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ESPD (enotni evropski dokument v zvezi 
z oddajo javnega naročila) - 79. člen 

ZJN-3
Posodobljena lastna izjava, ki jo gospodarski subjekti predložijo v ponudbi, kot
predhodni dokaz, da:
 zoper določen gospodarski subjekt niso podani izključitveni razlogi,
 gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje in
 gospodarski subjekt izpolnjuje objektivna pravila in merila (če je primerno).

Namen ESPD obrazca je v poenostavitvi priprave ponudbe.
Ponudniki imajo več časa za pripravo vsebine ponudbe, ker jim dokazil ni treba
prilagati v ponudbi.
Naročnik k predložitvi dokazil pozove samo ponudnika, ki se mu je odločil oddati
javno naročilo.



Priprava ESPD obrazca s strani 
naročnika

ESPD je obvezen v vseh postopkih oddaje javnega naročila, razen v:

 postopku naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) in

 postopku s pogajanji brez predhodne objave zaradi skrajne nujnosti
(č) točka prvega odstavka 46. člena ZJN-3).

V postopkih, ki se izvajajo po 47. členu in č) točki prvega odstavka 46. člena ZJN-
3, lahko ponudniki namesto ESPD obrazca predložijo lastno izjavo.



Portal, na katerem je mogoče izdelati oz. izpolniti obrazec ESPD, se nahaja na Portalu 
javnih naročil (https://www.enarocanje.si/_ESPD/).

https://www.enarocanje.si/_ESPD/


ESPD je standardiziran obrazec na ravni EU, vendar imajo posamezne države
posebnosti vezane na nacionalne razloge za izključitev

(točka Del II. D: Nacionalni razlogi za izključitev).



 Naročnik v obrazcu ESPD označi pogoje, ki jih je zahteval v razpisni
dokumentaciji in zanje želi pridobiti izjave/dokazila oziroma podatke.

 V obrazcu ESPD so obvezni razlogi za izključitev že v naprej označeni.

 Naročnik izpolnjen obrazec ESPD shrani in ga priložil kot del razpisne
dokumentacije v .xml obliki.

 Priporočljivo je, da se razpisna dokumentacija (navodila ponudnikom z
zahtevanimi pogoji za sodelovanje) prilagodi strukturi obrazca ESPD za
lažje izpolnjevanje.



Razdelek Del IV: Pogoji za 
sodelovanje

 Skupna navedba za vse pogoje za
sodelovanje pride v poštev, kadar
ponudnikom v obrazec ESPD ni treba
vpisovati podatkov o finančnem
stanju (npr. višini prometa, bonitetni
oceni) ali podatkov o referenčnih
projektih, zahtevanih kadrih, opremi,
s katero razpolagajo itd.

 V primeru, da naročnik označi
»Skupna navedba za vse pogoje za
sodelovanje«, ni mogoče izpolniti
ostalih točk v Del IV: Pogoji za
sodelovanje (A – D).



Razdelek B: Ekonomski in 
finančni položaj

Naročniki v razpisnih dokumentacijah pogosto glede ekonomskega in finančnega
položaja zahtevajo pogoje, ki niso izrecno opredeljeni v obrazcu ESPD (bonitetna
ocena, neblokda poslovnih računov) in se lahko navedejo pod »Druge ekonomske
in finančne zahteve«.



Razdelek C: Tehnična in strokovna 
sposobnost

Polja so omejena le na opis,
vrednost, čas izvedbe projekta in
referenčnega naročnika, zato je
izjemoma priporočljivo, da naročniki
v primeru, da zahtevajo navedbo
specifičnega podatka o referenčnem
projektu, pripravijo ločen referenčni
obrazec, kamor lahko ponudniki
vnesejo vse zahtevane podatke.

Pogled naročnika:

Pogled ponudnika:



 Priporočljivo je, da naročniki v obrazcu ESPD pod tehnično
in strokovno sposobnostjo omogočijo, da ponudniki v za to
predvideno polje navedejo delež, ki ga oddajajo v
podizvajanje.

 Skladno z drugim odstavkom 94. člena ZJN-3 morajo
ponudniki v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del
javnega naročila, ki ga nameravajo oddati v podizvajanje.



Razdelek Del IV: Sklepne izjave
 Polje “Sklepne izjave” naročnikom omogoča, da v obrazec ESPD vnesejo

pogoje za sodelovanje ali druge zahteve, ki jih ni mogoče vključiti med ostala
polja obrazca ESPD.

 S tem odpade potreba po ločenih v naprej pripravljenih dodatnih obrazcih s
strani naročnika in s tem posledično manj napak pri pripravi ponudb.



 Ponudniki v naprej pripravljen ESPD obrazec odprejo v sistemu ESPD, ki jim na
podlagi uvožene sheme prikaže zgolj tiste pogoje za vnos/potrditev, ki jih je
prednastavil naročnik.

 Obveznost predložitve ESPD obrazca velja za:

• ponudnika,

• partnerja,

• podizvajalca in

• subjekt, katerega zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt (v smislu
81. člena ZJN-3).

Izpolnjevanje ESPD obrazca s 
strani ponudnika



Razdelek Del II: Informacije glede 
gospodarskega subjekta

 DA – v primeru nastopanja s partnerji
(skupna ponudba)

 NE – v primeru oddaje samostojne
ponudbe ali ponudbe s podizvajalci oz.
s subjekti na kapacitete katerih se
ponudnik sklicuje



Razdelek Del II: C. Informacije o uporabi zmogljivosti 
drugih subjektov (81. člen ZJN-3)

 DA – subjekti, katerih zmogljivosti
ponudnik uporablja v skladu z 81.
členom ZJN-3 za izkazovanje
izpolnjevanja pogojev/meril

 DA – podizvajalci s katerimi ponudnik
izkazuje izpolnjevanje pogojev/meril

 NE – podizvajalci s katerimi ponudnik
NE izkazuje izpolnjevanja pogojev/meril



Razdelek Del II: D: Informacije o podizvajalcih, katerih 
zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja

 DA – podizvajalci s katerimi ponudnik
NE izkazuje izpolnjevanja pogojev/meril

 NE – podizvajalci s katerimi ponudnik
izkazuje izpolnjevanje pogojev/meril
(označeni pod točko Del II.C.)

 NE – subjekti, katerih zmogljivosti
ponudnik uporablja v skladu z 81.
členom ZJN-3 za izkazovanje
izpolnjevanja pogojev/meril (označeni
pod točko Del II.C.)



Razdelek Del II: Razlogi za izključitev

 Ponudniku, ki uvozi v naprej pripravljen
naročnikov obrazec ESPD, se odprejo le tista
polja, ki jih je v naprej označil naročnik.

 Ponudnik pri vseh razlogih za izključitev označi
»Ne«, kar pomeni, da zoper njega niso podani
izključitveni razlogi.

 Glede določenih izključitvenih razlogov ima
ponudnik možnost »popravnega mehanizma« s
predložitvijo dokazil, da je sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo
zanesljivost, kljub obstoju razlogov za
izključitev.



Razdelek B: Ekonomski in finančni položaj

Ponudnik lahko v polje »Druge ekonomske
ali finančne zahteve« vnese vse zahtevane
podatke, ki jih druga polja v razdelku B:
Ekonomski in finančni položaj ne
predvidevajo (ob predpostavki, da je
naročnik to možnost omogočil).



Razdelek C: Tehnična in strokovna 
sposobnost

Ponudniki v polje »Delež podizvajanja«, če je naročnik to možnost v
ESPD obrazcu predvidel, navedejo vse podizvajalce in delež del, ki ga
nameravajo oddati v podizvajanje.



Shranjevanje ESPD obrazca
Ustrezno izpolnjen obrazec ESPD se izvozi in predloži kot del ponudbe na dva načina:
 Kot xml datoteko – klikneš gumb »Shrani« in ga shraniš na računalnik.
 Kot pdf datoteko – klikneš gumb »Pripravi za izpis«, nato se odpre pojavno okno, kjer izbereš natisni kot pdf ter

ga shraniš na računalnik.
Če ESPD obrazca ni mogoče natisniti, ker računalnik pojavno okno blokira, lahko s klikom na obvestilo »Options«
omogočite možnost tiskanja na tem spletnem mestu.



HVALA ZA POZORNOST!
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