. (ponudnik jo predloži v obrazcu). 

Osnovni razred 

Namen uporabe: 

Aparati v tem razredu so namenjeni uporabnikom, ki uporabljajo aparat za glasovno 
telefonijo pošiljanje SMS in MMS sporočil, brskanje po spletu in osnovni pregled elektronske 
pošte. 
Minimalne tehnične zahteve: 

 IPS LCD ekran na dotik z minimalno velikostjo zaslona 5“, 

 Povezljivost: WIFI, LTE, Bluetooth, 

 možnost pošiljanja in prejemanja SMS in MMS sporočil, 

 vgrajena kamera vsaj 5 M pik, 

 najmanj 16 GB uporabniškega spomina, 

 priložen pribor (enoten USB univerzalen polnilec) 

 

Napredni razred 

Namen uporabe: 



Aparati namenjen poslovnim uporabnikom, ki želijo izkoristiti vse možnosti, ki jih trenutno in 
v bodoče tehnologija mobilne telefonije omogoča. Poslovni razred vsebuje aparate s hitrimi 
paketnimi podatkovnimi povezavami (GSM / HSPA / LTE oz. novejšimi). Minimalne tehnične 
zahteve: 

 glasovna telefonija, 

 možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo s 
samodejnim preklopom, 

 možnost pošiljanja in prejemanja SMS, MMS sporočil in elektronske pošte, 

 podpora prenosa podatkov v omrežji GSM, UMTS, LTE oz. novejšimi, 

 večbarvni zaslon občutljiv na dotik ločljivosti najmanj 2160 x 1080 slikovnih točk, 

 velikost delovnega pomnilnika najmanj 3 GB, 

 velikost internega pomnilnika najmanj 64 GB, 

 povezljivost z osebnim računalnikom preko podatkovnega kabla, 

 možnost povezave z drugimi napravami preko bluetooth 5.x tehnologije, 

 podpora WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (možnost povezave v brezžična WLAN omrežja), 

 odjemalec e-pošte (POP3, IMAP) Active Sync z Exchange klientom (možnost 
uporabe potisne e-pošte), 

 vgrajen NFC čip (brez - kontaktna komunikacija), 

 vgrajen GPS sprejemnik, 

 fotoaparat najmanj 12 milijonov točk, snemanje UHD 4K (3840 x 2160), 

 možnost opozarjanja na prihajajoči klic s tresenjem, 

 vsaj 500 minut pogovora pri enem polnjenju baterije pri govorni telefoniji, 

 priložen pribor (slušalke, kabel za priklop na osebni računalnik in sinhronizacijo…), 

 teža pod 200 g. 

 
Druge zahteve v zvezi z mobilnimi napravami 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti prilogo (slikovno in tekstovno) s tehničnimi 
specifikacijami proizvajalca ponujenih mobilnih naprav, iz katere mora biti jasno razvidno, da 
ponujene mobilne naprave za oba razreda v tehničnih karakteristikah ustrezajo vsem 
naročnikovim zahtevam. Če to ni možno, se poda dodatno pojasnilo, iz katerega je razvidno, 
da naprava ustreza naročnikovim zahtevam. Ponudnik naj v tehnični dokumentaciji označi 
dele, iz katerih izhaja izpolnjevanje tehničnih zahtev. 

 
Rok dobave opreme je 7 dni od prejema posameznega naročila na naslov naročnika. Dobavni 
rok začne teči z naslednjim dnem po prejemu pisnega naročila (elektronska pošta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. IP TELEFONIJA 

Ponudnik mora ponuditi najmanj to, kar je opisano v teh tehničnih specifikacijah ter ostalih delih 
dokumentacije.  
Naročnik od ponudnika zahteva najmanj, da bo:  
- zamenjal obstoječe sisteme telefonije v poslovnih enotah naročnika z enotnim, IP telefonskim 
sistemom ter nadomestiti stare telefonske aparate z novimi IP telefonskimi aparati, 
- uredil klicanje po internih številkah med fiksnimi telefonskimi – znotraj posameznega sistema, 
- uredil kratko klicanje med fiksnimi in mobilnimi uporabniki znotraj celotne skupine uporabnikov 
naročnika,  
– storitev fiksno mobilne konvergence, ki bo uporabnikom omogočila klicanje med vsemi uporabniki 
fiksne in mobilne telefonije po kratkih številkah, 
- uredil ločeno klicanje med mobilnimi telefonskimi številkami (uporabniki) – znotraj posameznega 
sistema,  
- poenotil sistem mobilne telefonije ter zagotovil brezplačne klice med mobilnimi in stacionarnimi 
priključki naročnika.  
 
Naročnik lahko zahteva demonstracijo delovanja vseh ponujenih storitev v ponudbi v času 
preverjanja tehnične ustreznosti ponudbe v realnem okolju. 
Strošek postavljanja sistema mora biti del ponudbe kot tudi morebitne dodatne opreme/prilagoditev 
na naročnikovi lokaciji. 
Operater mora imeti zaposlene strokovnjake, ki znajo na področju IP in mobilne telefonije ter lokalne 
računalniške mreže odkrivati napake delovanja. 
Ponudnik se zavezuje zmontirati, namestiti, testirati in integrirati opremo za vzpostavitev sistema IP 
telefonije na lokaciji naročnika ter zagotoviti komplet rešitev s telefonskimi aparati na lokaciji 
naročnika. Naročnik trenutno že uporablja storitev najema od obstoječega ponudnika. Specifikacija 
števila IP telefonov, ki jih naročnik  potrebuje (vključeno v obstoječem sistemu) na lokaciji, je 
razvidna iz spodnje razpredelnice. 
 

IP TELEFONI 
LOKACIJE  

osnovni prenosni napredni IVR (interaktivni 
glasovni odzivnik) 

Kocljeva ulica 2,  
9000 Murska Sobota 
 

10 5 4 1 

Ulica Štefana Kovača 43,  
9000 Murska Sobota 
 

1 2   

Cesta I. slovenskega tabora 2, 
9240 Ljutomer 

 3   

Cesta na stadion 1 a,  
9250 Gornja Radgona 
 

1 1   

Cvetkova ulica 2,  
9000 Murska Sobota 
 

 1   

Cvetno naselje 1a,  
9231 Beltinci 
 

 2   

Dobrovnik 297 a,   1   



9233 Dobrovnik – Dobronak 
 

Grajska ulica 7,  
9000 Murska Sobota 
 

 2   

Kidričeva ulica 34,  
9220 Lendava – Lendva 
 

 2   

Mlinska ulica 5,  
9220 Lendava – Lendva 
 

1 1   

Nemčavci 1d,  
9000 Murska Sobota 
 

1 1   

Puconci 79,  
9201 Puconci 
 

 1   

Ulica Edvarda Kocbeka 15, 
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici 

 1   

Ulica Juša Kramarja 6,  
9232 Črenšovci 
 

 1   

Ulica Štefana Kovača 95,  
9224 Turnišče 
 

1    

Razpredelnica: Spisek IP aparatov vključenih v obstoječem sistemu 
 
 
Dostop za zagotavljanje storitev fiksne telefonije na lokaciji naročnika do ponudnika (operaterja) 
mora biti zagotovljen preko poslovne optike. Dostop se hkrati lahko uporabi tudi za vzpostavitev 
Internetnega dostopa. Storitev povezljivosti za IP telefonijo je predmet ponudbe, ki jo zagotovi 
ponudnik. 
Naročnik pričakuje izvajanje storitve IP telefonije 24 ur na dan, 7 dni v tednu, tako da se 

razpoložljivost storitve zagotavlja 99,9% tega časa. Ponudnik naj v ponudbi priloži tehnični opis 

sistema telefonije ter opiše postopke v primeru okvare sistema ali postopke v primeru zaznane 

napake.  

V končno ceno mesečne najemnine IP opreme in tehnično podporo za opremo morajo biti vključeni 

vsi stroški ponudnika, ki jih je ponudnik upravičen zaračunati v zvezi s predmetom razpisa. Naročnik 

ponudniku ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj. Prvi obrok najemnine zapade v plačilo 

v roku 30 dni po končani vzpostavitvi sistema IP telefonije na lokaciji naročnika in podpisu 

primopredajnega zapisnika. 

Dobava, montaža, integracija, vzpostavitev klicnega centra, samodejnih odzivnikov in prevezav, ki 

so trenutno v uporabi na lokaciji naročnika (opisi obstoječega sistema so podani v nadaljevanju), 

osnovno izobraževanje uporabnikov, test in vzdrževanje opreme je tudi vključeno v ponudbeno ceno. 

Oprema mora biti nova in nerabljena. Za vso opremo ponudnik k ponudbi predloži (lahko v digitalni 

obliki) dokumente, iz katerih bo razvidno, da ustreza zahtevam iz nadaljevanja te dokumentacije.  

Sistem mora omogočati uporabo funkcionalnosti za vse uporabnike v skupini: 

 klicanje po kratkih številkah, 

 možnosti preusmeritve klica (brezpogojno, ob zasedeni liniji, ko ni odgovora), 



 zadržanje, prevzem in predaja klica,  

 čakajoči klic, preklic čakajočega klica, 

 povratni klic, 

 prikaz identitete kličočega, 

 posredovanje imena kličočega, 

 prikaz identitete klicne skupine, 

 prepoved identifikacije kličočega, 

 zadržanje klica s posvetovanjem, ponovni klic zadnje izbrane številke, 

 konferenca treh, 

 glasovno sporočanje, 

 storitev distribucije klicev po več uporabnikih, 

 nadzor nad stroški, administrativne omejitve različnih vrst prometa, kode računov, 

 osebni spletni portal za nastavitve v slovenskem jeziku, 

 spletni dnevnik klicev, 

 dokončanje klica na zasedenega uporabnika v skupini, 

 uporabe glasovnega odzivnika (glasovne pošte). Odzivnik se vključi po potrebi z osebnim 
sporočilom posameznega uporabnika. Nastavitve odzivnika naj upravlja preko telefonskega 
aparata in/ali preko web portala. 

 Računalniški klient za upravljanje s klici, dostopom do imenika in nastavitvami 
najpogostejših funkcij telefonije v slovenskem jeziku. 

 Aplikacija za pregled opravljenih klicev in razvrstitev stroškov po organizacijskih enotah. 
Omogoča več nivojsko hierarhijo dostopa (administrator, uporabnik)  
 
 

Najem standardnih telefonskih aparatov, ki morajo: 
 OIPT mora imeti možnost prikaza na zaslon vsaj 132 x 64 pik in najmanj 4 vrstični grafični 

prikazovalnik; 

 OIPT mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj) 

minimalno 3x100 zapisov oz. skupaj min 300 zapisov;  

 OIPT mora imeti nastavitev glasnosti zvonjenja; 

 OIPT mora imeti možnost  konferenčne zveze; 

 OIPT mora imeti lokalni imenik za minimalno 500 vnosov; 

 OIPT mora imeti izbirnik (meni) v slovenskem jeziku; 

 OIPT mora imeti vgrajen vmesnik za priključitev naglavnih slušalk; 

 OIPT mora podpirati registracijo 2 linij (številk); 

 OIPT mora omogočati sinhronizacijo imenika z LDAP oz. imeti možnost dostopa do 

centralnega imenika, ki se ga ureja preko .csv ali .xml.; 

 OIPT mora omogočati prostoročno telefoniranje; 

 OIPT mora omogočati samodejno preusmeritev na pred nastavljeno številko, fiksno ali 

mobilno; 

 OIPT mora omogočati ročno preusmeritev na katerokoli številko. 

 

NAPREDNI IP TELEFON  (v nadaljevanju NIPT)    

 NIPT mora imeti možnost prikaza na zaslon vsaj 240 x 120 pik in najmanj 6 vrstični grafični 
prikazovalnik 

 NIPT mora imeti optični prikaz dohodnega klica  
 NIPT mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj) minimalno 

3x100 zapisov oz. skupaj min 300 zapisov;  



 NIPT mora imeti nastavitev glasnosti zvonjenja; 

 NIPT mora imeti možnost  konferenčne zveze; 

 NIPT mora imeti lokalni imenik za minimalno 500 vnosov; 

 NIPT mora imeti izbirnik (meni) v slovenskem jeziku; 

 NIPT mora imeti vgrajen vmesnik za priključitev naglavnih slušalk; 

 NIPT mora podpirati registracijo vsaj 4 linij (številk); 

 NIPT mora omogočati sinhronizacijo imenika z LDAP oz. imeti možnost dostopa do centralnega 

imenika, ki se ga ureja preko .csv ali .xml.; 

 NIPT mora omogočati prostoročno telefoniranje; 

 NIPT mora omogočati programiranje tipke za samodejno preusmeritev na pred nastavljeno 

številko, fiksno ali mobilno; 

 NIPT mora omogočati ročno preusmeritev na katerokoli številko. 
 NIPT mora omogočati nastavitev preusmeritve klicev glede na urnik oz. dohodno številko 
 NIPT morajo omogočati priklop dodatnih polj tipk z LCD ekranom in vsaj 20 funkcijskimi tipkami 

z možnostjo programiranja (status linije, hitro klicanje,…). 
 NIPT mora imeti spomin za vsaj 10 dohodnih klicev 
 NIPT mora omogočati preusmeritev klicev nastavljivo po urniku (upošteva uro, praznike) 
 NIPT mora omogočati predvajanje prednajavnega sporočila 
 NIPT mora omogočati predvajanje sporočila izven delovnega časa 
 
PRENOSNI IP TELEFONSKI APARAT (v nadaljevanju: PIPT)  
 PIPT mora omogočati optični prikaz dohodnega klica 
 PIPT mora omogočati prikaz zgrešenih klicev do 20 zapisov 
 PIPT mora omogočati nastavitev glasnosti zvonjenja 
 PIPT mora omogočati do 14 ur pogovora 
 PIPT mora imeti lokalni imenik za minimalno 200 vnosov; 

DODATNE STORITVE NA SISTEMU IP TELEFONIJE 
 
Za vse IP uporabnike mora sistem dodatno omogočati (napredne funkcionalnosti): 

 Možnost predvajanja pred najavnega sporočila za vse uporabnike v skupini. Pred najavno 

sporočilo mora omogočati selektivno predvajanje glede na številko klicočega in/ali glede na 

delovni čas (internim klicem se sporočila ne predvaja). 

 Možnost nastavitev selektivni sprejem /preusmeritev /zavrnitev klica, glede na urnik in 

izvorno številko klicočega. 

 Možnost nastavitev zaporednega zvonjenje na do min. 5 številk (ureditev klicnih skupin). 

 Možnost nastavitev hkratnega zvonjenja na do min 5 številk (ureditev klicnih skupin). 

 Možnost nastavitev uporaba telefonske številke na več terminalih (dva ali več IP terminalov 

na eni številki). 

Dodatno mora sistem omogočati: 
 

 Napredna distribucija klicev s funkcionalnostmi: 

o Pozdravi in najave 
• Prilagodljivi pozdravi / sporočila 
• Vhodno sporočilo  (avdio in video) 
• Sporočilo v čakalni vrsti (avdio in video) 

o Usmerjevalne politike glede na aktivne agente, ki dodatno omogoča: 
• klicočemu izhod iz čakalne vrste 
• Preliv klicev – obravnava glede na dolžino vrste in čas čakanja 
• Prisilno odjavo agenta – jo sprožijo neobdelani klici 
• Prazniki – obdelava klicev glede na koledar 

o Funkcije agenta in nadzornika 



• Spletni nadzor storitev 
• Nastavi stanje: vpis, izpis, dosegljiv, ni na voljo, zaključevanje 
• Rač. aplikacija za upravljanje klicev (agent in nadzornik) 

 
 

 Interaktivni glasovni odzivnik (IVR) z naslednjimi funkcijami: 

o mora omogočati lastno izdelavo poljubnih diagramov poteka klica z uporabo 
skriptnega jezika ali grafičnega vmesnika, 

o mora imeti možnost nastavitve različnih menijev poteka klica glede na čas dneva, 
koledar, 

o možnost kreiranja in nameščanja lastnih najav in posnetkov 
 Sistem mora omogočati snemanje klicev na vseh uporabnikih IP telefonije. Vključen mora 

biti dostop do posnetkov preko spletne aplikacije, ki omogoča več nivojsko hierarhijo 
dostopa, kontrolo dostopa in arhivsko sled prijave in dostopa do posameznega posnetka, 
zaščito pred zlorabo. 

 Sistem mora omogočati tudi snemanje pogovorov na zahtevo in sicer na način, ki omogoča 
vklop snemanja preko funkcije na telefonu ali web portala. 

 Posnetki morajo biti uporabniku na voljo za prenos kot standardna zvočna datoteka.  
 

Količine, navedene na obrazcu »Ponudbeni predračun«, so okvirne. Dejanske količine so lahko večje 
oziroma manjše od ocenjenih glede na dejanske potrebe naročnika.  

Naročnik ne more vnaprej natančno določiti količine klicanja, števila naročniških razmerij ali 
internetnih priključkov oz. števila in vrste telefonskih aparatov, zato si pridržuje pravico: 

 da bo IP telefonske aparate ter morebitno dodatno opremo za povezavo nameščal glede na 

dejanske potrebe, zato je njihovo število lahko večje ali manjše od ocenjenega; 

 da bo količina klicanja in število posameznih naročniških razmerij v predpisanem obdobju 

večja ali manjša od ocenjenega števila; 

 

Naročnik zahteva, da so klici (klici iz fiksne na fiksno, fiksne na mobilno, mobilne na fiksno in mobilne 

na mobilno številko naročnika) znotraj fiksnega in mobilnega omrežja naročnika brezplačni. 

Zahteve glede cene za storitve mobilne in fiksne telefonije 

Cena vseh storitev in vse opreme, ki jih bo izbrani ponudnik opravil oziroma jo namestil, je vračunana 
v osnovno naročnino.  

Prav tako bo izbrani ponudnik opravil brezplačen prenos vseh telefonskih številk (vseh naročniških 
razmerij) mobilne in fiksne telefonije. 
Ponudnik se zavezuje, da s podpisom pogodbe prevzame strošek, ki nastane zaradi prekinitve 
obstoječega naročniškega razmerja z obstoječim izvajalcem mobilne telefonije oziroma strošek 
zaradi prenosa vsakega naročniškega razmerja naročnika za vse obstoječe mobilne številke (tj. 
predčasno poplačilo aneksov).  

Ponudbena cena, tako posameznih postavk, kot končne cene, morajo biti izražene v evrih (EUR), 
brez DDV in z DDV in morajo vključevati vse stroške in morebitne popuste, tako da naročnika ne 
bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Ponudbena cena naj 
bo zaokrožena na štiri decimalke  

Ponudbene cene predmetnega naročila so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe, pri 
čemer se ponudnik zavezuje, da bo naročniku za vse storitve mobilne telefonije, če bo cenovno 
ugodneje, vedno zagotavljal cene in vrste naročnin skladne z aktualnimi akcijami in ponudbo. 



Naročnik zahteva, da ponudnik predloži cene klicev v vsa omrežja. 

 

 TEHNIČNA PODPORA 

Ponudnik se zavezuje naročniku nuditi tehnično podporo pri uporabi osrednje opreme 24 ur na dan, 
7 dni v tednu.  
Dodatno izvajalec zagotavlja naslednji odziv v primeru prijave napake po dogovorjenem postopku: 
 

1. LAŽJA NAPAKA: 

 Omejena na posameznega uporabnika, uporabniku ne dela določena 
funkcionalnost, slabša kvaliteta zvoka, okvara dela terminala, klici navzven 
ali navznoter so nemogoči. 

2. OBIČAJNA NAPAKA: 

 Terminal ali uporabniško stikalo je v okvari. Prizadetih je del uporabnikov 
na lokaciji, izvajanje klicev ni mogoče. 

3. TEŽJA NAPAKA: 

 Izpad storitev za več kot 30 uporabnikov. 

4. KRITIČNA NAPAKA: 

 Izpade posamezna storitev v celoti ali posamezna lokacija v celoti. 

 
 
Parametri odprave napak: 

 
Tip napake 

 
Čas prijave 

 
Odzivni čas 

 
Predviden čas 

odprave napake 

Lažja 24/7 1 ura 48 ur 

Običajna 24/7 30 min. 24 ur 

Težja 24/7 15 min. 12 ur 

Kritična 24/7 10 min. 12 ur 

Tabela: Parametri odprave napak 

 
V čas odprave napake se šteje tudi čas potreben za prihod na lokacijo naročnika. 
Če ponudnik napake ne odpravi v roku, jo lahko na njegove stroške odpravi naročnik sam. Stroški 
popravila se pobotajo oz. odštejejo od naročnikove mesečne obveznosti plačila posamezne storitve 
oz. obroka tehnične podpore v naslednjem mesecu oz. po dogovoru.  
Izvajalec storitev zagotavlja servisno službo 24 ur dnevno in istočasno jamči, da bo rezervne dele 
imel na zalogi v skladišču v Sloveniji. 
 

Vzdrževanje opreme in napak na opremi 

Izbrani ponudnik bo moral vso opremo, ki jo bo imel naročnik v najemu, na svoje stroške redno 
vzdrževati in jo po potrebi popravljati ali zamenjati z novo, tako da je primerna za njeno običajno in 
dogovorjeno rabo. Izbrani ponudnik bo odgovarjal za vse stvarne in pravne napake na opremi, ki jo 
bo imel naročnik v najemu. V ponudbi mora biti vključena vsa potrebna aktivna oprema za 
zagotavljanje storitev iz povpraševanja. 
Ponudnik se zavezuje zmontirati, namestiti, testirati in integrirati novo opremo za postavitev sistema 
IP telefonije ter telefonske aparate na vseh lokacijah naročnika najkasneje v roku trideset (30) 
delovnih dni od dne podpisa pogodbe.  



Po dobavi in končani postavitvi sistema IP telefonije na lokaciji naročnika, bosta ponudnik in naročnik 
pripravila primopredajni zapisnik o postavitvi sistema IP telefonije.  
Če se ugotovi, da oprema oz. njena namestitev ni istovetna z naročeno, če odstopa od dogovorjene 
kvalitete in količine, oz. če oprema za postavitev sistema IP telefonije ni ustrezno (v skladu z 
dogovorjeno kvaliteto oz. ostalimi zahtevami in pogoji v razpisni dokumentaciji) zmontirana, 
nameščena, testirana in integrirana, lahko naročnik prevzem odkloni in ne podpiše primopredajni 
zapisnik. 

Tehnična podpora zajema tudi pomoč pri nastavitvah in odkrivanju napak ter komunikacijo s 
proizvajalcem v primeru reševanja napak. Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko 
izvajajo naročnikovi strokovni delavci po predhodnem telefonskem dogovoru s ponudnikom in na 
podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. POSLOVNA OPTIKA - INTERNET 

 
Ponudnik/izvajalec bo moral posodobiti, poenotiti, povečati prepustnost ter zagotoviti stabilno 
delovanje poslovne optike v vseh poslovnih enotah naročnika. 
 
Ponudnik bo v poslovnih enotah naročnika montiral, namestil, testiral in integriral opremo za 
vzpostavitev priključkov za poslovno optiko glede na najnižje zahtevane hitrosti – 40/40. 
 
Ponudnik bo zagotovil:  

- da bo zagotovil instalacijo optičnih vodnikov od lastne infrastrukture do poslovnih prostorov 
naročnika, 

- da bo za izvedbo vseh priključkov pridobil in uredil vsa potrebna dovoljenja, 
- ponudnik bo takoj po priklopu posameznih optičnih povezav ali telefonskih priključkov v 

sodelovanju z naročnikom poskrbel, da se odpovedo trenutne pogodbe ali naročnine, aktivna 
oprema trenutnega ponudnika pa se vrne trenutnemu ponudniku, 

- da so fizične povezave zagotovljene preko ethernet optične tehnologije, 
- simetričnost prenosa podatkov, 
- da ima vsak priključek stalno zagotovljeno zahtevano hitrost (40/40) ne glede na 

obremenjenost omrežja ponudnika, 
- da je vsa dodatna aktivna in pasivna oprema, potrebna za delovanje poslovno optičnih 

povezav, predmet ponudbe po tem razpisu. Dobava, montaža, integracija, test in 
vzdrževanje opreme je vključeno v ponudbeno ceno, 

- na posameznem internetnem dostopu uporabo več IP naslovov (do 4) 
- da bodo vse fizične povezave, ki jih bo izvedel ponudnik, zgrajene v skladu z Normativi za 

izgradnjo LAN v5.4 in potrjene s strani naročnika, 
 

 
Ponudnik mora zagotoviti: 

- zmožnost vpogleda v statistiko tehničnih parametrov povezave v realnem času, 
- zmožnost vpogleda v poročila s pregledom povezljivosti in paketne izgube, 
- omogočati obveščanje o izpadu posameznega priključka na elektronski naslov ali preko SMS 

sporočila na določeno mobilno telefonsko številko naročnika, 
- za vse poslovne internetne priključke tehnično podporo, kot je opisana v poglavju Tehnična 

podpora, 
- po vzpostavitvi internetnih povezav pripraviti tehnično dokumentacijo (skica vseh povezav, 

tip povezave, IP naslovi naprav, tip naprav, serijske številke naprav, ipd.) in jo ob vseh 
spremembah osveževati ter dati na razpolago naročniku za lažjo komunikacijo s ponudnikom 
ob odpravljanju napak, 

- da bo na vseh internetnih dostopih omogočil DDOS zaščito 
- da bo na vsaki lokaciji zagotovljen vsaj en statični IP naslov za priklop usmerjevalnika 

naročnika, 
- optika se mora uporabiti tudi za vzpostavitev IP telefonije 
- HITROST min 40/40MBit/s NA VSEH LOKACIJA HPOSLOVNIH ENOT in min 100/100MBit/s NA 

MATIČNI LOKACIJI NAROČNIKA. 
 
Ponudnik se zavezuje zmontirati, namestiti, testirati in integrirati opremo za postavitev internetnih 
povezav na vseh navedenih lokacijah naročnika v terminu, za katerega se dogovorita ponudnik in 
naročnik. 



Zaščita pred DDoS napadi se mora izvajati na opremi ponudnika v SLO in mora vključevati 
avtomatsko detekcija napadov, avtomatsko čiščenje napadov in izdelava mesečnih poroči Naročnik 
bo mesečno najemnino za internetne priključke in tehnično podporo plačeval v mesečni obrokih, kot 
bo to izhajalo iz ponudbe ponudnika. 

V primeru, da ponudnik ne zagotavlja povezljivosti do lokacij naročnika s svojimi kapacitetami, mora 
le-ta izkazati, da bo imel zahtevane kapacitete na voljo  v celotnem obdobju trajanja pogodbe. 
Ponudnik mora v primeru uporabe kapacitet drugih pravnih subjektov le-te navesti kot partnerje oz. 
podizvajalce in za njih pripraviti vse, v dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila. Za navedene 
pravne subjekte veljajo tudi vse zahteve in omejitve določene z ZJN-3.  
V končno ceno mesečne najemnine za internetni priključek in tehnično podporo za opremo morajo 
biti vključeni vsi stroški ponudnika, ki jih je ponudnik upravičen zaračunati v zvezi s predmetom 
razpisa.  
Naročnik ponudniku ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj. 
Dobava, montaža, integracija, test in vzdrževanje opreme so vključeni v ponudbeno ceno. 
 

 
 

 

Ocenjevanje ponudb  

 
- CENA 
- REFERENCE 

 
 
 
 

DODATNE TOČKE (kot izhaja iz predračuna):  
 

 storitve: 
o omogočeno izstavljanje ločenih računov za pravne in fizične osebe;  
o omogočeno omogočene storitve plačevanja z mobilnim telefonom; 
o OnLine spremljanje porabe za vse fiksne/mobilne priključke 

 
 pokritost na območju Slovenije s signalom LTE 

 
 število lastnih baznih postaj 

 
 
 
 
  



Obrazec št. 8 

 
 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
ZA RESNOST PONUDBE 

 
 
Ponudnik:  

 
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec 
ponudnika: 

 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika POMURSKE LEKARNE, KOCLJEVA ULICA 2, 
MURSKA SOBOTA, 9000 Murska Sobota, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot 
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo »Storitve mobilne telefonije, stacionarne IP 
telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod število objave 
_______________, z dne _______________ v primerih: 

 če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni 
ponudbo v času njene veljavnosti, 

 če izbrani ponudnik na poziv naročnika ne podpiše pogodbe, 

 če izbrani ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
v skladu s pogoji naročila, 

brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 3.360,00 EUR. 
 
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko 
dospe, v gotovini. 
 
Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic 
izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 
 
Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika POMURSKE LEKARNE, KOCLJEVA ULICA 2, MURSKA 
SOBOTA, 9000 Murska Sobota, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo 
take menice. 
 
Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih 
računov: 

 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis odgovorne osebe: 

 

 

  

 

 
  



Obrazec št. 9 

 
 

VZOREC: MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
Ponudnik:  

 
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec 
ponudnika: 

 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika POMURSKE LEKARNE, KOCLJEVA ULICA 2, 
MURSKA SOBOTA, 9000 Murska Sobota, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo »Storitve mobilne 
telefonije, stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let«, skladno z določili 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez 
poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 3.360,00 EUR. 
 
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko 
dospe, v gotovini. 
 
Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic 
izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 
 
Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika POMURSKE LEKARNE, KOCLJEVA ULICA 2, MURSKA 
SOBOTA, 9000 Murska Sobota, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo 
take menice. 
 
Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih 
računov: 

 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis odgovorne osebe: 

 

 

  

 

 
  



Obrazec št. 10 

 
 

VZOREC: MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 
 
Ponudnik:  

 
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec 
ponudnika: 

 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika POMURSKE LEKARNE, KOCLJEVA ULICA 2, 
MURSKA SOBOTA, 9000 Murska Sobota, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot 
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za javno naročilo »Storitve mobilne telefonije, 
stacionarne IP telefonije in poslovne optike za obdobje 4 let«, skladno z določili dokumentacije v zvezi 
z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni 
v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 3.360,00 EUR. 
 
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko 
dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati dne _______________. 
 
Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic 
izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 
 
Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika POMURSKE LEKARNE, KOCLJEVA ULICA 2, MURSKA 
SOBOTA, 9000 Murska Sobota, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo 
take menice. 
 
Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih 
računov: 

 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis odgovorne osebe: 

 

 

  

 

 
 


