
16.3 POPRAVEK - Reference ponudnika - Sklop 1: Načrtovanje, zakup in analiza medijskega prostora1: 
 
b) Dodatna referenca za merilo R) Dodatna referenca  

Potrjujemo, da smo ________________________________________________ (naziv ponudnika, partnerja, podizvajalca) v zadnjih 3 letih od datuma objave tega 

javnega naročila uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) zaključili vsaj (1) posel načrtovanja, zakupa in analize medijskega prostora v različnih 
finančnih in zavarovalniških inštitucijah iz EU v vrednosti najmanj 50.000 EUR brez DDV. Ponudnik bo za vsako takšno referenco prejel 10 točk, vendar skupaj 

največ 30 točk, pri čemer je vsak posel moral biti izveden za različno finančno oziroma zavarovalniško inštitucijo iz EU. 

Navedba inštitucije Opis projekta (naziv in kratek opis) Obdobje trajanja 
projekta (od-do, 

mesec/leto): 

Okvirna vrednost 
projekta 

  

 

 

 

  

    

  

 

 

 

  

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval samo posle, ki so bili že opravljeni. Naročnik bo upošteval samo reference pri katerih so referenčni naročniki subjekti, ki ne sodelujejo v ponudbi. 

Naročnik si pridržuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe posla preveri neposredno pri referenčnem naročniku oz. zahteva od ponudnika, da predloži na vpogled pogodbe ali druge 

dokumente, s katerimi lahko nedvoumno dokazuje navedene reference. Ta obrazec se lahko izpolni večkrat glede na ponudnika, partnerja oz. podizvajalca. 

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.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval samo posle, ki so bili že opravljeni. Naročnik bo upošteval samo reference pri katerih so referenčni naročniki subjekti, ki ne sodelujejo v ponudbi. 

Naročnik si pridržuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe posla preveri neposredno pri referenčnem naročniku oz. zahteva od ponudnika, da predloži na vpogled pogodbe ali druge 

dokumente, s katerimi lahko nedvoumno dokazuje navedene reference. Ta obrazec se lahko izpolni večkrat glede na ponudnika, partnerja oz. podizvajalca. 

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.


