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*Ponudnik:  

 

Vzdrževanje IT strojne opreme 2018 - 2022 

 
          TERITORIALNO OBMOČJE ________________* 

 

OBRAZCI 

ZA UGOTAVLJANE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI 

Tehnični pogoji 

 
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 ponudnik 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.  

 

Pogoje mora ponudnik dokazati za vsak sklop (teritorialno območje) posebej. 

 

Ponudnik nosi kazensko in materialno odgovornost za netočne, zavajajoče in neresnično podane izjave v 

ponudbeni dokumentaciji in v obrazcih!  

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/sl-si/seznampartnerjev/partners.aspx
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OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI –

TEHNIČNI POGOJI 

          TERITORIALNO OBMOČJE ________________* 
 
  Opomba: * izpolni ponudnik (stolpci 5, 6, 7,8) 

Ponudnik mora v obrazec navesti (izpolniti) vse zahtevane podatke.  

 

NIVO PODJETJE 
Posebne pogoje mora ponudnik izpolnjevati za vsak sklop posebej, lahko jih dokazuje skupaj s partnerji 

(sklicevanje na kapacitete podizvajalcev glede na naravo posla ni primerno). 

nivo - 

Podjetje 
Opis pogoja Dokazilo 

Št. 

dokazila 

Podjetje,* ki izdaja 

dokazilo 

Stran 

dokumen-

tacije* 

Priloženo   

DA/NE* 

Pogoj* 

izpolnjen 

DA/NE  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pogoj 

TP1 

Ponudnik izkaže logistično in dejansko 

sposobnost realizacije storitev z referenco, s 

katero je v zadnjih treh letih od objave razpisa 

več kot eno leto neprekinjeno izvajal opravljanje 

vzdrževalnih storitev pri enem naročniku z nad 

500 delovnimi mesti na več kot 150 fizično 

različnih lokacijah (naslovih). Ponudnik predloži 

potrjeno referenčno potrdilo, iz katerega izhajajo 

navedeni podatki. 

Potrjeno 

referenčno 

potrdilo, iz 

katerega 

izhajajo 

navedeni 

podatki, ali 

kopija 

pogodbe. 

TP1-D1     

Pogoj 

TP2 

Ponudnik mora imeti pri principalu strojne opreme naslednje statuse: 

           

  

  

  

  

  

  

HPE Gold Services Delivery  s specializacijami: 

Gold 3PAR Brake&Fix 
Kopija 

posamičnega 

certifikata ali 

potrdilo 

principala ali  

izpis iz spletne 

strani 

principala. 

TP2-D1        

Gold EVA Brake&Fix; Gold StoreOnce Br&Fix TP2-D2     

Gold Server Brake&Fix TP2-D3        

HP Platinum ali Gold Personal System Partner s 

specializacijami:  

Services Specialist – Computing, Printing   

 TP2-D4    

 
 

        

HPE EG Platinum ali Gold partner s specializacijami: 
Kopija 

posamičnega 

certifikata ali 

potrdilo 

principala ali  

izpis iz 

spletne 

strani 

principala. 

TP2-D5       

HPE EG Gold Storage Specialist TP2-D6       

HPE EG Gold Server Specialist; HPEEG GoldService TP2-D7    

HPE Partner First Platinum ali Gold Partner TP2-D8    

Pogoj 

TP2 

Ponudnik mora imeti pri principalu programske opreme naslednje statuse: 

Microsoft Certified Partner s kompetencami:   

  - Gold Server Platform 
Kopija 

posamičnega 

certifikata ali 

potrdilo 

principala ali  

izpis iz spletne 

strani 

principala. 

TP3-D1       

– vsaj Silver Devices and 

Deployment 
TP3-D2       

 

Ponudnik nosi kazensko in materialno odgovornost za netočne, zavajajoče in neresnično podane izjave v ponudbeni dokumentaciji in v tem obrazcu!  

 
 Pečat       

Podjetje   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe 
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OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI –TEHNIČNI 

POGOJI 

TERITORIALNO OBMOČJE ________________* 
  
 Opomba: * izpolni ponudnik ( tudi stolpce 5, 6, 7,8) 

      Ponudnik mora v obrazec navesti (izpolniti) vse zahtevane podatke 

NIVO KADRI 
 

V kolikor se ponudnik prijavlja za oba sklopa, mora izkazovati izpolnjevanje kadrovskih pogojev za vsak sklop posebej. Naročnik je 

zapisal minimalne zahteve, ki jih mora ponudnik izpolnjevati za izvajanje storitev v enem sklopu.  Posamezen certifikat ne sme biti 

mlajši od datuma objave javnega razpisa. 

 

nivo - 

Kadri 
Opis pogoja Dokazilo 

Št. 

dokazila 

Priimek in ime osebe s 

certifikatom * 

Stran 

dokumen-

tacije* 

Priloženo   

DA/NE* 

Pogoj* 

izpolnjen 

DA/NE  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pogoj 

TP4 

Ponudnik  mora  imeti  vsaj 2 (dva)  redno  zaposlena 

certificirana strokovnjaka na  področju  postavitve  in 

servisiranja strežniške opreme in sicer: vsaj 1 (enega) s 

statusom HPE ASE Proliant Server Solutions Architect  

V4 ter vsaj 1 (enega) s statusom HPE ASE Proliant 

Server Solutions Integrator V3 

  

Kopija 

veljavnega 

certifikata. 

 

TP4-D1 1       

  

  
TP4-D2 2       

Pogoj 

TP5 

Ponudnik mora imeti vsaj 2 (dva) redno zaposlena certificirana strokovnjaka na področju postavitve in servisiranja diskovnih podsistemov 

in cluster tehnologij s statusom HPE ASE - Storage Solutions Architect V2 ali V3 od tega vsaj eden tudi s statusom HP Master ASE  - 

Storage Solutions Architect V2: 

 HP ASE - Storage Solutions Architect V2 ali V3 
Kopija 

veljavnega 

certifikata. 

TP5-D1 1       

  

  HP Master ASE - Storage Solutions Architect V2 
Kopija 

veljavnega 

certifikata. 

TP5-D2 2    

Pogoj 

TP6 

Ponudnik mora imeti vsaj 3 (tri) redno zaposlene certificirane strokovnjake s statusom: Microsoft  certified solutions associate – MCSA:  

Windows Server 2016 

MCSA: Windows Server 2016 
Kopija 

veljavnega 

certifikata. 

TP6-D1  1       

  

  

  

MCSA: Windows Server 2016 
Kopija 

veljavnega 

certifikata. 

TP6-D2  2       

MCSA: Windows Server 2016 
Kopija 

veljavnega 

certifikata. 

TP6-D3  3       

Pogoj 

TP7 

Ponudnik mora imeti vsaj 2 (dva) redno zaposlena  

certificirana   strokovnjaka   s   statusom:   

MCSA - Windows 10  

Kopija 

veljavnega 

certifikata. 

TP7-D1 1         

Pogoj 

TP8 

Ponudnik mora imeti vsaj 1 (enega) redno 

zaposlenega certificiranega   strokovnjaka   s   

statusom:   Microsoft Certified  Solutions  Associate - 

MCSA: SQL Server 2012/2014 ali novejšega 

Kopija 

veljavnega 

certifikata. 

TP8-D1 1         

 

Ponudnik nosi kazensko in materialno odgovornost za netočne, zavajajoče in neresnično podane izjave v ponudbeni dokumentaciji in v tem obrazcu!  

 
 

 Pečat       

Podjetje   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe 
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OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI –TEHNIČNI POGOJI 

 

TERITORIALNO OBMOČJE ________________* 
  

Opomba: * izpolni ponudnik  (tudi stolpce 5, 6, 7,8) 

     Ponudnik mora v obrazec navesti (izpolniti) vse zahtevane podatke   

 

NIVO IZVEDBA VZDRŽEVANJA RAČUNALNIŠKE OPREME 
 

nivo - 

Izvedba 
Opis pogoja Dokazilo 

Št. 

dokazila 
Podjetje,* ki izdaja dokazilo 

Stran 

dokumen-

tacije* 

Priloženo*   

DA/NE 

Pogoj* 

izpolnjen 

DA/NE  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pogoj 

TP9A 

Za KO mora ponudnik zagotavljati odzivni čas 

1 (eno) uro in sicer 24*7*365 in odpravo 

napake v zahtevanih režimih iz tabel 

»Zahtevan režim vzdrževanja za KO TO 1 oz. 

2« 

Izjava 

ponudnika.  
TP9A         

Pogoj 

TP9B 

Za SO I mora ponudnik zagotavljati odzivni čas 

2 (dve) uri, in sicer  24*7*365. 

Izjava 

ponudnika.  
TP9B         

Pogoj 

TP9C 

Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas 3 (tri) 

ure, in sicer od 6:00 do 22:00 7*365 za 

poštne poslovalnice razreda I in II (Razvidno iz 

priloge »Seznam pošt«), v kolikor se prijava 

napake nanaša na opremo iz skupine SO II 

Izjava 

ponudnika.  
TP9C         

Pogoj 

TP9D 

Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas 5 (pet) 

ur, in sicer vsak delavnik od 8:00 do 18:00 za 

poštne poslovalnice razreda III, IV in V 

(Razvidno iz priloge »Seznam pošt«), upravo 

družbe in PE, v kolikor se prijava napake 

nanaša na opremo iz skupine SO II 

Izjava 

ponudnika.  
TP9D         

Pogoj 

TP9E 

Za opremo ORO I mora ponudnik zagotavljati 

odzivni čas 48 ur 

Izjava 

ponudnika.  
TP9E         

Pogoj 

TP9F 

Za opremo ORO II mora ponudnik zagotavljati 

odzivni čas 72 ur 

Izjava 

ponudnika.  
TP9F         

Pogoj 

TP9G 

Za ENOSTAVNE POSEGE (EP) mora ponudnik 

zagotavljati odzivni čas 72 ur 

Izjava 

ponudnika.  
TP9G     

Pogoj 

TP9H 

Za KO mora ponudnik zagotavljati odzivni čas 

1 (eno) uro in sicer 24*7*365 in odpravo 

napake v zahtevanih režimih iz tabel 

»Zahtevan režim vzdrževanja za KO TO 1 oz. 

2« 

Izjava 

ponudnika.  
TP9A         

Pogoj 

TP9I 

Ponudnik mora vsako odpravljeno napako tudi 

odjaviti oz. poročati o poteku odprave le-te 

ustrezni službi v Področju informacijske 

tehnologije Pošte Slovenije. 

Izjava 

ponudnika.  
TP9I         
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nivo - 

Izvedba 
Opis pogoja Dokazilo 

Št. 

dokazila 

Podjetje,* ki izdaja 

dokazilo 

Stran 

dokumen-

tacije* 

Priloženo*   

DA/NE 

Pogoj* 

izpolnjen 

DA/NE  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pogoj 

TP9J 

Ponudnik mora v primeru popravila 

katerekoli strojne opreme (UPO) v servisu 

zagotoviti ustrezen nadomestni kos 

opreme za čas popravila. 

Izjava ponudnika.  TP9J         

Pogoj 

TP9K 

Ponudnik mora v primeru popravila 

katerekoli strojne opreme (Uprava in PE) v 

servisu zagotoviti nadomestni kos 

opreme za čas popravila. 

Izjava ponudnika.  TP9K         

Pogoj 

TP9L 

Ponudnik mora vsaj enkrat v času trajanja 

pogodbe opraviti preventivno 

vzdrževanje in čiščenje sistemske strojne 

in periferne opreme na upravi in upravah 

PE, ter na poštnih poslovalnicah. 

Izjava ponudnika.  TP9L         

Pogoj 

TP9M 

Aktivnosti preventivnega vzdrževanja in 

čiščenja sistemske strojne in periferne 

opreme se ne smejo pričeti in izvajati prvi 

in zadnji delovni dan v mesecu, zaključene 

pa morajo biti najkasneje do 10.12 v 

tekočem letu 

Izjava ponudnika.  TP9M         

Pogoj 

TP9N 

Dejavnost preventivnega vzdrževanja in 

čiščenja sistemske opreme se mora vršiti 

tako, da ne moti delovnega procesa , kot 

je določeno v protokolu preventivnega 

vzdrževanja. 

Izjava ponudnika.  TP9N         

Pogoj 

TP9O 

Ponudnik mora dvakrat letno podati 

statistiko evidentiranih in saniranih napak. 
Izjava ponudnika.  TP9O         

Pogoj 

TP9P 

Ponudnik mora v 30. dneh po podpisu 

pogodbe podati prvi mesečni plan 

preventivnega vzdrževanja. 

Izjava ponudnika.  TP9P         

Pogoj 

TP9R 

Ponudnik bo s svojo komunikacijsko 

opremo (VPN) sam zagotavljal dostop do 

sistema naročnika za potrebe sprejem 

napak, ažuriranja evidenc in statusov 

sprejetih napak 

Izjava ponudnika.  TP9R         

Pogoj 

TP9Q 

Ponudnik bo polnil naročnikovo bazo 

podatkov s podatki o opremi, nahajališču, 

… 

Izjava ponudnika.  TP9Q         

 
 

Ponudnik nosi kazensko in materialno odgovornost za netočne, zavajajoče in neresnično podane izjave v ponudbeni dokumentaciji in v tem obrazcu!  

 

 

 
 Pečat       

Podjetje   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe 
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OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI –TEHNIČNI POGOJI 
 

TERITORIALNO OBMOČJE ________________* 
 

Opomba: * izpolni ponudnik ( tudi stolpce  6, 7,8) 

     Ponudnik mora v obrazec navesti (izpolniti) vse zahtevane podatke 

 

NIVO STORITVE PO PODROČJIH PRIJAVE 

 
nivo - 

Storitve 
Opis pogoja Dokazilo Št. dokazila 

Podjetje, ki izdaja 

dokazilo 

Stran 

dokumen-

tacije* 

Priloženo*   

DA/NE 

Pogoj* 

izpolnjen 

DA/NE  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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. 

Izjava 

principala. 

TPD-

10A/1 
          

Pogoj 

TP10A  

Ponudnik je seznanjen, da se bo delu opreme iz 

Zahtevanega režima vzdrževanja za KO, med 

trajanjem pogodbenega vzdrževanja iztekla 

podpora in možnost vzdrževanja (EOSL) s strani 

principala. Naročnik bo opremo uporabljal še 

naprej. Po izteku bo oprema prekategorizirana v 

skupino SO1 in naročnik pričakuje, da bo 

ponudnik na podlagi prijave napake le-te 

sposoben reševati do izteka pogodbe. 

Izjava 

ponudnika  
TP10A/2     

 

 
Ponudnik nosi kazensko in materialno odgovornost za netočne, zavajajoče in neresnično podane izjave v ponudbeni dokumentaciji in v tem obrazcu!  

 

 

 
 Pečat       

Podjetje   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe 
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OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI –TEHNIČNI POGOJI 
 

 

TERITORIALNO OBMOČJE ________________* 
  

Opomba: * izpolni ponudnik (tudi stolpce 5, 6, 7,8) 

     Ponudnik mora v obrazec navesti (izpolniti) vse zahtevane podatke 

 

 

NIVO OSTALI POGOJI 

 
 

nivo - 

Ostalo 
Opis pogoja Dokazilo 

Št. 

dokazila 

Podjetje,* ki izdaja 

dokazilo 

Stran 

dokumen-

tacije* 

Priložen*o   

DA/NE 

Pogoj* 

izpolnjen 

DA/NE  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pogoj 

TP11A 

Ponudnik mora preventivno vzdrževanje 

opravljati, kot to določa priložen »Protokol 

preventivnega vzdrževanja«. 

Izjava 

ponudnika. 
TP11A         

Pogoj 

TP11B 

Ponudnik mora vzdrževanje računalniške 

opreme opravljati, kot to določa priložen 

»Protokol vzdrževanja«. 

Izjava 

ponudnika. 
TP11B         

Pogoj 

TP11C 

Ponudnik mora vzdrževanje kritične 

računalniške opreme opravljati, kot to določa 

priložen »Protokol vzdrževanja kritične 

opreme«. 

Izjava 

ponudnika. 
TP11C         

Pogoj 

TP11C 

Naročnik zahteva, da se podatki, ki jih bodo 

izbrani ponudnik, pridobil od naročnika oz. 

od zaposlenih v Področju informacijske 

tehnologije oz. tudi drugih zaposlenih v Pošti 

Slovenije, obravnavajo kot poslovna 

skrivnost.  V ta namen naročnik zahteva ob 

podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom 

priložitev Izjave o varovanju poslovnih 

skrivnosti oz. zaupnosti,  za ponudnika in 

njegove zaposlene in morebitne zunanje 

sodelavce (podpogodbenike in njihove 

zaposlene) 

Izjava 

ponudnika. 
TP11D     

 
Ponudnik nosi kazensko in materialno odgovornost za netočne, zavajajoče in neresnično podane izjave v ponudbeni dokumentaciji in v tem obrazcu!  

 
 Pečat       

Podjetje   Ime, priimek in podpis odgovorne osebe 

 


