
 

Številka: 416-04/19-4/5 
Ljubljana, 15. 2. 2019 
 
 
 
Naročnik v skladu s 117. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 
in 14/18– ZJN-3) sprejme naslednjo  
 
 
 
SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA  

Z OZNAKO 416-04/19-4 
 
 
Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku naročila male 
vrednosti z oznako 416-04/19-4, katerega predmet je »Zagotavljanje operativnega 
delovanja transportnega nivoja informacijskega sistema«, ki je bila objavljena na 
Portalu javnih naročil dne 4. 2. 2019 pod številko objave JN000592/2019-W01 in na 
spletnih straneh naročnika dne 4. 2. 2019 se spremeni kot sledi:  

točka (5) poglavja 8.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost na strani 12 se besedilo:  

»(5) Ponudnik mora naročniku zagotoviti in izkazati, da ima vsaj dva (2) tehnična 
strokovnjaka, ki imata ustrezna specialistična znanja s področja Cisco 
Wireless s certifikatom »Cisco CCNP Wireless« ali višjim. 

DOKAZILA:  

(1) Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v 
delu IV. Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, 
Izobrazba in strokovna usposobljenost. 

(2) Izpolnjen in potrjen obrazec 17.3 »Strokovna sposobnost ponudnika«. 

(3) Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe, tudi s pozivom ponudniku 
za predložitev kopije certifikatov »Cisco CCNP Wireless« ali višjim za 
vsaj dva (2) tehnična strokovnjaka. Štejejo le certifikati, ki izkazujejo 
dejansko praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje, 
usposabljanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne zadostujejo. Vsak certifikat se 
upošteva kot celota in ne po posameznih izpitih.« 
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        DRŽAVNI ZBOR 
        namestnik generalne sekretarke 

- direktor  
Igor Ivančič  
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