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OBR-1, str. 1  
 

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 
 
V tem postopku javnega naročanja nastopamo: (obkrožite) 
 
• kot samostojni ponudnik 
• kot ponudnik v skupni ponudbi, pri čemer smo / nismo vodilni partner (obkrožite) 
• kot ponudnik z enim ali več podizvajalcem 
• kot podizvajalec 
 

Gospodarski subjekt 
(popolna firma / sedež / telefon / faks)  

 
 
Zakoniti zastopnik - ime in priimek 
(navedite vse zakonite zastopnike) 
 
 

 
•  

•  

•  

•  

 
Identifikacijska številka za DDV  

Matična številka  

 
 
Številka transakcijskega računa  
(navedite številke vseh odprtih TRR) 
 
 

 
•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

Podpisnik pogodbe  

 
Kontaktna oseba za ponudbo 
(ime in priimek / telefon / faks / e-pošta) 
 

 

 
          Kraj in datum:                Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
               ________________________ 
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REGISTRSKI PODATKI 
 

 številka datum registrsko sodišče 

Prva registracija    

Zadnja sprememba    

 
 
 

   

 
GLAVNE DEJAVNOSTI, KI JIH GOSPODARSKI SUBJEKT DEJANSKO OPRAVLJA 

 
Klasifikacijska oznaka po NACE Opis dejavnosti 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 
 
 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
               ________________________ 
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SKUPNA PONUDBA 
 
 
Skupno ponudbo sestavljajo in solidarno odgovarjajo: 
 
• vodilni partner:  (firma) _____________________________________________ v ________ % deležu 

od celotne ponudbene vrednosti 

 
in 
 

• ostali partnerji: 
 

Zap. 
št. 

Gospodarski subjekt 
(popolna firma in sedež) Vrsta del, ki jih bodo izvajali 

% od celotne 
ponudbene 
vrednosti 

odgovorna 
oseba 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 
 

Navodila za izpolnitev: V primeru večjega števila ostalih izvajalcev v skupni ponudbi se ta stran fotokopira; 
če ne gre za skupno ponudbo, je potrebno to stran obrazca priložiti prečrtano, podpisano in žigosano. 

 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
         

       podpis in žig: 
        
            ________________________  
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IZJAVA O PODIZVAJALCIH 

 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta)   
 
 
Izjavljamo (ustrezno obkrožite): 

a) da ne nastopamo s podizvajalcem; 
b) da nastopamo s podizvajalci in navajamo vrednostno udeležbo le-teh: 
 
 
o V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________________ 

(firma in sedež podizvajalca) udeležen pri izvajanju del v vrednosti _______________ EUR brez DDV, 

kar znaša ____ % skupne ponudbene vrednosti, izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

___________________________________________________________________________. 

 

o V ponudbi je podizvajalec _______________________________________________________________ 

(firma in sedež podizvajalca) udeležen pri izvajanju del v vrednosti _______________ EUR brez DDV, 

kar znaša ____ % skupne ponudbene vrednosti, izvedel pa bo naslednjo vrsto del: 

___________________________________________________________________________. 

(Navodilo za izpolnitev: če gospodarski subjekt nastopa z dvema ali več podizvajalci, se obrazec fotokopira). 
 
 

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru morebitne zamenjave priglašenega podizvajalca ali v 
primeru uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji,  

predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. 

 

 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA O  
IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV 

 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 
 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,  
da so spodaj navedeni podatki točni in resnični  

in da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
• da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi: 

o kaznivih dejanj, navedenih v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2 oziroma 
o istovrstnih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08); 

 
• da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 

postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega 
poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli 
podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež; 

 
• da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim 

ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila; 
 
• da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju 

korupcije  (Uradni list RS, št. 2/04 – ZPKor), ne smejo poslovati naročniki, t.j. s poslovnimi subjekti, v 
katerih je funkcionar Ustavnega sodišča Republike Slovenije 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%; 

 
• da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila in da ne obstaja nobeden 

izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje na tem javnem razpisu navedenih v ZJN-2 ali Splošnih 
pogojih javnega naročanja ali razpisni dokumentacijj za predmetno javno naročilo; 

 
• da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov ter 

drugih dajatev v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež; 
  
• da smo z razpisno dokumentacijo tega javnega naročila v celoti seznanjeni in s podpisom te izjave 

sprejemamo vse njene pogoje in zahteve, ter pod kazensko in materialno odgvornostjo izjavljamo, da so 
podatki, ki so podani v ponudebni dokumentaciji, resnični.  

 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko __________________, 

oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES - izpostava _______________ , številka 

_______________.  

 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona 

_________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, 

številka _______________________ izdano pri ____________________ dne ________________. 

 

Smo člani naslednje organizacije: ___________________________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne 

organizacije-zbornice, združenja itd.). 

 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost 

opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. Poslovni registre Slovenije. 

 

(če izpolnete točko B, točke C ne obkrožite; če ne izpolnete točke B, obkrožite točko C) 
 

D. Na podlagi drugega odstavka 83. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in 

arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) smo vpisani v register ponudnikov programske opreme pri Arhivu 

Republike Slovenije, z datumom registracije _______________________ in št. odločbe 

____________________. 

Registrirani smo za ___________________________________________________________________.  

 

 
Navodilo za izpolnitev obrazca: izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, 

mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, kjer 
ima gospodarski subjekt svoj sedež). 

 
 
 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA  
O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO-FINANČNIH POGOJEV 

 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 
 
 
 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 

 
 
• da v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega 

transakcijskega računa; 
Na podlagi poziva bomo Ustavnemu sodišču v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (BON2 ali 

drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju tega pogoja; 

 

 

• da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja, v skladu z zahtevo 6. odstavka 44. člena ZJN-2; 

Ustavnemu sodišču bomo v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo pooblaščenega 

revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje tega pogoja. 

 

 

 

 

         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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OBR-4 
 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA  
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 
 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 

 

 

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik _____________________________________ (ime in priimek), 

_____________________________________ (EMŠO) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, 

 

 

 

da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, 
navedenih v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2 oziroma 

istovrstnih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku  
(Uradni list RS, št. 55/08 in 66/08 – popr.); 

 
 
 
 
        
Navodilo za izpolnitev: izjavo morajo izpolnjeno predložiti vsi zakoniti zastopniki gospodarskega subjekta; v 

primeru, če ima gospodarski subjekt dva ali več zakonitih zastopnikov, se ta obrazec fotokopira. 
 
 
 
 
 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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 OBR-5 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV  
 
Gospodarski subjekt 

(polna firma in sedež)  __________________________________ 

    __________________________________ 

Vložna številka:    __________________________________ 
Matična številka:   __________________________________ 
Davčna številka:   __________________________________ 
 

Pooblaščamo naročnika 
 

Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
 
 
da lahko za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila "Prenova in 
nadgradnja informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Sistem 
za upravljanje z zadevami – Case Management System) ter vzdrževanje tega sistema", objavljenega na 

Portalu javnih naročil z dne 17.6.2009, pod številko objave JN4839/2009 pridobi podatke iz uradnih evidenc za 
gospodarski subjekt in za vse njegove zakonite zastopnike: 

 
• Ime in priimek: _____________________________________ podpis ____________________________ 

EMŠO __________________________, datum in kraj rojstva _____________________________________,  

stalno / začasno bivališče __________________________________________________________________; 

 

• Ime in priimek: _____________________________________ podpis ____________________________ 

EMŠO __________________________, datum in kraj rojstva _____________________________________,  

stalno / začasno bivališče __________________________________________________________________; 

 

• Ime in priimek: _____________________________________ podpis ____________________________ 

EMŠO __________________________, datum in kraj rojstva _____________________________________,  

stalno / začasno bivališče __________________________________________________________________; 

 
 

Navodilo za izpolnitev: vpisati je treba vse zakonite zastopnike; v primeru večjega števila zakonitih 
zastopnikov se ta obrazec fotokopira. 

 
 
          Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 



 

 

 

 

JN4839/2009 11/26 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

OBR-6,str. 1  
 

PONUDBENA CENA 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 

 
 

PREDRAČUN  št. ___________ 
 

Cena na enoto  
(brez DDV) 

Količina 
(enote, mesec, 

ure) 

Cena skupaj 
(brez DDV)  

1 2 3 = 1*2 

Analiza in končne specifikacije (aktivnosti A.1)  1  

Licenčna programska oprema z namestitvijo (aktivnost A.2)  1  

Razvoj CMS – vhodno/izhodna pošta s skeniranjem (aktivnost 
A.3.1)  1  

Razvoj CMS – ostali deli  (aktivnost A.3.2)  1  

Prenos podatkov (migracija) (aktivnost A.5)  1  

Aktivnosti A.4 + A.6 + A.7 + A.8  1  

CENA PROGRAMERSKE URE, predvidne za nadgradnje 
CMS (ta cena velja za morebitne nadgradnje in dodajanje 
funkcionalnosti po tej pogodbi, kot tudi za dela, ki bodo izvedena na 
podlagi vzdrževalne pogodbe) 

 600  

CENA INŽENIRSKE URE, predvidene za nadgradnje CMS (ta 
cena velja za morebitne nadgradnje in dodajanje funkcionalnosti po tej 
pogodbi, kot tudi za dela, ki bodo izvedena na podlagi vzdrževalne 
pogodbe) 

 100  

MESEČNO VZDRŽEVANJE CMS - (fiksni del in variabilni del 
- 6ur, 60 mesecev) *  60  

Osnova za DDV    

20% DDV od skupne osnove    

KONČNA PONUDBENA CENA (Z DDV)    

* vzdrževanje je predmet posebne pogodbe; cena posamezne programerske oziroma inženirske ure se bo 
uporabljala tudi za vzdrževanje; 
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OBR-6,str. 2  
 

 
 
Ponujena cena za 60-mesečno vzdrževanje informacijskega sistema ne sme presegati 40% 
vrednosti končne ponudbene cene. 
 
Ustavno sodišče ni dolžno naročiti vseh storitev iz predračuna. 
 
Cene so fiksne na enoto posamezne opravljene storitve in se lahko spremenijo po preteku enega 
leta od datuma sklenitve pogodbe, pod pogoji iz Pravilnika o načinih valorizacije denarnih 
obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, 
št. 28/04), skladno z indeksom cen življenjskih potrebščin, kot ga objavlja Statistični urad Republike 
Slovenije, za kar bodo pogodbene stranke sklenile dodatek k pogodbi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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OBR-7  
 

VELJAVNOST PONUDBE IN PLAČILNI POGOJI 
 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 
 
 
 
 

IZJAVLJAMO 
 

da je naša ponudba veljavna najmanj do 2.11.2009  
in 

da nudimo 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem uradnega prejema pravilno 
izstavljenega računa. 

 
Izbrani ponudnik izstavi račun na podlagi prevzemnega zapisnika,  

ki ga podpišeta oba naročnika in ponudnik (izvajalec). 
 
 
 
 

 

 
         Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   
                ________________________ 
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IZVEDENI REFERENČNI PROJEKTI 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 
 

 
Izveden referenčni projekt Tip 1 - Informatizacija na področju dela z dokumenti 

 
 

Tabela s podatki izvedenega referenčnega projekta Tip 1: 
 

Zaporedna številka referenčnega projekta  

Ime projekta  

Ime končnega naročnika projekta  

Ime glavnega izvajalca  

Država izvedbe  

Skupna vrednost projekta 
(vrednost plačil zapadlih po 1. 6. 2006)  

Datum in številka pogodbe  

Datum naročnikovega podpisa končnega 
prevzemnega zapisnika  

Podroben opis izvedenega referenčnega projekta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   

               ________________________



 

 

 

 

JN4839/2009 15/26 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

OBR-8, str. 2  
 

Vprašanja za končnega naročnika izvedenega referenčnega projekta: 

Naročnik je z izvedbo projekta zadovoljen (DA/NE)   

Sistem razvit na podlagi projekta je v produkciji (DA/NE)  
 

Tabela ustreznosti izvedenega referenčnega projekta - tip 1: 
Zahteve: DA/NE 
(1) Sistem zajema mehanizme vodenja dokumentarnega gradiva.   
Zahtevane funkcionalnosti  DA/NE 
(2) Podpora vložišču (glavni pisarni): 

o Podpora in implementacija "vložišča" 
o Evidenca vhodno/izhodne pošte 
o Skeniranje dokumentov 
o Implementacija klasifikacijskega in signirnega načrta. 

 

(3) Implementacija dokumentnih sistemov: 
o Implementacija lastnih ali licenčnih dokumentnih sistemov 
o Izdelava MS Office dokumentov znotraj sistema 
o Podpora poslovnim procesom  na dokumentih. 

 

(4) Vnos podatkov ter dokumentov preko elektronske izmenjave z drugim informacijskim sistemom: 
o Avtomatski vnos elektronsko posredovanih strukturiranih podatkov v bazo (XML) 
o Avtomatski vnos elektronsko posredovanih pripetih datotek 
o Pošiljanje podatkov v strukturirani obliki (XML). 

 

(5) Implementacija prijaznih pogledov na zapise z možnostjo združevanja zapisov  
(6) Samodejno generiranje dokumentov znotraj sistema  
(7) Spremljanje časovnih rokov in obveščanje uporabnikov  
(8) Izdelava prilagojenih iskalnikov, statističnih poročil in izpisov  
(9) Kompleksna administracija uporabnikov in implementacija pravic ("rights management").  
(10) Administracija sistema: 

o spreminjanje parametrov sistema 
o vodenje dnevnikov dostopov, sprememb, verzij 
o zagotavljanje kontroliranega dostopa do posameznih sklopov programov in podatkov glede na 

profil uporabnika. 

 

Zahtevane tehnične lastnosti DA/NE 
(11) Sistem deluje 24 ur na dan vse dni v letu.  
(12) Obseg produkcijske baze na sistemu je vsaj 10 GB.  
Zahteve za varnost in zanesljivost DA/NE 

(13) Sistem ima vgrajene varnostne mehanizme za uporabnike in dokumente.  

 
Kot končni naročnik referenčnega projekta potrjujemo navedene podatke ter izjavljamo, da je 

referenca uspešno izvedena in je v produkciji. 
 

Telefon in e-pošta kontaktne osebe končnega naročnika: ________________________ 

 
Ime in priimek odgovorne osebe končnega naročnika: 

________________________________ 
        

podpis in žig: 
________________________ 

 

       Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   

         ________________________
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OBR-8, str. 3  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 
 

 
 

Izveden referenčni projekt Tip 2 - Projekt za podporo elektronskemu poslovanju 
 
 

Tabela s podatki izvedenega referenčnega projekta Tip 2: 
 

Zaporedna številka referenčnega projekta  

Ime projekta  

Ime končnega naročnika projekta  

Ime glavnega izvajalca  

Država izvedbe  

Skupna vrednost projekta 
(vrednost plačil zapadlih po 1. 6. 2006)  

Datum in številka pogodbe  

Datum naročnikovega podpisa končnega 
prevzemnega zapisnika  

Podroben opis izvedenega referenčnega projekta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
        Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   

       ________________________
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OBR-8, str. 4  

 
Vprašanja za končnega naročnika izvedenega referenčnega projekta: 

Naročnik je z izvedbo projekta zadovoljen (DA/NE)   

Sistem razvit na podlagi projekta je v produkciji (DA/NE)  
 
 

Tabela ustreznosti izvedenega referenčnega projekta - Tip 2: 

Zahteve: DA/NE 

(1) Časovno  žigosanje  in elektronsko podpisovanje podatkov in dokumentov.  
(2) Sistem ima implementirano elektronsko izmenjavo podatkov z drugimi evidencami ali drugimi aplikacijami.  

Zahtevane tehnične lastnosti DA/NE 

(3) Podpisovanje z kvalificiranimi digitalnimi potrdili in delo s podpisanimi dokumenti vseh slovenskih registriranih 
overiteljev.  

 

(4) Sistem zagotavlja sledenje vsem operacijam z namenom zagotavljanja varstva osebnih podatkov.  
(5) Sistem zagotavlja sledenje vsem operacijam z namenom zagotavljanja pravilnosti podatkov.  
(6) Obseg produkcijske baze na sistemu je vsaj 1 GB.  
(7) Sistem je izveden na več nivojski arhitekturi.  
Zahteve za varnost in zanesljivost DA/NE 

(8) Rešitev ustreza zakonskim zahtevam s področja varnega elektronskega poslovanja (Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu, Uradni list RS, št. 98/04 – ur. p. b.). 

 

(9) Sistem ima vgrajen mehanizem za elektronsko podpisovanje dokumentov na strani odjemalca kakor tudi 
strežnika. 

 

 
 
 
 

Kot končni naročnik referenčnega projekta potrjujemo navedene podatke ter izjavljamo, da je 
referenca uspešno izvedena in je v produkciji. 

 
Telefon in e-pošta kontaktne osebe končnega naročnika: ________________________ 

 
Ime in priimek odgovorne osebe končnega naročnika: 

________________________________ 
        

podpis in žig: 
 

________________________ 
 

 

 

       Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   

         ________________________
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OBR-9, str. 1 
 

ŽIVLJENJEPIS ČLANOV PROJEKTNE SKUPINE 
 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(popolna firma in sedež gospodarskega subjekta) 
 
 
 
 
 
Predlagana vloga v projektu: __________________________________ 
   
1. Priimek:   ________________________ 

2. Ime:   ________________________ 

3. Izobrazba:  ________________________ 
 
 

Institucija 
[Datum od – Datum do ] Dosežena stopnja(e) ali diploma(e): 

  

  

 

 

4. Sedanje delovno mesto: ______________________________________________ 

5. Organizacija v kateri je zaposlen oziorma organizacije za katere je opravljal dela po 

pogodbi:  _________________________________________________________ 

6. Število let delovnih izkušenj: ___________ 

7. Število let delovnih izkušenj na razpisanem delovnem področju: __________ 

 
 
 

        Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   

                ________________________
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OBR-9, str. 2 
 

8. Ključne kvalifikacije primerne za projekt (seznam referenčnih projektov v katerih je sodeloval):  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
11. Druge primerne informacije za izvedbo javnega naročila: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 
Navodilo: v obrazec se vpišejo podatki o izobrazbeni in strokovni kvalifikaciji oseb, ki bodo vodile skupino in 
sodelovale pri izvedbi storitve, za vsakega člana projektne skupine posebej. Obrazec po potrebi fotokopirajte. 
 
          
 

Kraj in datum:     Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
   
  ____________________    ________________________________ 
          
               podpis in žig: 
   

                ________________________
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OBR-10  
 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
 
Naziv banke garanta: ________________ 

Kraj in datum izdaje bančne garancije: ________________ 

Številka bančne garancije: ________________ 

Upravičenec iz bančne garancije:  Republika Slovenija, Ustavno sodišče, B eethovnova ul. 10, 1000 Ljubljana 
 

 

V skladu z javnim naročilom "Prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije (Sistem za upravljanje z zadevami – Case Management System) ter vzdrževanje tega sistema", 
objavljenem na Portalu javnih naročil pod številko JN4839/2009 z dne 17.6.2009, je ponudnik ________________ dolžan 
za resnost svoje ponudbe št. ________________  z dne ________________  priskrbeti Ustavnemu sodišču bančno 
garancijo v višini  
 

10% končne ponudbene cene z DDV. 
 

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 
• če ponudnik, ki ga je Ustavno sodišče v času veljavnosti ponudbe obvestilo o sprejetju njegove ponudbe: 

o ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali 
o ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  - za prenovo in nadgradnjo CMS, ne 

glede na razlog, razen če je ta na strani naročnikov. 
 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka Ustavnega sodišča za plačilo, plačali Ustavnemu 
sodišču zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu 
zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh spodaj navedenih primerov in navede, za kateri primer gre. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložena banki in mora vsebovati: 
1. izvirnik zahtevkaUstavnega sodišča za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za 

zastopanje in 
3. izvirnik garancije št. ______________/______. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj navedenem javnem naročilu in (v primeru, da je 
ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z obema naročnikoma in mu ne izroči garancije za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe - to je do vključno 
2.11.2009.  
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ________________, ta garancija 
preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije. 
 
 
         Kraj in datum:                         Banka: 
 
________________________              ______________________________ 

         (ime in priimek pooblaščene osebe) 
      žig      
                                        ______________________________ 
                          (podpis)
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OBR-11 
 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJ ZA  
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN  

ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 

 
 

 
 
 
 
 

Garant _______________________________________________ (naziv in sedež banke) se zavezuje, da bo 

v primeru, če bo _________________________________________ (ponudnik) izbran za izvajalca v 

postopku javnega naročanja "Prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentnega sistema 

Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Sistem za upravljanje z zadevami – Case Management 

System) ter vzdrževanje tega sistema" 

 

izdal 
 

• 2 bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer 
- bančno garancijo za prenovo in nadgradnjo CMS (Ustavnemu sodišču) ter  

- bančno garancijo za opravljanje storitev v času vzdrževanja CMS (Ustavnemu sodišču) 
ter 

• bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Ustavnemu sodišču), 

 

vse v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. 

 
 
 
Ta izjava je sestavni del ponudbene dokumentacije za javno naročilo "Prenova in nadgradnja 
informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Sistem 
za upravljanje z zadevami – Case Management System) ter vzdrževanje tega sistema", 

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 17.6.2009, pod št. JN4839/2009. 

 
 
 
             Kraj in datum:                                   Garant: 
 
_______________________                        ____________________________ 

                        (žig in podpis) 
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OBR-12  

 
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA  

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
ZA PRENOVO IN NADGRADNJO CMS 

 
 
Garant: ________________ (naziv in sedež banke) 

Naročnik garancije: ________________ (izvajalec javnega naročila) 

Številka bančne garancije: ________________ 

Upravičenec: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ul. 10, 1000 Ljubljana 

 
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana in  
_____________________________________________________________________ (izvajalec javnega naročila) 
so dne _______________________ sklenili pogodbo št. _____________________________ za izvedbo javnega 
naročila "Prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije (Sistem za upravljanje z zadevami – Case Management System) ter vzdrževanje tega sistema".  
 
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu, Ustavnemu sodišču predložiti 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini: 
 

____________________________ EUR 
(z besedo: ___________________________________________ /100 EUR) 

 
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega 
zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije. 
 
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati: 
1. navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije: 

• izvajalec svojih obveznosti do obeh naročnikov ni pravočasno ali pravilno izpolnil oziroma jih je nehal 
izvajati; 

• izvajalec svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljena dela; 
• izvajalec ni predložil v roku bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene 
za zastopanje in 

3. izvirnik te garancije. 
 
Ta garancija mora veljati še 30 dni po izteku roka za izpolnitev vseh izvajalčevih pogodbenih obveznosti, to je to do 
vključno dne __________________. Po preteku navedenega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in 
garancije ni možno unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja 
upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.  
 
Ta garancija ni prenosljiva in jo lahko uveljavlja le upravičenec, to je Ustavno sodišče. 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije. 
 
           Kraj in datum:                                   Garant: 
 
_______________________                        ____________________________ 

                        (žig in podpis) 
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OBR-12a  

 
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA  

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
ZA OPRAVLJANJE STORITEV V ČASU VZDRŽEVANJA CMS 

 
 
Garant: ________________ (naziv in sedež banke) 

Naročnik garancije: ________________ (izvajalec javnega naročila) 

Številka bančne garancije: ________________ 

Upravičenec: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana 

 
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, 
Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana in  
_____________________________________________________________________ (izvajalec javnega naročila) 
so dne _______________________ sklenili pogodbo št. _____________________________ za izvedbo javnega 
naročila "Prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije (Sistem za upravljanje z zadevami – Case Management System) ter vzdrževanje tega sistema".  
 
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini: 
 

____________________________ EUR 
(z besedo: ___________________________________________ /100 EUR) 

 
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega 
zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije. 
 
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati: 
1.    navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije: 

• izvajalec svojih obveznosti do Ustavnega sodišča ni pravočasno ali pravilno izpolnil oziroma jih je nehal 
izvajati; 

• izvajalec svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljena dela; 
• izvajalec ni predložil v roku bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. 

2.    predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene  
       za zastopanje in 
3.    izvirnik te garancije. 
 
Ta garancija mora veljati še 30 dni po izteku roka za izpolnitev vseh izvajalčevih pogodbenih obveznosti, to je to do 
vključno dne __________________. Po preteku navedenega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in 
garancije ni možno unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja 
upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.  
 
Ta garancija ni prenosljiva in jo lahko uveljavlja le upravičenec, to je Ustavno sodišče. 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije. 
 
           Kraj in datum:                                   Garant: 
 
_______________________                        ____________________________ 

                                                                                                               (žig in podpis) 
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           OBR-13 

 

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA  
ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 
 
Naziv banke garanta: ________________ 

Kraj in datum izdaje bančne garancije: ________________ 

Številka bančne garancije: ________________ 

Upravičenec iz bančne garancije: Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana 

 
 
V skladu s pogodbo št. ______________ z dne __________________, sklenjeno med upravičencem te garancije in 
izvajalcem ______________ za "Prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije (Sistem za upravljanje z zadevami – Case Management System) ter vzdrževanje tega 
sistema", je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti 
oziroma vzdrževati sistem skladno z določili zgoraj citirane pogodbe. 
 
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega 
zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca plačali znesek  
 

10% končne pogodbene vrednosti z DDV prenove in nadgradnje CMS,  
kar znaša ____________________ EUR, 

(z besedo ____________________       /100 EUR): 

 
- če izvajalec ob zastoju informacijskega sistema ali kateremkoli drugem dogodku, ki bi zmanjšal možnost 

uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne odpravi vseh 
ugotovljenih napak ali 

- ko delovanje sistema odstopa od specifikacij obeh naročnikov oziroma v primeru, da izvajalec ne izdela 
funkcionalne nadomestne rešitve. 

 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1. izvirnik zahtevka za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in  
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene 

za zastopanje in  
3. izvirnik garancije št. ___________/________. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji univčeni znesek. 
 
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega 
roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bosta oba naročnika kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjala, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok 
ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec oziroma izvajalec in banka 
sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva in jo lahko uveljavlja le upravičenec, to je Ustavno sodišče. 
 
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 
 
                     Kraj in datum:                                  Garant: 
 

_______________________             ____________________________ 
                                           (žig in podpis) 
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OBR-14 

Pošiljatelj (vlagatelj): Prejem vloge (izpolni prejemnik): 

Naziv:  
 

Datum in ura:  

Naslov:  
 

Zap. št.:  

 Ponudba / Prijava 
 Sprememba 
 Umik 

Podpis 
pooblaščene 
osebe: 

 Žig: 

Javno naročilo (predmet): Prejemnik : 

 
"Prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentnega 
sistema Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Sistem za 
upravljanje z zadevami – Case Management System) ter 
vzdrževanje tega sistema" 
 
Oznaka JN: JN4839/2009 
Rok za oddajo: 3.8.2009 do 10:00 ure 

 
 
 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
USTAVNO SODIŠČE 
Beethovnova ulica 10 
 
1000 Ljubljana 

 

PONUDBA - NE ODPIRAJ PRED POTEKOM ROKA ! 
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