
Web Application Export

Javno naročanje – zahtevek za informacije
Podatki o gospodarskem subjektu in javnem naročilu 

Podatki o gospodarskem subjektu 

Vrsta gospodarskega subjekta 
Fizična oseba 
Pravna oseba 
Ime gospodarskega subjekta 
Ime gospodarskega subjekta 
Priimek gospodarskega subjekta 
Država sedeža 
Naslov gospodarskega subjekta 
Država 
Regija oz. pokrajina 
Avtonomna skupnost 
Pokrajina 
Zvezna dežela 
Kraj 
Poštna številka 
Ulica in hišna številka 
Identifikacijska številka EU 
Znano 
Ni znano 
Identifikacijska številka 
Katerakoli nacionalna identifikacijska številka 
Znano 
Ni znano 
Vrsta identifikacijske številke 

Identifikacijska številka 

Podatki o javnem naročilu 

Potrditev 
Potrjujemo, da je zahtevek poslan v zvezi z razpisnim postopkom. 
Referenčna številka naročila TED  
Znano 
Ni znano 
Številka TED 
Nacionalna referenčna številka naročila 
Znano 
Ni znano 
Referenčna številka 
Povezava na objavljeno naročilo na spletu 
Dodatne informacije o javnem naročilu 
Namen zahtevka 
Preverjanje izpolnjevanja tehničnih specifikacij (nacionalni standardi, znaki, ugotavljanje skladnosti)  
Preverjanje razlogov za izločitev 
Preverjanje pogojev za sodelovanje 
Preverjanje informacij v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila 
Preverjanje izpolnjevanja standardov za zagotavljanje kakovosti in standardov za okoljsko ravnanje  
Preverjanje informacij na uradnem seznamu gospodarskih subjektov in pri certifikacijskih organih 
Preverjanje nenavadno nizkih ponudb  

Znesek ponudbe 
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I. Vprašanja o nacionalnih standardih /znakih/poročilih o preskusih 

I.A Vprašanja za preverjanje nacionalnih standardov 

Ali potrjujete avtentičnost priloženega nacionalnega standarda?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga 

shrani kot osnutek, priložiti dokument.  (01) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega nacionalnega standarda. 
Priloženi nacionalni standard ni avtentičen. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega nacionalnega standarda. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi 

članici ni organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega nacionalnega standarda. (01.1) 

Ali nacionalni standard prevzema kaj od naslednjega: evropski standard, evropsko tehnično soglasje, skupno tehnično 

specifikacijo, mednarodni standard, tehnični referenčni sistem, ki ga je določil evropski organ za standardizacijo? Nacionalni 

standard je treba navesti v polju Pripombe k vprašanju! (02) 
Da. 
Ne. 
Navedite, kaj prevzema (02.1) 
evropski standard 
evropsko tehnično soglasje 
skupno tehnično specifikacijo 
mednarodni standard  
tehnični referenčni sistem, ki ga je določil evropski organ za standardizacijo 

Navedite referenčno številko (02.2)  

I.B Vprašanja za preverjanje nacionalnih znakov in ocen skladnosti 
Ali potrjujete avtentičnost priloženega nacionalnega znaka/ocene skladnosti? Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora 

zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (03) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega nacionalnega znaka/ocene skladnosti. 
Priloženi nacionalni znak/ocena skladnosti ni avtentičen/avtentična. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni 

organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (03.1) 
Ali je nacionalni znak izdal pristojni javni/zasebni organ? Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot 

osnutek, priložiti dokument. (03a) 
Da.
Ne. 
Če je odgovor Da, navedite vrsto organa, ki je izdal znak. (03a.1) 
Pristojni javni organ 
Pristojni zasebni organ 
Navedite ime organa, ki je izdal znak. (03a.2) 
Navedite naslov organa, ki je izdal znak. (03a.3) 
Navedite druge kontaktne podatke organa, ki je izdal znak: e-naslov, telefonsko številko, ime kontaktne osebe. (03a.4) 
Če je odgovor Ne, navedite natančneje pravni status/veljavnost priloženega dokumenta in kdo ga je izdal. (03a.5) 
Navedite, kako dolgo je treba povprečno čakati na pridobitev znaka. (Število dni/tednov/mesecev) (03a.6) 
Ali je priloženo potrdilo ali poročilo o preskusu izdal pristojni nacionalni organ za ugotavljanje skladnosti ali drug enakovredni 

organ za ugotavljanje skladnosti? Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti 

dokument. (04) 
Da. 
Ne. 
Če je odgovor Da, navedite vrsto organa, ki je izdal dokument. (04.1) 
Pristojni nacionalni organ za ugotavljanje skladnosti 
Enakovredni organ za ugotavljanje skladnosti 
Navedite ime organa, ki je izdal dokument. (04.2) 
Navedite naslov organa, ki je izdal dokument. (04.3) 
Navedite druge kontaktne podatke organa, ki je izdal dokument: e-naslov, telefonsko številko, ime kontaktne osebe. (04.4) 
Če je odgovor Ne, navedite natančneje pravni status/veljavnost priloženega dokumenta in kdo ga je izdal. (04.5) 
Navedite, kako dolgo je treba povprečno čakati na pridobitev potrdila oziroma poročila o preskusu. (Število 

dni/tednov/mesecev) (04.6) 
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II. Vprašanja za preverjanje razlogov za izločitev 

II.A Vprašanja glede pravnomočne sodbe 
Ali potrjujete avtentičnost priloženega dokumenta, ki dokazuje, da kandidatu ni bila izrečena pravnomočna sodba? Če 

pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (05) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega dokumenta. 
Priloženi dokument ni avtentičen. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni 

organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (05.1) 
Ali so informacije, ki jih potrjuje priloženi dokument, pravilne?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani 

kot osnutek, priložiti dokument. (06) 
Da. 
Ne. 
Ne morem potrditi pravilnosti informacij. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni organa, na katerega bi 

lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi pravilnosti informacij. (06.1) 
Pojasnite, kateri vidiki informacij niso pravilni. (06.2) 
Ali je priloženi dokument izpis iz ustreznega registra? (denimo sodnega registra itd.)  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora 

zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (07) 
Da. 
Ne. 
Iz katerega registra je izpis? (07.1) 
Ali gre za popolno evidenco/dokument/podatke? (07.2) 
Da. 
Ne. 
Pojasnite, kateri vidiki evidence/dokumenta/podatkov niso pravilni. (07.2.1) 
Ali gre za enakovredni dokument, ki potrjuje, da kandidatu ni bila izrečena pravnomočna sodba, in ki ga je izdal pristojni 

sodni ali upravni organ v vaši državi članici?  (07.3) 
Da. 
Ne. 
Ali lahko predložite kopijo dokumenta, ki potrjuje, da kandidatu ni bila izrečena pravnomočna sodba?  (07.3.1) 
Da. Kopija dokumenta je priložena. 
Ne. 
Pojasnite, zakaj ne morete priložiti kopije dokumenta, ki potrjuje, da kandidatu ni bila izrečena pravnomočna sodba. 

(07.3.1.1) 
Ali priloženi dokument potrjuje, da gospodarskemu subjektu oziroma njegovemu zastopniku(zastopnikom) ni bila izrečena 

pravnomočna sodba za dejanja, navedena v členu 57(1) Direktive 2014/24/EU?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora 

zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (08) 
Da. 
Ne. 
Informacij ne moremo dati. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni organa, na katerega bi lahko 

preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete dati informacij. (08.1) 
Ali je bila gospodarskemu subjektu oziroma zadevni osebi izrečena pravnomočna sodba za katero od dejanj, navedenih v 

členu 57(1) Direktive 2014/24/EU?  (08a) 
Da. 
Ne. 
Informacij ne moremo dati. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni organa, na katerega bi lahko 

preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete dati informacij. (08a.1) 
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Če je odgovor Da, navedite razlog za izrečeno pravnomočno sodbo. (08a.2) 
Sodelovanje v kriminalni organizaciji 
Korupcija 
Goljufija 
Kazniva teroristična dejanja 
Kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi 
Pranje denarja 
Financiranje terorizma 
Otroško delo 
Druge oblike trgovanja z ljudmi 
Navedite ime obsojene osebe/subjekta. (08a.3) 
Navedite kontaktne podatke in vse razpoložljive identifikacijske podatke obsojene osebe/subjekta. (08a.4) 
Navedite datum obsodbe. (08a.5) 
Navedite druge podatke o odločbi oziroma sodbi, npr. ime organa, ki jo je izdal, referenčno številko. (08a.6) 
Ali je gospodarski subjekt zaradi tega izločen iz postopka(ov) javnega naročanja? (08a.7) 
Da. Izločitev izhaja iz nacionalnega prava, predpisa, upravne določbe. Podatki in referenčna številka so navedeni v polju 

Pripombe k odgovoru. 
Ne. 
Ne vem. (Natančnejši odgovor je treba navesti v spodnjem polju Pripombe k odgovoru!) 
Končni datum obdobja izločitve: (08a.7.1) 
Nedoločen. 
Določen. 
Navedite končni datum obdobja izločitve. (08a.7.1.1) 
Navedite, zakaj gospodarski subjekt ni izločen iz postopka(ov) javnega naročanja (08a.7.2) 
Zaradi sprejemljivih popravnih ukrepov  
Ker je obdobje izločitve končano.  
Zaradi pomembnih razlogov, ki se nanašajo na javni interes, natančneje navedenih v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 

Zaradi drugih razlogov, natančneje navedenih v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 

II.B Vprašanja za preverjanje izpolnjevanja obveznosti v zvezi s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost 
Ali potrjujete avtentičnost priloženega dokumenta, ki potrjuje, da so izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom davkov in 

socialnih prispevkov?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (09) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega dokumenta. 
Priloženi dokument ni avtentičen. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni 

organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta v zvezi s plačilom davkov in socialnih prispevkov. 

(09.1) 
Ali je priloženi dokument potrdilo, ki ga izdaja pristojni organ v vaši državi članici?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora 

zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (10) 
Da. 
Ne. 
Navedite kakršnokoli razpoložljivo informacijo o priloženem dokumentu (10.1) 
Ali priloženi dokument potrjuje izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom davkov?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora 

zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (11) 
Da. 
Ne. 
Ali je gospodarski subjekt plačal davke? (12) 
Da, po naših podatkih je gospodarski subjekt plačal davke. 
Ne, gospodarski subjekt ni izpolnil obveznosti v zvezi s plačilom davkov. 
Teh informacij nimamo. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni organa, na katerega bi lahko 

preusmerili vprašanje!) 
Navedite datum preverjanja. (12.1) 
Navedite datum preverjanja. (12.2) 
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Ali lahko navedete znesek, ki ga dolguje gospodarski subjekt? (12.2.1) 
Da. 
Ne. 
Navedite neplačani znesek in/ali njegov delež glede na prvotni dolgovani znesek.  (12.2.1.1) 
Ali je neizpolnjena obveznost ugotovljena s pravnomočno sodno ali upravno odločbo? (12.2.2) 
Da. 
Ne. 
Navedite datum odločbe. Če datuma ne poznate, navedite to v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. (12.2.2.1) 
Navedite dodatne podatke o odločbi, npr. referenčno številko, ime organa, ki je odločbo izdal. Če ti podatki niso znani, 

navedite to v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. (12.2.2.2) 
Ali je gospodarski subjekt zaradi tega izločen iz postopka(ov) javnega naročanja? (12.2.2.3) 
Da. Izločitev izhaja iz nacionalnega prava, predpisa, upravne določbe. Podatki in referenčna številka so navedeni v polju 

Pripombe k odgovoru.
Ne. 
Ne vem, razlogi za to so navedeni v polju Pripombe k odgovoru. 
Končni datum obdobja izločitve: (12.2.2.3.1) 
Določen. 
Nedoločen. 
Navedite končni datum obdobja izločitve. (12.2.2.3.1.1) 
Navedite, zakaj gospodarski subjekt ni izločen iz postopka(ov) javnega naročanja, npr. nizka vrednost neplačanega zneska. 

(12.2.2.3.2) 
Ali priloženi dokument potrjuje izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost?  Če pošiljatelj izbere 

to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (13) 
Da. 
Ne. 
Ali je gospodarski subjekt plačal socialne prispevke? (14) 
Da, po naših podatkih je gospodarski subjekt plačal socialne prispevke. 
Ne, gospodarski subjekt ni izpolnil obveznosti v zvezi s plačilom socialnih prispevkov. 
Teh informacij nimamo. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni organa, na katerega bi lahko 

preusmerili vprašanje!) 
Navedite datum preverjanja podatkov. (14.1) 
Navedite datum preverjanja. (14.2) 
Ali lahko navedete znesek, ki ga dolguje gospodarski subjekt? (14.2.1) 
Da. 
Ne. 
Navedite neplačani znesek in/ali njegov delež glede na prvotni dolgovani znesek. (14.2.1.1) 
Ali je neizpolnjena obveznost ugotovljena s pravnomočno sodno ali upravno odločbo? (14.2.2) 
Da. 
Ne. 
Navedite datum odločbe. Če datuma ne poznate, navedite to v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. (14.2.2.1) 
Navedite dodatne podatke o odločbi, npr. referenčno številko, ime organa, ki je odločbo izdal. Če ti podatki niso znani, 

navedite to v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. (14.2.2.2) 
Ali je gospodarski subjekt zaradi tega izločen iz postopka(ov) javnega naročanja? (14.2.2.3) 
Da. Izločitev izhaja iz nacionalnega prava, predpisa, upravne določbe. Podatki in referenčna številka so navedeni v polju 

Pripombe k odgovoru. 
Ne. 
Ne vem, razlogi za to so navedeni v polju Pripombe k odgovoru. 
Končni datum obdobja izločitve: (14.2.2.3.1) 
Določen. 
Nedoločen. 
Navedite končni datum obdobja izločitve. (14.2.2.3.1.1) 
Navedite, zakaj gospodarski subjekt ni izločen iz postopka(ov) javnega naročanja, npr. nizka vrednost neplačanega zneska. 

(14.2.2.3.2) 
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II.C Vprašanja za preverjanje izpolnjevanja obveznosti iz horizontalne socialne klavzule (člen 18(2) Direktive 2014/24/EU) 
Ali je gospodarski subjekt pri izvajanju naročil v zadnjih treh letih ali pred iztekom predpisanega roka kršil obveznosti iz 

okoljskega prava? Okoljsko pravo je določeno s pravom EU, nacionalnim pravom, kolektivnimi pogodbami ali mednarodnimi 

določbami, navedenimi v Prilogi X k Direktivi 2014/24/EU. (15) 
Da, gospodarski subjekt je kršil svoje obveznosti. 
Ne, po naših podatkih gospodarski subjekt ni kršil obveznosti.  
Ali je neizpolnjena obveznost ugotovljena s pravnomočno sodno ali upravno odločbo? (15.1) 
Da. 
Ne. 
Navedite datum odločbe. Če datuma ne poznate, navedite to v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. (15.1.1) 
Ali je gospodarski subjekt zaradi tega izločen iz postopka(ov) javnega naročanja? (15.1.3) 
Da. Izločitev izhaja iz nacionalnega prava, predpisa, upravne določbe. Podatki in referenčna številka so navedeni v polju 

Pripombe k odgovoru. 
Ne. 
Ne vem, razlogi za to so navedeni v polju Pripombe k odgovoru. 
Končni datum obdobja izločenosti: (15.1.3.1) 
Določen. 
Nedoločen. 
Navedite končni datum obdobja izločenosti. (15.1.3.1.1) 
Ali je gospodarski subjekt pri izvajanju naročil v zadnjih treh letih ali pred iztekom predpisanega roka kršil obveznosti iz 

socialnega in delovnega prava? Socialno in delovno pravo je določeno s pravom EU, nacionalnim pravom, kolektivnimi 

pogodbami ali mednarodnimi določbami, navedenimi v Prilogi X k Direktivi 2014/24/EU. (16) 
Da, gospodarski subjekt je kršil svoje obveznosti. 
Ne, po naših podatkih gospodarski subjekt ni kršil obveznosti. 
Ali je neizpolnjena obveznost ugotovljena s pravnomočno sodno ali upravno odločbo? (16.1) 
Da. 
Ne. 
Navedite datum odločbe. Če datuma ne poznate, navedite to v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. (16.1.1) 
Ali je gospodarski subjekt zaradi tega izločen iz postopka(ov) javnega naročanja? (16.1.3) 
Da. Izločitev izhaja iz nacionalnega prava, predpisa, upravne določbe. Podatki in referenčna številka so navedeni v polju 

Pripombe k odgovoru. 
Ne. 
Ne vem, razlogi za to so navedeni v polju Pripombe k odgovoru. 
Končni datum obdobja izločitve: (16.1.3.1) 
Določen. 
Nedoločen. 

Navedite končni datum obdobja izločitve. (16.1.3.1.1) 

II.D Vprašanja za preverjanje ekonomskega in finančnega položaja ponudnikov 
Ali potrjujete avtentičnost priloženega dokumenta o ekonomskem in finančnem položaju ponudnika?  Če pošiljatelj izbere to 

vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (17) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega dokumenta. 
Priloženi dokument ni avtentičen. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni 

organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta o ekonomskem in finančnem položaju ponudnika. 

(17.1) 
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Ali priloženi dokument potrjuje, da gospodarski subjekt${Q18} Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani 

kot osnutek, priložiti dokument. (18) 
ni v stečaju 
ni v postopku zaradi insolventnosti ali likvidacije 
ni v položaju, ko njegova sredstva upravlja stečajni upravitelj ali sodišče 
ni v dogovoru z upniki 
ni začasno ustavil poslovanja 
ni v kakem podobnem položaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi 
Da, priloženi dokument potrjuje, da gospodarski subjekt ni v navedenih postopkih. 
Ne, priloženi dokument ne potrjuje, da gospodarski subjekt ni v navedenih postopkih. 
Informacije ne moremo potrditi. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni organa, na katerega bi lahko 

preusmerili vprašanje!) 
Navedite datum preverjanja. (18.1) 
Navedite datum preverjanja. (18.2) 
Ali je gospodarski subjekt v katerem od navedenih postopkov? (18.3) 
Da. 
Ne. 
Gospodarski subjekt je ... (18.3.1) 
v stečaju. 
v postopku zaradi insolventnosti ali likvidacije. 
v položaju, ko njegova sredstva upravlja stečajni upravitelj ali sodišče. 
v dogovoru z upniki. 
začasno ustavil poslovanje. 
v podobnem položaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi. 
Ali lahko priložite dokument v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ponudnika? (18.4) 
Da. Kopija dokumenta je priložena. 

Ne. 

II.E Vprašanja za preverjanje neobveznih razlogov za izločitev 

Ali je bil gospodarski subjekt po vaših podatkih izločen iz predhodnega postopka javnega naročila/podelitve koncesije? (19) 
Da. 
Ne. 
Označite razloge. (19.1) 
Hujša kršitev poklicnih pravil 
Dogovor z drugimi gospodarskimi subjekti  z namenom izkrivljanja konkurence 
Nasprotje interesov 
Predhodno sodelovanje v istem postopku javnega naročila 
Precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne zahteve pri izvedbi prejšnjega javnega naročila/koncesijske 

pogodbe   
Resne zavajajoče razlage pri dajanju zahtevanih informacij 
Neupravičeno vplivanje na odločanje javnega naročnika 
Drugo – natančneje v polju Pripombe k odgovoru 
Priložite dokument/potrdilo o izločitvi. (19.2) 
Zahtevani dokument/potrdilo je priložen(o). 
Dokumenta ne moremo priložiti iz razlogov, navedenih v spodnjem polju Pripombe k odgovoru.  
Ali je po vaših podatkih gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova 

integriteta? (20) 
Da. Glej dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 
Ne. 
Ali je bil gospodarski subjekt zaradi tega izločen iz postopka(ov) javnega naročanja? (20.1) 
Da. 
Ne. 
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Priložite ustrezni dokument/potrdilo. (20.1.1) 
Zahtevani dokument/potrdilo je priložen(o). 
Dokumenta ne moremo priložiti iz razlogov, navedenih v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 
Ali je po vaših podatkih gospodarski subjekt sklenil dogovor z drugimi gospodarskimi subjekti  z namenom izkrivljanja 

konkurence?  (21) 
Da. Glej dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 
Ne. 
Ali je bil gospodarski subjekt zaradi tega izločen iz postopka(ov) javnega naročanja? (21.1) 
Da. 
Ne. 
Priložite ustrezni dokument/potrdilo. (21.1.1) 
Zahtevani dokument/potrdilo je priložen(o). 
Dokumenta ne moremo priložiti iz razlogov, navedenih v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 
Ali je bil po vaših podatkih gospodarski subjekt izločen iz predhodnega postopka javnega naročila zaradi nasprotja interesov? 

(22) 
Da. 
Ne. 
Priložite ustrezni dokument/potrdilo. (22.1) 
Zahtevani dokument/potrdilo je priložen(o). 
Dokumenta ne moremo priložiti iz razlogov, navedenih v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 
Ali so se po vaših podatkih pri gospodarskemu subjektu pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju 

ključne zahteve pri izvedbi prejšnjega javnega naročila/koncesijske pogodbe ? (23) 
Da. Glej dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 
Ne. 
Ali je bil gospodarski subjekt zaradi tega izločen iz postopka(ov) javnega naročanja? (23.1) 
Da. 
Ne. 
Priložite ustrezni dokument/potrdilo. (23.1.1) 
Zahtevani dokument/potrdilo je priložen(o). 

Dokumenta ne moremo priložiti iz razlogov, navedenih v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 

II.F Vprašanja za preverjanje popravnih ukrepov, ki jih predlaga gospodarski subjekt v dokaz svoje zanesljivosti, čeprav 

obstajajo neobvezni razlogi za izločitev 
Ali potrjujete avtentičnost priloženega dokumenta o popravnih ukrepih gospodarskega subjekta?  Če pošiljatelj izbere to 

vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (24) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega dokumenta. 
Priloženi dokument ni avtentičen. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni 

organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta o popravnih ukrepih. (24.1) 

III. Vprašanja za preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje 

III.A Vprašanja glede ustreznosti gospodarskega subjekta za opravljanje poklicne dejavnosti 
Ali v vaši državi članici zahtevate od gospodarskih subjektov vpis v register/članstvo v organizaciji, da lahko opravljajo 

naslednje poklicne dejavnosti: (25) ${Q25}
Da, vpis v register je potreben za vse naštete dejavnosti. 
Ne, vpis v register ni potreben za nobeno od naštetih dejavnosti. 
Vpis v register je potreben za nekatere od naštetih dejavnosti. 
Navedite dejavnosti, za katere v vaši državi članici zahtevate vpis v register/članstvo v organizaciji. (25.1)
Ali je zadevni gospodarski subjekt vpisan v poklicni/poslovni register vaše države članice? (26) 
Da. 
Ne. 
Ali je vpis v register obvezen? (26.1) 
Da. 
Ne. 
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Ali potrjujete, da ima gospodarski subjekt specifično dovoljenje/je včlanjen v specifično organizacijo in torej sme opravljati 

zadevne storitve? (27) 
Da. 
Ne. 
Ali je specifično dovoljenje/članstvo v specifični organizaciji obvezno za opravljanje zadevnih storitev?  (27.1) 
Da. 
Ne. 
Ali predložene poklicne kvalifikacije gospodarskemu subjektu dovoljujejo opravljanje naslednje dejavnosti: (28) ${Q28}
Da. Glej natančnejši odgovor v polju Pripombe k odgovoru. 

Ne. Glej natančnejši odgovor v polju Pripombe k odgovoru. 

III.B Vprašanja glede ekonomske in finančne ustreznosti gospodarskega subjekta za opravljanje poklicne dejavnosti 

Ali je računovodja/revizor, ki je potrdil ekonomski in finančni položaj, v vaši državi članici pridobil akreditacijo? (29) 
Da. 
Ne. 
Ali potrjujete, da je gospodarski subjekt začel poslovati ali ustanovil podjetje na navedeni datum? (30) ${Q30}
Da. 
Ne, datum ni pravilen. 
Ta gospodarski subjekt/podjetje v naši državi članici ni registriran(o). 

Navedite pravilen datum. Če je mogoče, priložite tudi dokument, ki potrjuje pravilni datum. (30.1) 

III.C Vprašanja za preverjanje tehnične in strokovne sposobnosti ponudnikov 

Ali potrjujete, da je gospodarski subjekt za vas izvedel javno naročilo? (31) 
Da. 
Ne. 
Ali ste bili z izvedbo del zadovoljni? (31.1) 
Da. Glej natančnejši odgovor v polju Pripombe k odgovoru. 
Ne. Glej natančnejši odgovor v polju Pripombe k odgovoru. 
Te informacije ne moremo dati – podatkov ni mogoče razkriti iz razlogov, navedenih v polju Pripombe k odgovoru. 
Ali je bilo javno naročilo izvedeno po pravilih? (31.2) 
Da. Glej natančnejši odgovor v polju Pripombe k odgovoru. 
Ne. Glej natančnejši odgovor v polju Pripombe k odgovoru. 
Te informacije ne moremo dati – podatkov ni mogoče razkriti iz razlogov, navedenih v polju Pripombe k odgovoru. 
Ali je bilo delo izvedeno v roku? (31.3) 
Da. Glej natančnejši odgovor v polju Pripombe k odgovoru. 
Ne. Glej natančnejši odgovor v polju Pripombe k odgovoru. 

Te informacije ne moremo dati – podatkov ni mogoče razkriti iz razlogov, navedenih v polju Pripombe k odgovoru. 

III.D Vprašanja o potrdilih v zvezi s skladnostjo blaga in nadzorom kakovosti 
Ali potrjujete avtentičnost priloženih potrdil o skladnosti blaga?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga 

shrani kot osnutek, priložiti dokument. (32) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega dokumenta. 
Priloženi dokument ni avtentičen. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni 

organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega potrdila. (32.1) 
Ali potrjujete avtentičnost priloženih potrdil o nadzoru kakovosti?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga 

shrani kot osnutek, priložiti dokument. (33) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega dokumenta. 
Priloženi dokument ni avtentičen. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni 

organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega potrdila o nadzoru kakovosti. (33.1) 
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IV. Vprašanja za preverjanje informacij v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila 

IV.A Vprašanja glede dostopa do nacionalnih podatkovnih zbirk z ustreznimi informacijami o gospodarskih subjektih, ki si 

jih lahko ogledajo nacionalni javni naročniki  
Nimam dostopa do informacij, na katere se nanaša spodnja točka priloženega enotnega evropskega dokumenta. Ali lahko 

preverite/mi pošljete spletni naslov URL oziroma identifikacijsko številko?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, 

ko ga shrani kot osnutek, priložiti enotni evropski dokument. (34) Točka, ki ni dostopna:${Q34}
Da, naslov URL je naveden spodaj. 
Da, identifikacijska oznaka je navedena spodaj. 
Ne. 
URL je: (34.1) 
Ident. oznaka je: (34.2) 
Ali lahko priložite ustrezen dokument? (34.3) 
Da. Ustrezni dokument pošiljamo v priponki. 
Ne. 
Imam sicer dostop do informacij iz spodnje točke priloženega enotnega evropskega dokumenta, vendar jih ne razumem. Ali 

jih lahko pojasnite? Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti enotni evropski 

dokument. (34a) Točka, ki ni razumljiva:${Q34a}
IV.B Vprašanje o enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bil uporabljen v predhodnem 

postopku javnega naročila 
Ali ste preverili elemente iz priloženega enotnega evropskega dokumenta, ki vam ga je poslal gospodarski subjekt?  Če 

pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti enotni evropski dokument. (35) 
Da. 
Ne. 
Če je odgovor Da, navedite datum preverjanja (35.1) 
Ali ste pri tem zasledili kako netočnost/problem? (35.2) 
Da. 
Ne. Glej ustrezne dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 
Ali je bil zaradi te netočnosti/problema gospodarski subjekt izločen? (35.2.2) 
Da. 
Ne. 
Pojasnite, zakaj gospodarski subjekt zaradi te netočnosti/problema ni bil izločen. (35.2.2.1) 
Ali lahko priložite ustrezno dokumentacijo o izločitvi? (35.2.2.2) 
Da, ustrezno dokumentacijo pošiljamo v priponki. 

Ne, ustrezne dokumentacije ne moremo priložiti iz razlogov, navedenih v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 

V. Vprašanja za preverjanje izpolnjevanja standardov za zagotovitev kakovosti in standardov za okoljsko ravnanje 

V.A Vprašanja v zvezi z dokazili o izpolnjevanju standardov kakovosti in okoljskega ravnanja  
Ali potrjujete avtentičnost priloženega potrdila/dokumenta o izpolnjevanju standardov kakovosti in okoljskega ravnanja?  Če 

pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (36) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega dokumenta. 
Priloženi dokument ni avtentičen. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni 

organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (36.1) 
Ali priloženo potrdilo potrjuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje naslednji standard za zagotavljanje kakovosti? Če pošiljatelj 

izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (37) Navedite standard:${Q37}
Da. 
Ne. 
Kateri standard za zagotavljanje kakovosti pa potrjuje?  (37.1) 
Ali priloženo potrdilo potrjuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje naslednji standard okoljskega ravnanja?  Če pošiljatelj izbere 

to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (37a) Navedite standard:${Q37a}
Da. 
Ne. 

Kateri standard okoljskega ravnanja pa potrjuje? (37a.1) 
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V.B Vprašanja o primerih, ko gospodarski subjekt nima možnosti dostopa do zadevnih potrdil oziroma jih ne more 

pridobiti v ustreznem časovnem roku 
Ali potrjujete, da gospodarski subjekt ni imel možnosti pridobiti naslednjega standarda za zagotavljanje kakovosti oziroma ga 

ni mogel pridobiti v ustreznem roku? (38) Navedite standard:${Q38}
Da. 
Ne. 
Razlog, zakaj ustreznega potrdila ni: (38.1) 
Gospodarski subjekt ne izpolnjuje uveljavljenih standardov. 
Okoliščine, za katere je gospodarski subjekt sam kriv. 
Drugi razlogi, natančneje navedeni v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 
Ali potrjujete, da gospodarski subjekt ni imel možnosti pridobiti naslednjega standarda okoljskega ravnanja oziroma ga ni 

mogel pridobiti v ustreznem časovnem roku? (38a) Navedite standard:${Q38a}
Da. 
Ne. 
Razlog, zakaj ustreznega potrdila ni: (38a.1) 
Gospodarski subjekt ne izpolnjuje uveljavljenih standardov. 
Okoliščine, za katere je gospodarski subjekt sam kriv. 

Drugi razlogi, natančneje navedeni v spodnjem polju Pripombe k odgovoru. 

VI. Vprašanja za preverjanje informacij na uradnem seznamu gospodarskih subjektov in pri certifikacijskih organih 

VI.A Vprašanja o avtentičnosti dokazila, ki potrjuje vpis podjetja na uradni seznam potrjenih gospodarskih subjektov  
Ali potrjujete avtentičnost priloženega potrdila/dokumenta, ki potrjuje vpis podjetja na uradni seznam potrjenih 

gospodarskih subjektov?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti dokument. (39) 
Da, potrjujem avtentičnost priloženega dokumenta. 
Priloženi dokument ni avtentičen. 
Ne morem potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni 

organa, na katerega bi lahko preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete potrditi avtentičnosti priloženega dokumenta. (39.1) 

VI.B Vprašanja o izpolnjevanju zahteve za vpis podjetja na uradni seznam potrjenih gospodarskih subjektov ali za 

pridobitev potrdila 
Ali ima zadevni gospodarski subjekt sedež v vaši državi članici? (40) 
Da. 
Ne. 
Ali veste, ali je gospodarski subjekt vpisan v drugi državi? (40.1) 
Da. 
Ne. 
Navedite, v kateri državi. (40.1.1) 
Navedite natančneje. (40.1.1.1) 
Kdaj je bilo nazadnje preverjeno, ali je izpolnjena zahteva glede vpisa na uradni list potrjenih gospodarskih subjektov oziroma 

glede pridobitve potrdila? (41) 
Ali potrjujete, da gospodarski subjekt še vedno izpolnjuje zahteve za vpis na uradni list potrjenih gospodarskih subjektov 

oziroma za pridobitev potrdila? (42) 
Da. 
Ne. 
Ne vem. (Če relevantno, so dodatne informacije navedene v spodnjem polju Pripombe k odgovoru.) 
Navedite datum preverjanja. (42.1) 
Navedite datum preverjanja. (42.2) 
Ali potrjena zmogljivost gospodarskega subjekta omogoča opravljanje naslednje dejavnosti? (43) ${Q43}
Da. 
Ne. 
Ne vem, razlogi za to so navedeni v polju Pripombe k odgovoru. 
Navedite datum preverjanja. (43.1) 

Navedite datum preverjanja. (43.2) 
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VII. Vprašanja za preverjanje nenavadno nizkih ponudb 

VII.A Vprašanje o izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima gospodarski subjekt po členu 18(2) Direktive 2014/24/EU 
Ali imate v vaši državi članici okoljske predpise/obveznosti, ki veljajo za ponudbo gospodarskega subjekta?  Če pošiljatelj 

izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti ponudbo in/ali pojasnilo, ki ga je prejel od 

gospodarskega subjekta. (44) 
Da. 
Ne. 
Ne vem. 
Pojasnite, zakaj ne morete dati zahtevanih informacij. (44.1) 
Navedite veljavne predpise. Navedite naslov in referenco ustrezne določbe/člena.  (44.2) 
Ali je ponudba gospodarskega subjekta v skladu z veljavnimi predpisi? (44.3) 
Da. 
Ne. (Če relevantno, so dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru.) 
Ne vem. (Če relevantno, so dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru.) 
Ali imate v vaši državi članici predpise/obveznosti iz socialnega in delovnega prava, ki veljajo za ponudbo gospodarskega 

subjekta?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti ponudbo in/ali pojasnilo, ki ga 

je prejel od gospodarskega subjekta. (45) 
Da. 
Ne. 
Ne vem. 
Pojasnite, zakaj ne morete dati zahtevanih informacij. (45.1) 
Navedite veljavna predpise. Navedite naslov in referenco ustrezne določbe/člena ter kolektivne pogodbe, če relevantno. 

(45.2) 
Ali je ponudba gospodarskega subjekta v skladu z veljavnimi predpisi? (45.3) 
Da. 
Ne. (Če relevantno, so dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru.) 
Ne vem. (Če relevantno, so dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru.) 
Ali lahko navedete podatke o veljavni minimalni plači?   (45.4) 
Da. 
Ne. 

Minimalna plača, ki velja za ponudbo gospodarskega subjekta. (45.5) 

VII.B Vprašanje o skladnosti ponudbe z nacionalnimi tehničnimi standardi 
Ali je ponudba gospodarskega subjekta v skladu z nacionalnimi tehničnimi standardi?  Če pošiljatelj izbere to vprašanje, mora 

zahtevku, ko ga shrani kot osnutek, priložiti pojasnilo, ki ga je prejel od gospodarskega subjekta. (46)  Zadevni 

sektor/storitve:${Q46}
Da. 
Ne. 
Ne vem. 
Pojasnite, zakaj ponudba gospodarskega subjekta ni v skladu z nacionalnimi tehničnimi standardi. (46.1) 
Ali lahko navedete informacije o veljavnih tehničnih standardih? (46.2) 
Da. 
Ne. 

Informacije o veljavnih tehničnih standardih: (46.3) 
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VII.C Vprašanje o prejemanju državne pomoči 

Ali je gospodarski subjekt prejel državno pomoč? (47) 
Da. 
Ne. 
Informacij ne moremo dati. (Ta odgovor je mogoče izbrati, samo kadar v državi članici ni organa, na katerega bi lahko 

preusmerili vprašanje!) 
Pojasnite, zakaj ne morete dati zahtevanih informacij. (47.1) 
Ali je državna pomoč, ki jo je prejel gospodarski subjekt, združljiva z notranjim trgom v smislu člena 107 Pogodbe o delovanju 

EU? (47.2) 
Da. 
Ne. (Če relevantno, so dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru.) 
Ne vem. (Če relevantno, so dodatne informacije v spodnjem polju Pripombe k odgovoru.) 
Navedite referenco morebitne uredbe o skupinski izjemi ali posamezne odločitve Komisije. Če mogoče, priložite kopijo 

sprejete odločitve. (47.2.1) 
Pri nekaterih vprašanjih je treba priložiti dokumente v priponki. Dokumente lahko priložite, potem ko ste zahtevek shranili 

kot osnutek.   Če želite v vašem organu glede istega gospodarskega subjekta poslati zahtevke z različnimi vprašanji, uporabite 

možnost Kopiraj zahtevek.  Pošiljatelj lahko pri pripravi zahtevka izbere samo glavna vprašanja, prikazana z okrepljenim 

tiskom. Dodatna podvprašanja sistem izbere samodejno in jih postavi prejemniku, če so relevantna.
Osebni podatki v zahtevku so vidni, šele ko prejemnik sprejme zahtevek. Dokler prejemnik zahtevka ne sprejme, ni mogoče 

odpreti priloženih dokumentov.  Če v vašem organu ne morete odgovoriti na vsa vprašanja v zahtevku, uporabite možnost 

Deli zahtevek. Tako boste lahko označili vprašanja, na katera ne morete odgovoriti, in jih preusmerili na drug organ v vaši 

državi članici.  Ko odgovarjate na zahtevek, lahko odgovore vpišete v polje Odgovor ali v polje Pripombe k odgovoru. Pri 

prosto pripisanih odgovorih morate vedno navesti jezik besedila. 
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