
17.5 Seznam referenc1- POPRAVEK 

S predložitvijo te izjave ponudnik ______________________________________________ izjavlja, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb 

uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) opravljal varovanje, ki je obsegalo izvajanje varnostno-receptorske službe, storitve varnostno-nadzornega 

centra (tehnično in fizično varovanje) ter načrtovanja, montaže, vzdrževanja in intervencijskih popravil sistemov tehničnega varovanja pri dvtreh (23) različnih 

naročnikih, med katerimi je vsaj ena banka ali hranilnica v EU, v trajanju najmanj dve leti neprekinjeno pri vsakem naročniku in v višini najmanj 45.000,00 EUR 

brez DDV letno na naročnika. Gospodarski subjekt izpolnjuje pogoj, če je pri istem naročniku izvajal obe navedeni storitvi (lahko v okviru različnih pogodb). 

Opis  
(v polju mora skladno z zahtevami iz poglavja 
14.2.5.a) gospodarski subjekt navesti vrsto storitve: 
tj. izvajanje varnostno-receptorske službe, storitve 
varnostno-nadzornega centra ter storitve 
načrtovanja, montaže, vzdrževanja in 
intervencijskih popravil sistemov tehničnega 
varovanja) 

Letna vrednost opravljenih 
storitev 
(v polju mora skladno z zahtevami 
iz poglavja 14.2.5.a) gospodarski 
subjekt navesti letno vrednost 
opravljenih storitev brez DDV) 

Datum  
(v polju mora skladno z zahtevami 
iz poglavja 14.2.5.a) gospodarski 
subjekt navesti obdobje, v katerem 
je izvajal storitev) 

Prejemnik/naročnik 
(v polju mora skladno z zahtevami iz poglavja 
14.2.5. a) gospodarski subjekt poleg 
prejemnika navesti tudi ime in priimek 
kontaktne osebe ter njeno telefonsko številko) 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

   

 
 

  

 

   

 

 
1 Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik. Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri. Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi 

partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnijo ponudnik in podizvajalci skupaj. Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v 

izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila. Če ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalcem mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno 

(kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) opravil vsaj en posel storitev varovanja, ki je obsegalo izvajanje varnostno-receptorske službe in storitve varnostno-nadzornega centra (tehnično in fizično 

varovanje), v trajanju najmanj dve leti neprekinjeno in v višini najmanj 45.000,00 EUR brez DDV letno. 

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 


