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*Ponudnik:  

 

Vzdrževanje IT strojne opreme 2018 - 2022  

 
OBRAZCI  IZJAV ZA UGOTAVLJANE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI 

 

 

POTRDILO O REFERENCI  

Ponudnikova stranka (naročnik, investitor) izpolni in podpiše obrazec »Potrdilo o referenci« za ugotavljanje 

izpolnjevanja pogoja TP1. 

 

IZJAVE O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV ZA NIVO IZVEDBA VZDRŽEVANJA RAČUNALNIŠKE 

OPREME   

Ponudnik s podpisom obrazca »IZJAVE O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV ZA NIVO IZVEDBA 

VZDRŽEVANJA RAČUNALNIŠKE OPREME« izjavi, da bo izpolnjeval tehnične pogoje TP9A, TP9B, TP9C, TP9D, TP9E, 

TP9F, TP9G, TP9H, TP9I, TP9J, TP9K, TP9L, TP9M, TP9N, TP9O, TP9P, TP9R, TP9Q. 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV ZA NIVO OBVEZNE STORITVE PO POROČJIH PRIJAVE:    

 

1. VZOREC IZJAVE PRINCIPALA / PONUDNIK  

Za zagotovitev pogoja TP10A  je treba obvezno priložiti izjavo principala  HP Slovenija (po priloženem vzorcu),  s 

katero kandidat izkazuje, da ga bo v primeru pridobitve posla, principal pooblastil za izvajanje vseh storitev iz 

točke TP10A/1   

Za zagotovitev pogoja TP10A je potrebno tudi priložiti izjavo ponudnika, o seznanjenosti s prekategorizacijo dela 

KO v SO tekom veljavnosti pogodbe (TP10A/2).  

 

  

2. IZJAVE O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV ZA NIVO OSTALI POGOJI  

Ponudnik s podpisom obrazca »IZJAVE O IZPOLNJEVANJUTEHNIČNIH POGOJEV ZA NIVO OSTALI POGOJI« izjavi, 

da bo izpolnjeval tehnične pogoje TP11A, TP11B, TP11C, TP11D. 
 

 

POMEMBNO! 

Za vsak pogoj je potrebno priložiti dokazilo (veljaven certifikat, ustrezno izjavo – kjer je izjava zahtevana, 

referenco, ki jo mora potrditi izdajatelj reference) in izpolniti ustrezen obrazec. Kadar se kot dokazilo prilagajo 

izpisi iz spletnih strani mora biti razviden datum izpisa in veljavnosti dokazil. Iz izpisa mora biti tudi razvidno iz 

katere spletne strani je bilo dokazilo pridobljeno (npr. http://www.microsoft.com/sl-

si/seznampartnerjev/partners.aspx Vsak pogoj mora biti ustrezno dokazan (podprt z dokazili iz katerih je razvidno 

izpolnjevanje pogoja) in označen kot zahtevano s strani naročnika, in sicer: v desni zgornji kot dokazila mora 

ponudik zavesti kateri pogoj z dokazilom dokazuje (npr. TP4-D1), obenem mora v dokumentu izpolnjevanje 

pogoja siginirati ter zraven navesti št. pogoja in dokazila (npr. podeljen je certifikat MCTS:SQL Server, Database 

Development  - TP4-D1, certifikat je veljaven do 31.12.2016 – TP4-D1).Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale in 

izkazovale vseh zahtevanih pogojev bodo smatrane kot nesprejemljive ponudbe in bodo kot takšne izločene iz 

analize in ocenjevanja. Ponudnik nosi kazensko in materialno odgovornost za netočne, zavajajoče in 

neresnično podane izjave v ponudbeni dokumentaciji in v obrazcih, ki so del ponudbene dokumentacije.  

 

 

http://www.microsoft.com/sl-si/seznampartnerjev/partners.aspx
http://www.microsoft.com/sl-si/seznampartnerjev/partners.aspx
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POTRDILO O REFERENCI 

TP1-D1 
Potrdilo je namenjeno dokazovanju izkušenj in referenc ponudnika (izvajalca) v okviru javnega naročila 

Pošte Slovenije, d.o.o. 

 

PREDMET NAROČILA: VZDRŽEVANJE IT STROJNE OPREME 

 

Investitor:*  

Naslov:  

Pošta in kraj:   

ki ga zastopa:  
*podjetje, ki potrjuje in daje referenco o uspešno opravljenem delu 

 

potrjuje, da je izvajalec 
 

**podjetje, ki nastopa kot ponudnik na razpisu in potrebuje referenco 

Izvajalec:**  

Naslov:  

Pošta in kraj:   

ki ga zastopa:  

 

za investitorja   po pogodbi št:   
                                                                                                  (vpisti mesec in leto ali datum zaključka izvedbe del) 

 

z veljavnostjo od   do  uspešno izvedel in dokončal projekt/naročilo: 

  s katerim je:  
(navesti projekt)  

 

1. v zadnjih treh letih od objave razpisa več kot eno leto neprekinjeno izvajal opravljanje 

vzdrževanje računalniške strojne opreme pri enem naročniku z nad 500 delovnimi mesti 

na več kot 150 fizično različnih lokacijah (naslovih).  

 

V okviru tega projekta je izvedel  tudi naslednja dela:  

 

 

 
 

 

Kontaktna oseba za preverjanje te reference pri investitorju je:  
 

Ime in priimek:   Delo, ki ga opravlja:   

Telefonska št.:  e-pošta:  

 

 

 žig       

Investitor    Ime, priimek in podpis odgovorne osebe 

 

IZJAVE O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV  
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ZA NIVO IZVEDBA VZDRŽEVANJA RAČUNALNIŠKE 

OPREME   
 

od TP9A do TP9Q 
 

* IZPOLNI PONUDNIK  

 

 

*Ponudnik:  

 
Izjavljamo, da bomo v sklopu pogodbe o vzdrževanju IT strojne opreme po javnem razpisu št.* 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1. Za KO zagotavljali odzivni čas 1 (eno) uro in sicer 24*7*365 in popravilo opreme najkasneje v 

roku 6 ur od prijave napake za kritično SAN opremo:  

 2 x HP EVA5000+4 FC stikalo, 2x HP EVA4400 +4x FC stikalo in 2 x HP Itanium 

RX6600 

TP9A 

2. Za SO I bomo zagotavljati odzivni čas 2 (dve) uri, in sicer  24*7*365. 
TP9B 

3. Za poštne poslovalnice razreda I, II in IIIa za prijavo napak za opremo iz skupine SO IIA bomo 

zagotavljali odzivni čas 3 (tri) ure, in sicer od 6:00 do 22:00 7*365 . TP9C 

4. Za poštne poslovalnice razreda IIIb, IVa, IVb in V  za prijavo napak za opremo iz skupine SO 

IIB bomo zagotavljali odzivni čas 5 (per) ur, in sicer vsak delovnik od 8:00 do 16:00. TP9D 

5. Za opremo ORO I bomo zagotavljati odzivni čas 48 ur. 
TP9E 

6. Za opremo ORO II bomo zagotavljali odzivni čas 72 ur. 
TP9F 

7. Za ENOSTAVNE POSEGE (EP) bomo zagotavljali odzivni čas 72 ur. 
TP9G 

8. V odzivnem času bomo zagotavljati klicni center za prijavo napak s telefonsko številko in  

e -mail naslovom namenjen samo Pošti Slovenije. TP9H 

9. Vsako odpravljeno napako bomo odjavili oz. poročali o poteku odprave le-te ustrezni službi 

v Področju informacijske tehnologije Pošte Slovenije. TP9I 

10. V primeru popravila katerekoli strojne opreme (UPO) bomo v servisu zagotovili ustrezen 

nadomestni kos opreme za čas popravila. TP9J 

11. V primeru popravila katerekoli strojne opreme (Uprava in PE)  bomo v servisu zagotoviti TP9K 
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nadomestni kos opreme za čas popravila. 

12. V času trajanja pogodbe bomo vsaj enkrat opravili preventivno vzdrževanje in čiščenje 

sistemske strojne in periferne opreme na upravi in upravah PE ter na poštnih poslovalnicah. TP9L 

13. Aktivnosti  preventivnega vzdrževanja in čiščenja sistemske strojne in periferne opreme ne 

bomo pričeli izvajati  in ga ne bomo izvajali prvi in zadnji delovni dan v mesecu. Z opisanimi 

aktivnostmi bomo zaključili najkasneje do 10.12 v tekočem letu. 
TP9M 

14. Dejavnost preventivnega vzdrževanja in čiščenja sistemske opreme bomo vršili tako, da ne 

bomo motili delovnega procesa, kot je določeno v protokolu preventivnega vzdrževanja. TP9N 

15. Dvakrat letno bomo podali statistiko evidentiranih in saniranih napak. 
TP9O 

16. Prvi mesečni plan preventivnega vzdrževanja bomo podali v 30. dneh po podpisu pogodbe. 
TP9P 

17. S svojo komunikacijsko opremo (VPN) bomo zagotavljali dostop do sistema naročnika za 

potrebe sprejema napak, ažuriranja evidenc in statusov sprejetih napak TP9R 

18. Naročnikovo bazo (MS Access) bomo polnili s podatki o opremi, nahajališču, … 
TP9Q 

 

Za podane izjave kazensko in materialno odgovarjamo.  

 

 

 
 Pečat       

Podjetje*   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI –

TEHNIČNI POGOJI 

TP10A/2  
 

* IZPOLNI PONUDNIK ali PRINICPAL 

     Ponudnik mora v obrazec navesti (izpolniti) vse zahtevane podatke 

 

NIVO STORITVE PO PODROČJIH PRIJAVE 

IZJAVA PONUDNIKA  
 

*Ponudnik:  

 

 

 

 

 

Seznanjeni smo, da se bo delu opreme iz Zahtevanega režima vzdrževanja za KO, med trajanjem 

pogodbenega vzdrževanja iztekla podpora in možnost vzdrževanja (EOSL) s strani principala, da bo 

naročnik opremo uporabljal še naprej ter da bo po izteku oprema prekategorizirana v skupino SO1  

 

Zagotavljamo in jamčimo, da bomo, na podlagi prijave napake, le-te sposobni reševati do izteka 

pogodbenega vzdrževanja.  

  

Za podano izjavo kazensko in materialno odgovarjamo. 

 

 

 

 
 

 Pečat       

Podjetje*   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
________________________________________________________________________________________ 

 

 6 

OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI –

TEHNIČNI POGOJI 

- vzorec izjave TP10A/1  
 

* IZPOLNI PONUDNIK ali PRINICPAL 

     Ponudnik mora v obrazec navesti (izpolniti) vse zahtevane podatke 

 

NIVO STORITVE PO PODROČJIH PRIJAVE 

IZJAVA PRINCIPALA 
»vzorec« 

 

*Principal: 
 

*naslov:  

*ki ga zastopa:   

*funkcija:  

 

izjavlja, da bo za opremo iz javnega razpisa _____________________________________________________*  

točke – tehnični pogoj TP10a v primeru sklenjene pogodbe s stranko Pošto Slovenije pooblastil 

podjetje _______________________________________________________________________________________,* za 

izvajanje vseh storitev iz omenjene točke – tehničnega pogoja TP10a iz zgoraj navedenega javnega 

razpisa. 

Storitve iz točke – tehnični pogoj TP10A:  

KRITIČNA OPREMA:  

za postavko »Kritična oprema« mora ponudnik za vsa 4 leta vzdrževanja v ponudbo vključiti in 

zagotoviti: 

 podaljšanje garancije za strojno opremo (vključuje material in dele) in neomejeno tehnično 

podporo 

 popravilo opreme v zahtevanih režimih iz tabel »Zahtevan režim vzdrževanja za KO TO 1 oz. 

2« (v skladu s  tabelama Zahtevan režim vzdrževanja za KO TO1 oz. TO2) 

 vse licence in storitve za posodobitve na nove verzije sistemske programske opreme in orodij  

in neomejeno tehnično podporo principala HP v režimu 24x7 

 neposredni dostop naročnika do tehničnih virov proizvajalca HP in možnost direktne 

eskalacije do proizvajalca HP. 

Za podane izjave kazensko in materialno odgovarjamo. 

 
 Pečat       

Podjetje - principal   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe principala 
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OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI –

TEHNIČNI POGOJI 

 

NIVO OSTALI POGOJI 
  

od TP11A do TP11E 

* IZPOLNI PONUDNIK 

*Ponudnik:  

*naslov:  

*ki ga zastopa:   

*funkcija:  
 

Izjavljamo, da bomo v sklopu pogodbe o vzdrževanju IT (računalniške) opreme po javnem razpisu 

št.* _________________________________________________________________________________________ 

 

1. Preventivno vzdrževanje opravljali, kot to določa »Protokol preventivnega vzdrževanja«. 
TP11A  

2. Vzdrževanje računalniške opreme opravljali, kot to določa »Protokol vzdrževanja«.  

TP11B 

3. Vzdrževanje kritične računalniške opreme opravljali, kot to določa »Protokol vzdrževanja kritične 

opreme«. TP11C 

4. Ob podpisu pogodbe bomo v skladu s tehničnim pogojem TP10D pogodbi priložili izjavo o 

varovanju poslovne skrivnosti oz. zaupnosti za podjetje in za zaposlene v podjetju in morebitne 

zunanje sodelavce (podpogodbenike in njihove zaposlene), in sicer  za vse podatke pridobljene 

v čas izvajanja naročila. V primeru novih zaposlenih ali novih podpogodbenikov, bomo za le-te 

naročniku prav tako poslali izjave o varovanju poslovne skrivnosti oz. zaupnosti.  

Pogodba in njena vsebina velja za poslovno skrivnost. Kot poslovna skrivnost se štejejo tudi vse 

prejete informacije, podatki in vsa prejeta dokumentacija pri izvajanju posla. Izvajalec ((izbrani) 

ponudnik) bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti in tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe 

zagotovil varovanje poslovne skrivnosti. Varovanje poslovne skrivnosti iz predhodnega odstavka 

velja tudi po prekinitvi poslovnega sodelovanja.  

Izvajalec (izbrani) ponudnik) se zavezuje, da bo pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštoval 

določila Uredbe GDPR Zakona o varstvu osebnih in določila drugih zanj zavezujočih pravnih 

aktov s tega področja, ne glede na to ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem 

opravljanju storitev, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. 

TP11D  

 

Za podane izjave kazensko in materialno odgovarjamo. 
 

 
 

 Pečat       

Podjetje   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe 

 


