Številka:
Datum:
POOBLASTILO
za izvedbo javnega naročila
Zveza:

Številka UJP: 4302-1/2022

Na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18,
121/21 in 10/22), v zvezi s šestim odstavkom 28. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19), pooblaščamo Ministrstvo za finance,
Upravo Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, da:
- izvede celoten postopek oddaje skupnega javnega naročila za storitve zajema in hrambe
računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki (v nadaljevanju: e-računi),
- imenuje strokovno komisijo,
- odloča o vseh zadevah, ki so po zakonu potrebne za uspešen zaključek postopka oddaje
javnega naročila in morebitnega z njim povezanega postopka pravnega varstva,
- sprejme odločitev o oddaji predmetnega skupnega javnega naročila;
- po oddaji predmetnega skupnega javnega naročila sklene krovno pogodbo v našem imenu in
za naš račun in skrbi za njeno izvajanje, ter da v primeru morebitnih kršitev pogodbenih
obveznosti unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Ocenjena vrednost storitev zajema in hrambe e-računov za obdobje od 18. 11. 2022 do 31. 12. 2027
znaša _________EUR brez DDV.
Izjavljamo, da bomo sredstva za predmetno javno naročilo zagotovili v svojem finančnem načrtu.
Število oseb, ki bodo imele uporabniški dostop do elektronsko hranjenega gradiva:
Ocenjeno skupno število e-računov*, ki bodo vloženi v sistem e-hrambe v obdobju
od 18. 11. 2022 do 31. 12. 2027:
*Opomba UJP: Pojem »e-račun« obsega 1 račun/dokument s prilogami.

Pooblastilo je dano za naročnika:
Naziv
Naslov (ulica, hišna številka,
poštna številka in kraj)

Matična številka
Šifra PU
Uradni e-naslov
Kontaktna oseba:
Podatki o kontaktni osebi

Ime in priimek
E-pošta

Tel.
žig*
(osebno ime, funkcija in lastnoročni ali elektronski podpis
odgovorne osebe proračunskega uporabnika)

*Opomba UJP: Uporaba žiga ni obvezna, če je pooblastilo podpisano z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim digitalnim
potrdilom.

