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POZIV POZIV POZIV POZIV K VPISU V MEDNARODNIK VPISU V MEDNARODNIK VPISU V MEDNARODNIK VPISU V MEDNARODNI    SEZNAM SEZNAM SEZNAM SEZNAM 

SVETOVALCEVSVETOVALCEVSVETOVALCEVSVETOVALCEV    
    

    

    Poziv k vpisu v mednarPoziv k vpisu v mednarPoziv k vpisu v mednarPoziv k vpisu v mednarodni seznam svetovalcevodni seznam svetovalcevodni seznam svetovalcevodni seznam svetovalcev: : :  :      

    

TemaTemaTemaTema: Projekt WIDER – Program MED: Pilotna akcija WP4:  

Poziv k vpisu v mednarodni seznam svetovalcev 

 

Sestava mednarodnega seznama ponudnikov svetovanj za 

izvedbo mednarodnega inovacijskega vavčerja v mediteranskih 

regijah 

 

    
 

Projekt WIDER objavlja Poziv k vpisu v mednarodni seznam svetovalcev    

z namenom, da se izbere ponudnike svetovanj (PS) za sestavo 

mednarodnega seznama svetovalcev, ki bo v pomoč pri izvajanju inovacij v 

malih in srednje velikih podjetjih. Ponudniki svetovanj bodo omogočili 

podjetjem vstop na nov trg. 

 

Izbor ponudnikov svetovanj bo potekal po spodaj opisanih navodilih. Če se 

želite prijaviti na poziv, oddajte vlogo, ki naj bo pripravljena v skladu z 

navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti označena z 

naslednjimi podatki: 

 

Projekt WIDER – Program MED: Pilotna akcija WP4/Poziv k vpisu 

v mednarodni seznam svetovalcev 

 

 

Rok za prijavo na pRok za prijavo na pRok za prijavo na pRok za prijavo na poziv: 30. april  2014oziv: 30. april  2014oziv: 30. april  2014oziv: 30. april  2014     
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Evropsko prebivalstvo se stara, kar pomeni, da se hitro povečuje število 

ljudi, starejših od 65 let. Trend staranja predstavlja številne družbene 

spremembe in izzive, za katere je potrebno poiskati ustrezne rešitve. 

Projekt WIDER se bo lotil tega izziva z uporabo inovativnega pristopa.  

 

Glavni cilj projekta WIDER je prispevati k prepoznavi in povečanju 

inovacijskih kapacitet, upravljanju znanja in povezovanju malih in srednje 

velikih podjetij v Mediteranu. Izboljšati želi položaj novih produktov mikro, 

malih in srednje velikih podjetij preko celotne oskrbovalne verige 

ekopametnih hiš za aktivno in samostojno življenje starejših v sedmih 

industrijskih regijah Mediterana.  

 

Projekt bo podprl izvedbo pilotnih projektov izbranih malih in srednje 

velikih lokalnih podjetij v partnerskih regijah. Podjetja bodo lahko dvignila 

vrednost svojih produktov in se lažje umestila na nove trge. Cilj je ustvariti 

spremembo v pristopu do inovacij v mikro, malih in srednje velikih 

podjetjih in izboljšati energetsko učinkovitost ter pristop za inovacije, ki v 

središče dejavnosti postavlja končne uporabnike. Podjetjem bo omogočen 

dostop do nastajajočega inovativnega trga. 

 

Cilj pilotne akcije za inovacijski vavčer projekta WIDER je graditi povezave 

med ponudniki svetovanj in mikro, malimi in srednje velikimi podjetji. To 

bo omogočilo podjetnikom, da se osredotočijo na vodenje podjetja, 

medtem ko bodo ponudniki svetovanj poiskali rešitve za naslednji nivo 

njihovega delovanja. 

 

Izvedba mednarodnega inovacijskega vavčerja zahteva dostop do 

sposobnosti s strani specifičnih ponudnikov storitev.  

 

Vsi zainteresirani ponudniki svetovanj iz javnega in zasebnega sektorjaiz javnega in zasebnega sektorjaiz javnega in zasebnega sektorjaiz javnega in zasebnega sektorja, 

vključno s fakultetami, raziskovalnimi in tehnološkimi organizacijami ter 

tehničnimi svetovalnimi službami, IP strokovnjaki ali strokovnjaki za dizajn, 

ki delujejo v spodaj naštetih kategorijah, ste vabljeni, da se prijavite in 

vključite v mednarodni seznam svetovalcev WIDER. 

 

Če ste potencialni ponudniki storitev, izpolnite svoj profil in pošljite vlogo. 
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Na ta način bodo lahko zainteresirana podjetja v sklopu vavčerja koristila 

vaše svetovalne storitve. Poziv bo odprt  šest mesecevodprt  šest mesecevodprt  šest mesecevodprt  šest mesecev (od oktobra 2013 do 

aprila 2014), zato se čim prej pridružite mednarodnemu seznamu za 

prenos znanja v sklopu projekta WIDER. Omogočite podjetjem, da se bodo 

lahko čim prej seznanila z vašimi znanji.  

 

Bodite pozorni na to, da podjetje pred tem še ni sodelovalo z vašo pred tem še ni sodelovalo z vašo pred tem še ni sodelovalo z vašo pred tem še ni sodelovalo z vašo 

organizaci joorganizaci joorganizaci joorganizaci jo. Inovacijski vavčer je namenjen izgradnji novih poslovnih novih poslovnih novih poslovnih novih poslovnih 

odnosov in šir jenju mreže znanja med pododnosov in šir jenju mreže znanja med pododnosov in šir jenju mreže znanja med pododnosov in šir jenju mreže znanja med podjetj ijetj ijetj ijetj i . Ni pa namenjen 

nadaljevanju obstoječih poslovnih odnosov med podjetji. 

 

Pri prijavi morajo ponudniki svetovanj upoštevati naslednja določila: 

 

1. Ustreznost Ustreznost Ustreznost Ustreznost ponudnikov svetovanj:  

 

o Poslovni subjekt, ki je registriran v izbranem območju znotraj 

Programa MED1ali Bosni in Hercegovini2 

o Ni omejitev glede števila zaposlenih 

o Ni omejitev glede prihodka 

o Svetovalce se lahko najame s strani podjetij  

o Morajo biti sposobni izvesti projekt v 6 mesecih  

o Morajo biti sposobni izvesti svetovanje  

o Morajo imeti ustrezne dejavnosti in sposobnosti glede na spodnji 

seznam 

o So potrjeni s strani partnerjev projekta WIDER  

 

2. Seznam glavnih dejavnosti in sposobnostiglavnih dejavnosti in sposobnostiglavnih dejavnosti in sposobnostiglavnih dejavnosti in sposobnosti, ki jih mora imeti partner za 

vključitev na seznam ponudnikov svetovanj: 

                                                           
1 PROGRAM MED – območja, ki so upravičena do sodelovanja: Ciper: celotna država; 
Francija: 4 regije – Corse, Languedoc-Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-
Alpes; Grčija: celotna država; Italija: 18 regij – Abruzzo, Apulia, Basil icata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardija, Marche, 
Molise, Umbrija, Piedmont, Sardinija, Sicilija, Toskanija, Veneto; Malta: celotna država; 
Portugalska: 2 regiji – Algarve, Alentejo; Sloveni ja:  celotna državaSloveni ja:  celotna državaSloveni ja:  celotna državaSloveni ja:  celotna država; Španija: 6 
avtonomnih regij in dve avtonomni mesti – Andaluzija, Aragonija, Katalonija, Baleari, 
Murcija, Valencija, Ceuta in Melilla; Velika Britanija: Gibraltar. 
 
2 Država, ki sodeluje pri projektu WIDER.  
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• Finance 

• Management  

• Organizacija in človeški viri 

• Trženje in prodaja 

• Poslovanje in logistika  

• Proizvodni proces 

• Razvoj novih produktov ali storitev  

• Inovacije ali tehnologija 

• Eksperimentalno testiranje/merjenje 

• Pravna služba  

• Intelektualna lastnina 

• Raziskave in razvoj 

• Prenos tehnologije  

• Strategija in modeli poslovanja  

 

3. Seznanjenost ponudnika s področjem ekopametnih bivališč za starejše 

(namesto ali poleg znanj s seznama zgoraj) za vključitev na seznam 

ponudnikov svetovanj: 

UDOBJEUDOBJEUDOBJEUDOBJE 

Avtomatizacija doma (in avtomatizacija zgradb)Avtomatizacija doma (in avtomatizacija zgradb)Avtomatizacija doma (in avtomatizacija zgradb)Avtomatizacija doma (in avtomatizacija zgradb)    

• Osvetlitev 

• Ogrevanje, prezračevanje in klima  

• Senčenje 

• Pametni telefoni, tablični računalniki, računalniki, TV, itd.  

    

Hišna robotika Hišna robotika Hišna robotika Hišna robotika     

• Sistemski integratorji 

• Senzorji, kontrolniki, aktuatorji, vhodi, vmesniki 

• Brezžična WiFi omrežja in domača omrežja  

• Oddaljen dostop do interneta  

• Pametna okolja  

    

Roboti za domačo uporaboRoboti za domačo uporaboRoboti za domačo uporaboRoboti za domačo uporabo    

• Hišni roboti 

• Robotski vakumski čistilec  



 

 

 

 

Page 5 of 24 

 

• Gospodinjska opravila 

• Izobraževalni roboti in roboti za razvedrilo 

• Robotske kosilnice  

• Avtomatski čistilci bazenov  

• Gospodinjski aparati  

 

MobilnostMobilnostMobilnostMobilnost    

• Stopniščna dvigala in podobne naprave  

• Invalidski vozički in skuterji  

• Stopnice za prilagojen izstop 

• Držala  

• Pripomočki za hojo 

    

PohištvoPohištvoPohištvoPohištvo    

• Prilagojeni tuši in kadi  

• Postelje, stoli, kavči, itd.  

• Kuhinja 

• Omare 

 
ZDRAVJE IN NEGAZDRAVJE IN NEGAZDRAVJE IN NEGAZDRAVJE IN NEGA 
    

eeee----nega: nega: nega: nega:     

• Sistem za pomoč v nujnih primerih (sistemi ali orodja za pomoč v 

nujnih primerih za prvo, drugo in tretjo generacijo) 

• Sistem za opominjanje (vsakodnevne naloge, kot so jemanje zdravil, 

priprava kosila ali sprehajanje psa) 

• Avtomatske štoparice in alarmi  

• Spremljanje in kontrola rehabilitacije in vadbe 
 

eeee----zdravje: zdravje: zdravje: zdravje:     

• Preprečevanje padcev  

• Spremljanje življenjskih znakov: gibanje, dihanje, nivo sladkorja, 

krvni tlak, itd.  

• Zdravniški obiski preko spleta 

• Zdravstvene storitve: slušni aparat, respirator, merilec krvnega 

tlaka, merilec sladkorja, itd.  
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VARNOSTVARNOSTVARNOSTVARNOST    

• Pametna oblačila 

• Nadzor bivalnega okolja 

• Kamere  

• Varnostni zapahi na vratih  

• Daljinski brezključni vstop  

• Geolokacijski senzorji 

• Visokotehnološki predmeti: RFID 

 

4. Vsak ponudnik svetovanj mora izjaviti, da izpolnjuje vse zahteve. 

 

5. Vsak ponudnik svetovanj mora izjaviti, da bo upošteval načela pravičnosti 

in deloval v skladu z zahtevami nadzora, poročanja, obveščanja javnosti in 

preverjanja Evropske unije in Programa MED. 

 

6. Vsak ponudnik, ponudnik v skupnem nastopu in podizvajalec mora 

izjaviti, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko združevanje, 

sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 

sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, jemanje 

podkupnine (velja za fizične osebe), sprejemanje daril za nezakonito 

posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna 

goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila, ugodnosti in zatajitev finančnih 

obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje 

denarja. 

 

7. Vsak ponudnik, ponudnik v skupnem nastopu in podizvajalec mora 

izjaviti, da zakoniti zastopnik ponudnika, ponudnika v skupnem nastopu in 

podizvajalca, v kolikor je ponudnik pravna oseba, v zadnjih petih letih pred 

objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: 

hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za 

fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 

jemanje podkupnine (velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, 

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito 

posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi 

posojila, ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper 
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finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja. 

 

8. Vsak ponudnik, ponudnik v skupnem nastopu in podizvajalec mora 

izjaviti, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh 

predhodnih postopkih javnega naročanja ter ni uvrščen v evidenco 

ponudnikov z negativnimi referencami. 

 

9. Vsak ponudnik mora izjaviti, da na dan, ko se izteče rok za oddajo 

ponudb, nima  neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov 

za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi 

določbami države, v kateri ima sedež, in v Republiki Sloveniji. 

 

Partner pilotnega projekta WIDER si pridržuje pravico, da zavrne prijavo, ki 

ne bo ustrezala zahtevam tega pozivak vpisu v mednarodni seznam 

svetovalcev. Vse vloge, ki ne bodo pripravljene v skladu z razpisno 

dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev za priznanje 

sposobnosti, bodo izločeneizločeneizločeneizločene. Naročnik bo izločil vse ponudbe, za katere bo 

po pregledu in ocenjevanju ugotovil, da ne izpolnjujejo zahtev naročnika. 

 

Prijavitelji projektov inovacijskega vavčerja bodo lahko uporabili le 

ponudnike svetovanj, ki se bodo uspešno uvrstili na skupni seznam 

svetovalcev. 

  

Novi ponudniki svetovanj za vavčerje bodo redno dodani na seznam 

(dvakrat mesečno). 

 

Naslednji  dokumenti so obvezni za pri javo na pozivNaslednji  dokumenti so obvezni za pri javo na pozivNaslednji  dokumenti so obvezni za pri javo na pozivNaslednji  dokumenti so obvezni za pri javo na poziv ::::  

- Priloga št.1 »Prijavni obrazec« 

- Priloga št. 2 »Sposobnosti in znanja, potrjena s strani prijavljenega 

ponudnika svetovanj«  

- Priloga št. 3 »Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov« 

- Priloga št. 4 »Soglasje zakonitega zastopnika ponudnika za 

pridobitev osebnih podatkov« 

- Priloga št. 5 »Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih 

obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja« 

 

Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v slovenskem in angleškem v slovenskem in angleškem v slovenskem in angleškem v slovenskem in angleškem 
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jezikujezikujezikujeziku, kar pomeni, da morajo izpolniti obrazce v slovenskem in angleškem 

jeziku.     

 

Vse vloge morajo biti podpisane in skenirano poslane po elektronski pošti 

lokalnemu WIDER partnerju3, z navedbo zadeve »»»»Projekt WIDER Projekt WIDER Projekt WIDER Projekt WIDER ––––     

Program MED: Pilotna akcija WP4/ Poziv k vpisu v mednarodni seznam Program MED: Pilotna akcija WP4/ Poziv k vpisu v mednarodni seznam Program MED: Pilotna akcija WP4/ Poziv k vpisu v mednarodni seznam Program MED: Pilotna akcija WP4/ Poziv k vpisu v mednarodni seznam 

svetovalcevsvetovalcevsvetovalcevsvetovalcev««««, originalni dokumenti ter spremembe in umiki ponudb pa s 

priporočeno pošiljko po navadni pošti na naslov: Razvojni center Srca Razvojni center Srca Razvojni center Srca Razvojni center Srca 

Sloveni je, d.  o.  o.,  Kidričeva cesta 1, 1270 Liti ja s pripisom zadeve: Sloveni je, d.  o.  o.,  Kidričeva cesta 1, 1270 Liti ja s pripisom zadeve: Sloveni je, d.  o.  o.,  Kidričeva cesta 1, 1270 Liti ja s pripisom zadeve: Sloveni je, d.  o.  o.,  Kidričeva cesta 1, 1270 Liti ja s pripisom zadeve: 

Projekt WIDER. Projekt WIDER. Projekt WIDER. Projekt WIDER.     
 

10. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na 

zgoraj navedeni naslov do srede, 30. 04.  2014, najkasneje do 18. do srede, 30. 04.  2014, najkasneje do 18. do srede, 30. 04.  2014, najkasneje do 18. do srede, 30. 04.  2014, najkasneje do 18. ureureureure4
. 

 

11. Odobritev prijave bo temeljila na kriterijih upravičenosti iz 1. točke. 

Izbrani bodo ponudniki svetovanj, ki izpolnjujejo pogoje, in bodo 

pravočasno oddali ustrezno izpolnjeno popolno vlogo. Za vse slovenske 

ponudnike svetovanj bo izdana odločbaodločbaodločbaodločba    o izbiri  ponudniko izbiri  ponudniko izbiri  ponudniko izbiri  ponudnikaaaa. Naročnik bo 

ustrezno sposobnost priznal ponudnikom, ki bodo izpolnjevali zahteve 

naročnika iz točke 5., 6., 7., 8. in 9. tega poziva.  

 

 

IZJAVA O OMEJITVI  ODGOVORNOSTIIZJAVA O OMEJITVI  ODGOVORNOSTIIZJAVA O OMEJITVI  ODGOVORNOSTIIZJAVA O OMEJITVI  ODGOVORNOSTI     
 
Program EU/MED ne daje nobenega zagotovila ali jamstva glede točnosti 
podanih informacij. 
 
Program EU/MED ne prevzema odgovornosti za nepravilnosti, napake, 
pomanjkljivosti ali zavajajoče izjave v podanih informacijah. 

                                                           
3Za Italijo, Ciper in Veliko Britanijo SVIM SPA segreteria@svimspa.it; Španija ACC1O: 
wider.accio@gencat.cat; Portugalska UNIVERZA V ALGARVEU: joaomh@ualg.pt; Francija 
MEDIC@LPS: gregory.vernier@medicalps.eu; Sloveni ja  RAZVOJNI  CENTER SRCA Sloveni ja  RAZVOJNI  CENTER SRCA Sloveni ja  RAZVOJNI  CENTER SRCA Sloveni ja  RAZVOJNI  CENTER SRCA 
SLOVENIJE:  mi ja.bokal@razvoj.s iSLOVENIJE:  mi ja.bokal@razvoj.s iSLOVENIJE:  mi ja.bokal@razvoj.s iSLOVENIJE:  mi ja.bokal@razvoj.s i ; Bosna in Hercegovina SERDA: serda@serda.ba; 
Grčija GOSPODARSKA ZBORNICA THESSALONIKI: EBETH@ebeth.gr. 
 
4Osvežen seznam potrjenih ponudnikov svetovanj bo objavljen na vsaka dva meseca na 
spletni strani projekta WIDER na podstraneh, namenjenih inovacijskemu vavčerju. 
Namen seznama je, da se mikro, mala in srednje velika podjetja seznanijo s svetovalci,  
od katerih bodo imela možnost koristiti inovacijske vavčerje.     
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Program EU/MED ne prevzema nobene odgovornosti, v kolikor osebe ne 
bodo pravočasno obveščene o nepravilnostih, napakah, pomanjkljivostih ali 
zavajajočih izjavah v podanih informacijah, če bodo le-te ugotovljene po 
posredovanju informacij. 
 
Program EU/MED prav tako ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali stroške, 
ki lahko nastanejo zaradi takšnih informacij. 
 
Program EU/MED pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za 
kakršnekoli stroške, ki bi lahko nastali v tem postopku. 
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Priloga št. 1Priloga št. 1Priloga št. 1Priloga št. 1     

PRIJAVNI OBRAZECPRIJAVNI OBRAZECPRIJAVNI OBRAZECPRIJAVNI OBRAZEC    

 
______________________ 
(ime ponudnika svetovanj) 

 
 

PRIJAVA 
 
 
 

______________________ 
(kraj podpisa) 

 
 

______________________ 
(datum) 

 
 
 

(žig ponudnika svetovanj, če obstaja)  
 
 

1.  Podatki  o ponudniku svetovanj1. Podatki  o ponudniku svetovanj1. Podatki  o ponudniku svetovanj1. Podatki  o ponudniku svetovanj     
 
1.1 Splošni podatki o ponudniku svetovanj 

 

IME INSTITUCIJE  

NASLOV (uradni sedež)  

ŠTEVILKA REGISTRACIJE  

TELEFON  

E-MAIL  

SPLETNA STRAN  

LOGO v .jpeg  

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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1.2 Pooblaščena oseba za prijavo 
 

IME, PRIIMEK  

POLOŽAJ  

TELEFON  

E-MAIL  

 
 
1.3 Kontaktna oseba (če je drugačna kot v prejšnjem odstavku 1.2) 
 

IME, PRIIMEK  

POLOŽAJ  

TELEFON 
 

E-MAIL  

 
 

S podpisom izjavljamo:  

1. da smo seznanjeni z dejstvom, so viri za projekt WIDER, s katerimi bodo 

podprti WIDER inovacijski vavčerji, so delno financirani s strani Evropskega 

regionalnega razvojnega sklada – Program MED in da so vsi viri predmet 

Predpisov o strukturnih skladih EU; 

2. da vključitev med ponudnike svetovanj avtomatično pomeni izključitev 

možnosti, da bi se poslovni subjekt, ki predstavlja ponudnika svetovanj, prijavil s 

projektom tudi za inovacijski vavčer;   

3. da so podatki v tej prijavi in prilogah točni;  

4. da nismo v nobenem konfliktu interesov, ki bi lahko vplival na potencialno 

izvedbo inovacijskega vavčerja;   

5. da nismo v kakšni od naslednjih okoliščin:  

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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• v stečaju ali v postopku likvidacije, v sodnem postopku prisilne poravnave, so 

sklenili dogovor z upniki, so opustili poslovno dejavnost, so v postopku, ki je 

povezan s temi zadevami, ali so v katerikoli podobni okoliščini, ki izhaja iz 

sodnega postopka, določenega z nacionalno zakonodajo ali predpisi; so v 

drugem postopku, katerega posledica ali namen je prenehanje našega 

poslovanja; so v drugem postopku, podobnem navedenim postopkom skladno 

s predpisi države, v kateri imamo sedež; 

• nismo bili s pravnomočno sodbo obsojeni za prestopek v zvezi z našim 

poklicnim ravnanjem;  

• da naša družba kot ponudnik ni pravnomočno obsojena za katero izmed 

naslednjih kaznivih dejanj: goljufija ali poslovna goljufija, korupcija, 

vpletenost v kriminalno organizacijo, hudodelsko združevanje, sprejemanje 

podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje 

daril, dajanje podkupnine, jemanje podkupnine, sprejemanje daril za 

nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, 

preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, 

goljufijo zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja ali 

katero koli drugo ilegalno dejavnost, ki škoduje finančnim interesom 

partnerjem projekta WIDER; 

• da zakoniti zastopnik ponudnika kot fizična oseba ni pravnomočno obsojen/a 

za katero izmed naslednjih kaznivih dejanj: hudodelsko združevanje, 

sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, 

nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, 

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito 

posredovanje, goljufija,  poslovna goljufija,  preslepitev pri pridobitvi posojila 

ali ugodnosti,  zatajitev finančnih obveznosti,  goljufija zoper finančne 

interese Evropskih skupnosti, pranje denarja; 

• nismo bili spoznani za krive resnega poklicnega prekrška, dokazanega na 

katerikoli način, ki ga naročnik lahko utemelji, vključno z odločitvijo Evropske 

investicijske banke in mednarodnih organizacij; 

• nismo izpolnili obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost 

ali plačilom davkov v skladu z določbami zakonodaje bodisi države, v kateri 

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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imamo sedež, bodisi države naročnika ali države, kjer naj bi se pogodba 

izvedla; 

• nam ni bila naložena upravna kazen zaradi posredovanja zavajajočih 

informacij ali zaradi neposredovanja zahtevanih informacij  s strani naročnika 

v predhodnih postopkih javnega naročanja ali nam ni bila dokazana hujša 

kršitev pogodbenih obveznosti;  

• imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih 

postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevo 6. odstavka 44. člena ZJN-2; 

• bomo nemudoma obvestili partnerje projekta WIDER o vsakršnih okoliščinah, 

ki bi lahko predstavljale konflikt interesov ali vodile k temu; 

• da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju vseh teh 

pogojev iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih 

podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja;  

• ne bomo vplivali na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri; 

• ne bomo poizkusili vplivati na delo in odločitve strokovne komisije; 

• v času poziva ne bomo pričenjali in izvajali dejanj, ki bi v naprej določila izbor 

določene prijave; 

• v času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ne bomo pričenjali 

dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila 

izpolnjena;   

• v  primeru ustavitve postopka ne bomo pričenjali in izvajali postopkov, ki bi 

otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na 

nepristranskost revizijske komisije. 

Spodaj podpisani dovoljujem partnerju WIDER, da uporabi posredovane podatke 

za namene upravljanja (vključno z objavo splošnih podatkov in podatkov, ki so 

vključeni v »Vlogi o sposobnostih in znanju ponudnikov svetovanj«) in v 

statistične namene preko elektronskih ali računalniških naprav v skladu z 

zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

 

_______________________   ____________________       

 (ime, priimek)             (položaj)    

_____________________________________  

(podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe)  

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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♦ Izjava mora biti podpisana s strani ponudnika, ki mora priložiti podpisano 

soglasje za pridobitev osebnih podatkov in vlogo o sposobnostih in znanju 

ponudnika svetovanj. 

 

PRILOŽENO:  

1) Vloga o sposobnostih in znanju ponudnika svetovanj 

2) Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov 

3) Soglasje zakonitega zastopnika ponudnika za pridobitev osebnih podatkov 

4) Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika 

v postopku javnega naročanja 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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Priloga št. Priloga št. Priloga št. Priloga št. 2222    

VLOGA O SPOSOBNOSTIH IN ZNANJU PONUDNIKA SVETOVANJVLOGA O SPOSOBNOSTIH IN ZNANJU PONUDNIKA SVETOVANJVLOGA O SPOSOBNOSTIH IN ZNANJU PONUDNIKA SVETOVANJVLOGA O SPOSOBNOSTIH IN ZNANJU PONUDNIKA SVETOVANJ    

KRATEK OPIS PODOBNIH PRETEKLIH IZKUŠENJ KRATEK OPIS PODOBNIH PRETEKLIH IZKUŠENJ KRATEK OPIS PODOBNIH PRETEKLIH IZKUŠENJ KRATEK OPIS PODOBNIH PRETEKLIH IZKUŠENJ     
(Prosimo, navedite ime podjetja in sektor/storitve, ki 
jih ponuja)    

    
    
    
    
    
    
    

ODDELEK/ENOTAODDELEK/ENOTAODDELEK/ENOTAODDELEK/ENOTA        
    
    
    

SPECIFIČNE STORITVE SPECIFIČNE STORITVE SPECIFIČNE STORITVE SPECIFIČNE STORITVE         
    
    
    
    
    

PODROČJE ZNANJAPODROČJE ZNANJAPODROČJE ZNANJAPODROČJE ZNANJA    (izberite največ 3)     
    

    

Finance    ����    
Management    ����    

Organizacija in človeški viri     ����    
Trženje in prodaja ����    

Poslovanje in logistika ����    
Proizvodni proces ����    

Razvoj novih produktov in storitev ����    
Inovacije in tehnologija ����    

Eksperimentalno testiranje/merjenje ����    
Pravna služba ����    

Intelektualna lastnina ����    
Raziskave in razvoj ����    
Prenos tehnologije ����    

Strategija in modeli poslovanja ����    
    
INOVACIJSKA PODROČJA INOVACIJSKA PODROČJA INOVACIJSKA PODROČJA INOVACIJSKA PODROČJA (izberite največ 2 na 
oddelek/enoto)     

    

    
UDOBJEUDOBJEUDOBJEUDOBJE    

    

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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Avtomatizacija doma (in avtomatizacija zgradbAvtomatizacija doma (in avtomatizacija zgradbAvtomatizacija doma (in avtomatizacija zgradbAvtomatizacija doma (in avtomatizacija zgradb))))    

Osvetlitev ����     
Ogrevanje, prezračevanje in klima ����     

Senčenje ����     
Pametni telefoni, tablični računalniki, računalniki, 

TV, itd 
����     

Hišna robotika Hišna robotika Hišna robotika Hišna robotika         

Sistemski integratorji ����     
Senzorji, kontrolniki, aktuatorji, vhodi, vmesniki ����     

Brezžična WiFi omrežja in domača omrežja ����     
Oddaljen dostop do interneta ����     

Pametna okolja ����     

Roboti za domačo uporaboRoboti za domačo uporaboRoboti za domačo uporaboRoboti za domačo uporabo    

 
    

Hišni roboti ����    
Robotski vakumski čistilec  ����    

Gospodinjska opravila ����    
Izobraževalni roboti in roboti za razvedrilo ����    

Robotske kosilnice  ����    
Avtomatski čistilci bazenov ����    

Gospodinjski aparati ����    
MobilnostMobilnostMobilnostMobilnost    

     

Stopniščna dvigala in podobne naprave  ����    
Invalidski vozički in skuterji  ����    

Stopnice za prilagojen izstop ����    
Držala  ����    

Pripomočki za hojo ����    
PohištPohištPohištPohištvovovovo    

     

Prilagojeni tuši in kadi  ����    
Postelje, stoli, kavči, itd.  ����    

Kuhinja ����    
Omare ����    

ZDRAVJE IN NEGA ZDRAVJE IN NEGA ZDRAVJE IN NEGA ZDRAVJE IN NEGA         

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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eeee----nega: nega: nega: nega:     

Sistem za pomoč v nujnih primerih (sistemi ali 

orodja za pomoč v nujnih primerih za prvo, drugo in 

tretjo generacijo) 
����    

Sistem za opominjanje (vsakodnevne naloge, kot so 

jemanje zdravil, priprava kosila ali sprehajanje psa) 
����    

Avtomatske štoparice in alarmi  ����    
Spremljanje in kontrola rehabilitacije in vadbe ����    

    

eeee----zdravje:zdravje:zdravje:zdravje:    
    

Preprečevanje padcev  ����    
Spremljanje življenjskih znakov: gibanje, dihanje, 

nivo sladkorja, krvni tlak, itd.  
����    

Zdravniški obiski preko spleta ����    
Zdravstvene storitve: slušni aparat, respirator, 

merilec krvnega tlaka, merilec sladkorja, itd 
����    

    

VARNOSTVARNOSTVARNOSTVARNOST    
    

Pametna oblačila ����    
Nadzor bivalnega okolja ����    

Kamere  ����    
Varnostni zapahi na vratih  ����    
Daljinski brezključni vstop  ����    

Geolokacijski senzorji ����    
Visokotehnološki predmeti: RFID ����    

 

 

 

 

 

 

 

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 



 

 

 

 

Page 18 of 24 

 

Priloga št. Priloga št. Priloga št. Priloga št. 3333    

SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOVSOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOVSOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOVSOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV    

V zvezi z javnim naročilom »Projekt WIDER« objavljenim na spletni strani 

www.razvoj.si dne 30. 10. 2013,  

izjavljamo, da naročniku RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, Kidričeva cesta 1, 

1270 LITIJA,  dajemo soglasje skladno s šestim odstavkom 41. člena Zakona o 

javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) in 

skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, 

št. 86/04, 67/07, 94/07), da za potrebe izvedbe poziva k vpisu v mednarodni 

seznam svetovalcev  pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, 

da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so 

opredeljena v 42. členu ZJN-2. 

 

Ponudnik (polno 

ime): 

 

Sedež:  

Poštna številka in 

kraj: 

 

Občina sedeža 

ponudnika: 

 

Davčna številka:  

Matična številka:  

Številka vpisa v 

sodni register: 

 

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

  

Žig in podpis: 

 

 

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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Priloga št. Priloga št. Priloga št. Priloga št. 4444    

SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA 

PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV     

V zvezi z javnim naročilom »Projekt WIDER« objavljenim na spletni strani 

www.razvoj.si dne 30. 10. 2013,  

izjavljam, da naročniku RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, ,  ,  ,  Kidričeva cesta 1, 

1270 LITIJA, dajem soglasje skladno s šestim odstavkom 41. člena Zakona o 

javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) in 

skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, 

št. 86/04, 67/07, 94/07), da za potrebe izvedbe poziva k vpisu v mednarodni 

seznam svetovalcev, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, 

da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil pravnomočno obsojen zaradi 

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2. 

Zakoniti zastopnik 

(ime in priimek): 

 

 

EMŠO:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Ulica (naslov stalnega 

prebivališča): 

 

Poštna številka in kraj 

stalnega prebivališča: 

 

Državljanstvo:  

Prejšnji priimek:  

 

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, se obrazec 
ustrezno fotokopira. 

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 



 

 

 

 

Page 20 of 24 

 

Obrazec mora obvezno podpisati zakoniti zastopnik, na katerega se izjava 
nanaša, osebno. 

 

 

Kraj in datum: Podpis zakonitega zastopnika 

ponudnika: 

 

 

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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Priloga št. Priloga št. Priloga št. Priloga št. 5555    

 

REPUBLIKA SLOVENIJAREPUBLIKA SLOVENIJAREPUBLIKA SLOVENIJAREPUBLIKA SLOVENIJA    

Prejeto dne: _____._____.20_____ 

MINISTRSTVO ZA FINANCEMINISTRSTVO ZA FINANCEMINISTRSTVO ZA FINANCEMINISTRSTVO ZA FINANCE    

Številka: _____________________ 

Izpolni uradna oseba 

DAVČNI URAD___________________          DAVČNI URAD___________________          DAVČNI URAD___________________          DAVČNI URAD___________________                                                                                                                                                                                                                      

                                          (navedite davčni urad) 

VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOVVLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOVVLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOVVLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV     

O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTIO IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTIO IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTIO IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI     

PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJAPONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJAPONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJAPONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA    

    

PODATKI O VLOŽNIKUPODATKI O VLOŽNIKUPODATKI O VLOŽNIKUPODATKI O VLOŽNIKU    

× Naročnik 

naziv sedež davčna 

številka 

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.  Kidričeva cesta 1, 

1270 Litija 
 SI35375701 

 

 

PODATKI O PONUDNIKUPODATKI O PONUDNIKUPODATKI O PONUDNIKUPODATKI O PONUDNIKU    

zap. 

št. 

naziv sedež davčna 

številka 

    

    

    

 

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 
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Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ, da nam 

na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 

(Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.), posreduje podatke o izpolnjevanju davčnih 

obveznosti ponudnika, in sicer o višini: 

- zapadlih neplačanih davčnih obveznosti; 

- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe 

oziroma je začeta 

davčna izvršba zadržana; 

- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo 

davka 

oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. 

 

V/Na: ____________________, dne ____.____.20____ 

 

 

_____________________ 

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca vložnika

TO JE VZOREC.  

NE UPORABITE ZA PRIJAVO! 



 

Noga 3 

 


