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VSEBINA 
 
 
 

Vsebino razpisne dokumentacije v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
128/06, 16/08 – v nadaljevanju ZJN-2) sestavljajo: 
 
 

1. Povabilo in navodila ponudnikom za pripravo ponudbe 
 

2. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ponudnika 
 

3. Finančna zavarovanja 
 

4. Tehnične specifikacije 
 

5. Obrazci za pripravo ponudbe 
 

6. Vzorec pogodbe 
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1.1 NAROČNIK 

 
Na podlagi Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju projekta e-pravosodje, ki sta ga sklenila Ministrstvo za 
pravosodje kot upravičenec za vsebine projekta e-pravosodje in Ustavno sodišče Republike Slovenije kot 
uporabnik na strani upravičenca, na podlagi Dodatka št. 2 k temu sporazumu ter na podlagi 3. odstavka 
3. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 in 16/08; ZJN-2) se to naročilo oddaja v imenu 
in za račun Republike Slovenije, Ministrstva za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, kot 
naročnika v vlogi upravičenca za vsebine projekta e-pravosodje in Ustavnega sodišča, Beethovnova 
ulica 10, 1000 Ljubljana, kot naročnika v vlogi uporabnika na strani upravičenca za vsebine projekta e-
pravosodje.  
 
Naročnika vabita vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije 
predložijo ponudbo. Ponudbe lahko predložijo vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, izpolnjujejo 
pogoje iz te razpisne dokumentacije in so registrirani in akreditirani oziroma so vložili vlogo za akreditacijo 
na Arhiv Republike Slovenije za dejavnost, ki je predmet javnega naročila ter imajo za opravljanje te 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 
Kontaktna oseba je Alenka Velikanje: 
• Telefon: 01/477-64-84 
• Fax: 01/477-65-00 
• E-pošta: alenka.velikanje@us-rs.si  
 
 

1.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 
Predmet javnega naročila je "Zajem in zanesljiva pretvorba javnega arhivskega gradiva v digitalno 
obliko".  
 
Predmet javnega vsebuje zajem in digitalizacijo zadev iz pristojnosti Ustavnega sodišča RS od 
osamosvojitve dalje, obdelavo gradiva z izdelavo kazal in izdelavo PDF dokumentov, vse v skladu z 
Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in ostalimi predpisi s tega področja. 
 
 

1.3 PRAVNA PODLAGA 

 
Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ in arhivske dejavnosti ter v skladu z veljavno 
zakonodajo s področja evropske kohezijske politike. 
 
 

1.4 VRSTA POSTOPKA 

 
Oddaja javnega naročila se v skladu s 25. členom ZJN-2 izvede po odprtem postopku.  

 
Naročnika bosta na podlagi izpolnjevanja v nadaljevanju postavljenih pogojev in meril izbrala ponudnika, 
s katerim bosta sklenila pogodbo. 
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1.5 PREDLOŽITEV PONUDBE 

 
Naročnik mora ponudbe prejeti do dne 3.8.2009 do vključno 10:00 ure v vložišče na naslov: Ustavno 
sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana. Ponudbe, ki do roka ne bodo 
predložene na ta naslov, ne glede na način dostave (osebno na vložišče ali po pošti), bodo izločene in 
neodprte vrnjene ponudnikom. Ustavno sodišče sprejema ponudbe vsak delovni dan od 08:00 do 16:00 
ure.  
 
 

1.6 ODPIRANJE PONUDB 

 
Javno odpiranje ponudb bo dne 3.8.2009 ob 12:30 uri na naslovu: Ustavno sodišče Republike 
Slovenije, Beethovnova ulica 13, 1000 Ljubljana. 
 
Predstavniki ponudnikov se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni 
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. Na odpiranju 
ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ponudnika, ponudbena 
cena). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede 
ponudb in postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo pooblaščeni predstavniki ponudnikov in prisotni člani 
strokovne komisije. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se pooblaščenim predstavnikom ponudnikov 
izroči takoj po končanem odpiranju oziroma najkasneje v treh delovnih dneh.  
 
 

1.7 FINANCIRANJE 

 
Predmetno javno naročilo se izvaja v okviru operacije e-pravosodje. Javno naročilo zajema in zanesljive 
pretvorbe javnega arhivskega gradiva v digitalno obliko delno financira Evropska Unija in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada. Javno naročilo se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21.11.2007),  v okviru pete 
razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostna usmeritev »Učinkovita 
in uspešna javna uprava« in na podlagi Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju projekta e-pravosodje (v 
nadaljevanju sporazum), ki sta ga sklenila Ministrstvo za pravosodje kot upravičenec za vsebine projekta 
e-pravosodje in Ustavno sodišče Republike Slovenije kot uporabnik na strani upravičenca dne 12.1.2009, 
št. Su-X-20/08-51 in 007-276/2007/123 in dodatka k temu sporazumu. 
 
Vir sredstev financiranja:  
• postavka 9233 Modernizacija pravosodnega sistema e-pravosodje EU udeležba (85,00 %) in  
• postavka 9245 Modernizacija pravosodnega sistema e-pravosodje slovenska udeležba (15,00 %). 
 
Pri izvajanju navedenega postopka oddaje javnega naročila sta oba naročnika dolžna upoštevati tudi 
določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11.7.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1260/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31.6.2006, str. 25, Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5.7.2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1784/1999/ES (UL L, št. 210 z dne 31.7.2006, str. 12, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 
8.12.2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 
1080/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z 
dne 27.12.2006, str. 1, z vsemi spremembami, in sicer glede: 
• informiranja in obveščanja javnosti skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES; 
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• dopolnilnega financiranja skladno z 34. členom Uredbe 1083/2006/ES in 20. členom Uredbe o 
izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v 
programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09 in 40/09); 

• upravičenosti izdatkov skladno z 11. členom Uredbe 1081/2006/ES; 
• hranjenja dokumentacije 10 let po zaključku operacije; 
• dostopnosti dokumentacije: naročnikoma, organu upravljanja – Službi Vlade RS za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko, organu za potrjevanje – Ministrstvu za finance, revizijskemu 
organu – Ministrstvu za finance, Uradu RS za nadzor proračuna ter drugim nadzornim organom; 

• ob morebitni reviziji o tem pisno obvestiti organ upravljanja – Službo Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR); 

• omejitev glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES; 
• omejitev glede prihodkov v skladu s 55. členom Uredbe 1083/2006/ES; 
• prepovedi dvojnega financiranja. 
 
Oba naročnika sta pri izvajanju navedenega postopka oddaje javnega naročila dolžna upoštevati tudi 
Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem 
obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09 in 40/09). 
 
Oba naročnika sta dolžna pri izvajanju postopka oddaje javnega naročila glede upravičenosti izdatkov 
upoštevati poleg 11. člena Uredbe 1081/2006/ES tudi Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013, Navodila organa upravljanja 
za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2007-2013, Navodila Organa Upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in 
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, Operativni program razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013, Odločbo organa upravljanja št. OP RČV/5/1/01-0-MP, z dne 19.5.2008 o dodelitvi 
sredstev za operacijo e-pravosodje ter soglasje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko v vlogi organa upravljanja št. 303-24/2008/59 
 

1.8 SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

 
Za popolnost ponudbe mora biti v njej predložena naslednja dokumentacija: 
 
1. Podatki o gospodarskem subjektu (OBR-1); 
2. Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-2);  
3. Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (OBR-3); 
4. Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (OBR-4); 
5. Pooblastilo za pridobitev podatkov (OBR-5);  
6. Ponudbena cena (OBR-6); 
7. Veljavnost ponudbe in plačilni pogoji (OBR-7); 
8. Izvedeni referenčni projekti (OBR-8); 
9. Življenjepis članov projektne skupine (OBR-9); 
10. Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR-10); 
11. Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti OBR-12 (OBR-11); 
12. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12); 
13. Ovojnica (OBR-13); 
14. Opis tehnične rešitve (OBR-14); 
15. Projektni načrt za izvedbo projekta (OBR-15); 
16. Fotokopija odločbe Arhiva RS o registraciji; 
17. Parafiran in žigosan vzorec Pogodbe o zajemu in zanesljivi pretvorbi javnega arhivskega 

gradiva v digitalno obliko. 
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Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik moral Ustavnemu 
sodišču predložiti v roku 10 dni po podpisu pogodbe.  
 
Zaželeno je, da je ponudba oziroma ponudbena dokumentacija sestavljena oziroma vložena po vrstnem 
redu, navedenem v vsebini razpisne dokumentacije. 
 
 

1.9 OBLIKA PONUDBE 

 
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo predmeta javnega naročila v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki 
tega ne bodo storili, izločil iz ocenjevanja ponudb. 
 
Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na obrazcih, ki so del te razpisne dokumentacije. Obrazci 
iz te razpisne dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani na izvirniku, razen če ni na 
posameznem obrazcu določeno drugače. 
 
Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora vsebina v celoti 
ustrezati zahtevam naročnika, kar pomeni, da mora biti vsebina obrazca istovetna vsebini na 
predpisanem obrazcu, razen če ni drugače določeno v obrazcu. 
 
Izjave in potrdila, ki jih naročnik zahteva od posameznega ponudnika in niso vsebovane v obliki obrazca 
kot del razpisne dokumentacije, je ponudnik dolžan pridobiti sam in jih potrjene priložiti ponudbeni 
dokumentaciji. 
 
Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni 
dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezni obrazci ločeni z listi oziroma pregradami, na katerih so 
navedeni ali naslovi posameznih obrazcev ali številke posameznih obrazcev. V primeru, da ponudnik 
predloži ponudbo v več registratorjih, mora registratorje označiti z zaporednimi številkami.  
 
V primeru skupne ponudbe oziroma ponudbe s podizvajalci, naj vodilni partner oziroma glavni 
izvajalec ponudnik najprej priloži svoj posamezni dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj 
za njim dokument partnerja oziroma podizvajalca. 
 
 

1.10 IZVIRNIK IN KOPIJA PONUDBE 

 
Ponudnik mora predložiti izvirnik in kopijo ponudbe (ki je identična izvirniku ponudbe) v posamičnih 
zaprtih ovojnicah ter ju označiti z "IZVIRNIK" in "KOPIJA". Na teh "notranjih" ovojnicah mora biti 
navedeno ime in naslov ponudnika. 
 
Ti "notranji" ovojnici je potrebno vložiti v "zunanjo" ovojnico, ki jo mora ponudnik zapreti in nasloviti na 
naročnika, kot je določeno v tem navodilu. Na "zunanji" ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen 
OBR-13. 
 
V primeru skupne ponudbe OBR-13 izpolni vodilni partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa glavni 
izvajalec. Izpolniti je potrebno le bela polja. V polje “Pošiljatelj (vlagatelj)” ponudnik vpiše svoje ime in 
naslov ter označi s križcem, za kakšno vrsto vloge gre.  

Če "zunanja" ovojnica ni zaprta in označena, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne prevzema nobene 
odgovornosti za izgubo ali predčasno odpiranje takšnih ponudb. Ponudbo, ki je bila iz tega razloga 
predčasno odprta, bo naročnik zavrnil in poslal nazaj k ponudniku. 
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Izvirnik ponudbe:  
• mora biti napisan s sredstvom, ki pušča trajno sled, žigosan in podpisan od zakonitega zastopnika 

ponudnika ali osebe, ki ima pooblastilo zakonitega zastopnika; 
• ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali 

potrebne zaradi odprave napak ponudnika; popravljene napake morajo biti označene z inicialkami 
osebe, ki podpiše ponudbo; 

• ne sme vsebovati teksta med vrsticami, brisanega teksta ali teksta, ki bi se pokrival;  
• če je mogoče obrazec izpolniti v več izvodih, mora biti podpisan in žigosan vsak od njih.  
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo pravilno označene prispele v postavljenem roku. 
 
 

1.11 PREDLOŽITEV PONUDBE 

 
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira 
vse ponudbe, v katerih nastopa. 
 
 

1.12 JEZIK 

 
Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija ponudnika z 
Ustavnim sodiščem mora potekati v slovenskem jeziku. Posamezne tehnične priloge in dokazila 
(certifikati) so lahko priloženi tudi v tujem jeziku, vendar mora ponudnik v tem primeru priložiti njihov 
overjen prevod. 
 
 

1.13 VELJAVNOST PONUDBE 

 
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj do 2.11.2009. 
 
V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. 
 
 

1.14 PREPOVED DEJANJ, KI MERIJO NA IZBIRO KATEREGAKOLI PONUDNIKA 

 
Naročnika oziroma ponudniki, ki sodelujejo v postopku javnega naročila, ne smejo opravljati nobenih 
dejanj, ki merijo na vnaprejšnjo izbiro ponudnika.  
 
Naročnika oziroma ponudniki ne smejo začeti opravljati del, ki naj bi bila predmet pogodbe po tem javnem 
naročilu, preden pogodba ni veljavna. 
 
 

1.15 MERILO ZA IZBOR 

 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna ponudbena cena, kot je 
opredeljena v OBR-6. Ustavno sodišče bo na podlagi navedenega merila ocenjevalo le popolne ponudbe.  
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Če bosta dve ali več ponudb imeli enako najnižjo končno ponudbeno ceno, bo naročnik izbral tisto, ki ima 
krajši rok izvedbe. Če tudi na ta način ne bo mogoče izbrati najugodnejšega ponudnika, bo Ustavno 
sodišče le-tega izbralo z žrebom. 
 
 

1.16 PONUDBENA CENA 

 
Ponudnik mora izpolniti vse postavke OBR-6, ki mora biti podpisan in žigosan. V primeru skupne 
ponudbe OBR-6 izpolni, podpiše in žigosa vodilni partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa glavni 
izvajalec. 
 
Cene morajo biti izražene v evrih. 
 
Ponudbena cena je cena, ki vključuje vse elemente cene: davke, prispevke, transportne stroške, popust 
in morebitne druge stroške. Naknadno naročnika ne bosta priznala nobenih stroškov, ki niso zajeti v 
ponudbeno ceno. 
 
 
Če bo ponujena neobičajna nizka ponudba, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe od ponudnika 
zahteval pisno predložitev podrobnih podatkov o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so merodajni 
za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb ter njihovo vrednostno utemeljitev ter 
prejeto obrazložitev preveril, vse v skladu z 49. členom ZJN-2.  
 
 

1.17 ROK PLAČILA 

 
Rok plačila je 30 (trideset) dni od dneva uradno prejetega pravilno izstavljenega računa za opravljene 
storitve v preteklem mesecu na naslov Ministrstva za pravosodje 
 
Izbrani ponudnik izstavi račun na podlagi podpisanega dnevnika opravljenega dela v posameznem 
mesecu,  ki ga podpišejo oba naročnika in ponudnik.  
 
 

1.18 SKUPNA PONUDBA 

 
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (partnerjev). V tem primeru morajo ponudniki, 
ki oddajo skupno ponudbo, obvezno predložiti dogovor o skupnem nastopu v postopku oddaje 
javnega naročila (npr. pogodbo o sodelovanju).  
 
Dogovor o skupnem nastopu mora biti predložen v izvirniku ali pa kot overjena kopija in mora vsebovati: 
 
- navedbo vodilnega partnerja, ki je pooblaščen tudi za končno sestavo, usklajevanje, podpis in 

pravočasno predložitev ponudbe, pridobivanje informacij od naročnika, podpis pogodbe, itd. 
- navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner, 
- navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za izvajanje dogovora, 
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev za izvedbo del po pogodbi. 
 
Dogovor o skupnem nastopu morajo podpisati in žigosati vsi partnerji in mora veljati ves čas trajanja 
pogodbe o izvedbi javnega naročila. 
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1.19 PONUDBA S PODIZVAJALCI 

 
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval z enim ali več podizvajalci, mora to v 
ponudbi navesti skladno s priloženim obrazcem (OBR-1, str. 4). Ponudnik naročniku za delo, ki ga je 
opravil njegov izvajalec, odgovarja enako, kot če bi delo opravil sam. 
 
 

1.20 VARIANTNE PONUDBE 

 
Variantne ponudbe niso dopustne. 
 

1.21 VZOREC POGODBE 

 
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati, s čimer potrjuje, da se z 
njim strinja.  
 
V primeru skupne ponudbe vzorec pogodbe parafira in žigosa tisti partner, kot je to določeno v dogovoru 
o skupnem nastopanju. V primeru ponudbe s podizvajalci vzorec pogodbe parafira in žigosa glavni 
izvajalec. 
 
 

1.22 STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE 

 
Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.  
 
Naročnika v nobenem primeru ne moreta biti odgovorna za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh 
stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z naročilom in na končno izbiro izvajalca. 
 
 

1.23 PREKINITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 

 
Ustavno sodišče si pridržuje pravico kadarkoli prekiniti postopek javnega naročanja skladno z 2. 
odstavkom 80. člena ZJN-2.  
 
 

1.24 ODLOČITEV O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI IN SKLENITEV POGODBE 

 
Ustavno sodišče bo o izbiri obvestilo ponudnike pisno. 
 
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 5 (petih) dneh po prejemu pogodbe v podpis Ustavnemu sodišču 
vrniti podpisano pogodbo, sicer Ustavno sodišče šteje, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. 
Ustavno sodišče bo v tem primeru unovčilo bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za 
odstop od ponudbe. O podpisu pogodbe je ponudnik dolžan nemudoma obvestiti oba naročnika.  
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s ponudnikovo 
predložitvijo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja 
določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje. 
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V primeru, da izbrani ponudnik po pozivu ne podpiše pogodbe, lahko oba naročnika skleneta pogodbo z 
naslednjim ponudnikom, uvrščenim na drugo mesto oziroma če to ni mogoče, z morebitnim ponudnikom 
uvrščenim na tretje mesto. 
 
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnika in ponudnik ne smejo pričenjati 
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 
 
 

1.25 JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK 

 
Izbrani ponudnik (izvajalec), s katerim bosta naročnika sklenila pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst 
napak skladno z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07-UPB1). 
 
Izvajalec v celoti odgovarja naročnikoma za izpolnitev prejetega naročila. 
 
V primeru, če je naročilo oddano skupini gospodarskih subjektov, le-ti odgovarjajo  naročnikoma 
neomejeno solidarno.  
 
 

1.26 VARSTVO PODATKOV 

 
Naročnika se zavezujeta kot poslovno skrivnost oziroma tajnost varovati vse tiste podatke v ponudbi, ki 
so označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost in ki jih kot takšne opredeljuje Zakon o gospodarskih 
družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 60/2006 popr.,10/2008, 68/2008).  
 
Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost. 
 
 

1.27 POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala 
javnih naročil.  
  
Ustavno sodišče bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo na Portal javnih naročil posredovana najkasneje 
deset dni pred potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko Ustavno sodišče spremeni ali dopolni razpisno 
dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo Ustavno sodišče podalo 
najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev in odgovori na vprašanja 
ponudnikov bodo sestavni del razpisne dokumentacije in bodo posredovani preko Portala javnih naročil.  
 
Če Ustavno sodišče bistveno spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo, v skladu s potrebnim časom 
za pripravo ponudb podaljša rok za oddajo ponudb. S podaljšanjem roka za oddajo ponudb se pravice in 
obveznosti obeh naročnikov in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega 
roka za oddajo ponudb. 



 

 

 

 

JN4838/2009 12/19   

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

1.28 ZAHTEVEK ZA REVIZIJO 

 
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 
94/07-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in 
ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnikov, ki se v 
zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob 
vložitvi zahtevka vplačati takso na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje 
proračuna RS, v skladu z 22. členom ZRPJN. Po odločitvi o dodelitvi je rok za vložitev zahtevka za 
revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih 
pri Ustavnem sodišču. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti Ministrstvo za finance, sektor za 
javna naročila in koncesije. 
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2. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN 

SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
 

 
 
 

Ustavno sodišče bo priznalo sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki nastopajo v 
ponudbi, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.  

 
Ustavno sodišče lahko od gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi, naknadno zahteva, 

da predložijo ustrezna dokazila za dokazovanje dejstev, ki so jih navedli v izjavah. 
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2.1 PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 

 
V primeru samostojne ponudbe mora gospodarski subjekt predložiti, izpolniti, podpisati in žigosati vsako 
stran OBR-1 (t.j. strani 1-4). Tretja stran OBR-1 je (glede na njeno vsebino) lahko prečrtana. 
 
V primeru skupne ponudbe mora vse strani OBR-1 izpolniti in vsako stran podpisati, žigosati in predložiti 
tako vodilni partner kot tudi vsak partner posebej. Posamezne strani OBR-1 so glede na njihovo vsebino 
lahko prečrtane. 
 
V primeru ponudbe s podizvajalci mora vse strani OBR-1 izpolniti in vsako stran podpisati, žigosati in 
predložiti tako glavni izvajalec kot tudi vsak podizvajalalec posebej. Tretja stran OBR-1 je (glede na njeno 
vsebino) lahko prečrtana. 
 

2.2 OSNOVNA SPOSOBNOST 

 
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
1. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2 

oziroma istovrstnih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08 in 
66/08–popr.); 
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-2) 

 
2. da njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz 1. in 2. 

odstavka 42. člena ZJN-2 oziroma istovrstnih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08 in 66/08 – popr.); 
Dokazilo:  Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (OBR-4) 

 
3. da proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 

likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja 
gospodarskega subjekta; 
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-2) 
 

4. da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega 
naročila; 
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-2) 

 
5. da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o 

preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 2/2004) t.j. s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar 
Ustavnega sodišča RS ali Ministrstva za pravosodje oziroma njegov družinski član posredno ali 
neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen 
pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%; 
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-2) 

 
6. da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 

davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež; 
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-2) 

 
7. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti s področja javnega naročila v skladu s 

predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski 
register. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo iz 
uradne evidence; 
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-2) 
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8. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 

naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje 
potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, 
opravljali storitev; 
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-2) 

 
Opomba: 
• pri skupni ponudbi morajo vse pogoje izpolnjevati in izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-2 predložiti tako 

vodilni partner kot tudi vsak partner posebej; 
• pri ponudbi s podizvajalci morajo vse pogoje izpolnjevati in izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-2 predložiti 

tako glavni izvajalec kot tudi vsak podizvajalalec posebej; 
• za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si 

naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred 
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v 
državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. 

 
 

2.3 EKONOMSKO-FINANČNA SPOSOBNOST 

 
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
1. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 

naročanja;  
 
Dokazilo: OBR-3 
Opomba: V primeru skupne ponudbe morajo pogoje izpolnjevati in izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-3 
priložiti tako vodilni partner kot tudi vsak partner posebej; v primeru ponudbe s podizvajalci morajo pogoje 
izpolnjevati in izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-3 priložiti tako glavni izvajalec kot tudi vsak podizvajalec 
posebej. 
 

2. Da v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega 
transakcijskega računa;  
 
Dokazilo: OBR-3 
Opomba: ponudnik na podlagi poziva Ustavnega sodišča v (s strani Ustavnega sodišča) postavljenem roku 
predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ponudnik v obdobju šestih 
mesecev pred rokom za oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa; če ima ponudnik odprtih 
več računov, mora predložiti toliko potrdil kot ima računov; 
Opomba: V primeru skupne ponudbe morajo pogoje izpolnjevati vsak partner posebej; v primeru ponudbe s 
podizvajalci mora pogoje izpolnjevati tako glavni izvajalec kot tudi vsak podizvajalec posebej. 
 
 

2.4 IZVEDENI REFERENČNI PROJEKTI 

 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora dokazati, da je v zadnjih 3 letih izvedel vsaj 3 
referenčne projekte za zajem in pretvorbo papirnatega gradiva v digitalno obliko v obsegu 
najmanj 500.000 listov za posamezni projekt.  
 
Dokazilo: OBR-8 
Opombe: referenčni projekt je projekt, izveden na podlagi ene pogodbe z naročnikom projekta ter njenih kasnejših 
sprememb; projekt mora biti končan po 1. 6. 2006 (za konec projekta se šteje datum naročnikovega podpisa 
primopredajnega zapisnika); prijavitelj referenčnega projekta je moral pri projektu nastopiti kot glavni izvajalec. 
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2.5 KADROVSKA SPOSOBNOST 

 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora imeti ustrezne kadrovske zmogljivosti za izvajanje 
razpisanega javnega naročila, kot jih določajo Enotne tehnološke zahteve (v nadaljevanju: ETZ), Verzija 
1.0 z dne 1. 12. 2006 (objavljeno na spletni strani Arhiva Republike Slovenije http://www.arhiv.gov.si/), in 
sicer najmanj 1 (eno) osebo z opravljenim preizkusom usposobljenosti za delo z dokumentarnim 
gradivom, ki s strokovnim usposabljanjem iz zahteve ETZ 4.1.3.1 obnavlja strokovno znanje.  
 
Ta oseba mora biti pri ponudniku, bodisi redno zaposlena, bodisi pri njem delo opravlja pogodbeno. Če 
ima ta oseba sklenjeno tovrstno pogodbo z več ponudniki, se šteje, da ta pogoj izpolnjuje le tisti 
ponudnik, ki je osebo pri Arhivu Republike Slovenije prvi prijavil kot zaposleno osebo. 
 
Dokazila:  
• overjene kopije delovnih knjižic za zahtevan kader oziroma kopije izpisov obdobij zavarovanj oziroma kopije 

podpisanih in žigosanih pisnih dogovorov iz katerih so razvidne delovne izkušnje; 
• izpolnjen OBR-9 za zahtevan kader; 
• overjene kopije listin, iz katerih so razvidni datumi in pridobljene kreditne točke na strokovnih usposabljanjih.  
 
Opomba: v primeru, da se ponudnik sklicuje na kapacitete podizvajalcev ali drugih gospodarskih subjektov, mora 
poleg dokazil o izpolnjevanju navedenih pogojev v skladu s 3. odstavkom 45. člena ZJN-2 predložiti tudi izvirnik ali 
overjeno kopijo pisnega dogovora med njim in temi subjekti, sklenjen za ta namen. 
 
 

2.6 TEHNIČNE ZAHTEVE 

 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora predložiti opis tehnične rešitve in projektni načrt. 
 
Dokazila:  
• "Opis tehnične rešitve" (OBR-14), 
• "Projektni načrt za izvedbo projekta" (OBR-15) 
 
Ustavno sodišče bo izločilo ponudbo, če iz ponudbe ne bo razvidno, da je  v skladu s Tehničnimi 
specifikacijami tega javnega naročila. 
 
Opomba: V primeru skupne ponudbe morajo predložiti specificirano tehnično opremo vsi partnerji skupaj. 
 
 

2.7 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA 

 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora: 
- biti registriran pri Arhivu Republike Slovenije za razpisane storitve,  
- imeti potrjena notranja pravila ter  
- predložiti sklep Arhiva Republike Slovenije o podelitvi akreditacije za razpisane storitve ali 
- predložiti potrdilo o oddani vlogi za akreditacijo pri Arhivu Republike Slovenije in 
- najkasneje do zaključka projekta mora ponudnik pridobiti akreditacijo Arhiva Republike Slovenije 

za razpisane storitve, sicer je Ustavno sodišče upravičeno unovčiti bančno garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec za opravljene storitve brez akreditacije opreme in storitev 
ni upravičen do plačila.  

 
Dokazilo: OBR-2, kopija odločbe Arhiva RS o registraciji ponudnika, potrdilo o oddani vlogi za akreditacijo. 
Opomba: v primeru skupne ponudbe morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj. 
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2. 8 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV 

 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora predložiti izjavo, v kateri soglaša, da lahko Ustavno 
sodišče za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc za gospodarski subjekt 
in vse njegove zakonite zastopnike. 
 
Dokazilo: OBR-5 
 
Opomba: Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. V primeru skupne ponudbe mora 
OBR-5 priložiti tako glavni ponudnik kot vsak partner posebej; v primeru ponudbe s podizvajalci morajo OBR-5 
priložiti tako glavni izvajalec kot tudi vsak podizvajalalec posebej.  
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3. FINANČNA ZAVAROVANJA 
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3.1 BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 

 
Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe, v ponudbi v izvirniku predložiti bančno garancijo za 
resnost ponudbe, izdano s strani banke, nepreklicno, brezpogojno, izplačljivo na prvi poziv, v višini 10% 
končne ponudbene cene z DDV. 
 
Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati (biti unovčljiva) do izteka roka veljavnosti ponudbe, to 
je do vključno dne 2.11.2009. Če katerikoli od naročnikov med postopkom oddaje javnega naročila oceni, 
da je zahtevani rok veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe prekratek, saj bo zaradi različnih 
okoliščin rok izpolnitve ponudnikove obveznosti treba podaljšati, lahko zahteva podaljšanje veljavnosti 
bančne garancije za resnost ponudbe. 
 
Ustavno sodišče bo unovčilo bančno garancijo za resnost ponudbe v primeru, da izbrani ponudnik 
umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, ali ne sklene pogodbe z 
naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev (izročitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani). 
 
Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži glavni izvajalec, pri skupni ponudbi pa vodilni partner.  
 
Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti ta pokrit z 
bančno garancijo za resnost ponudbe. 
 
 

3.2 BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni 
po podpisu pogodbe v višini 20 % pogodbene vrednosti z DDV.  
 
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti v izvirniku, nepreklicna, 
brezpogojna, izplačljiva na prvi poziv in mora veljati še 30 dni po izteku roka za izpolnitev vseh 
izvajalčevih pogodbenih obveznosti. Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je treba temu ustrezno 
podaljšati veljavnost garancije. 
 
Bančna garancija po svoji vsebini ne sme odstopati od predloga iz razpisne dokumentacije. 
 
Bančno garancijo lahko Ustavno sodišče unovči v primeru, če izvajalec svojih obveznosti do naročnikov 
ne bo pravočasno ali pravilno izvajal oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati in v primeru, da izvajalec 
do zaključka projekta ne pridobi akreditacije Arhiva Republike Slovenije. 
 
Pri ponudbi s podizvajalci bančno garancijo predloži glavni izvajalec, pri skupni ponudbi pa vodilni 
partner.  
 
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko služi tudi za poplačilo potrjenih 
obveznosti izvajalca do podizvajalcev, v skladu z drugim odstavkom 8. člena Navodila o vrstah finančnih 
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega 
naročanja (Ur. l. RS, št. 43/00), če izvajalec nastopa s podizvajalci.  

 
 

               Ivan Biščak 
   direktor službe 

 


