NAVODILO NAROČNIKOM KAKO PREGLEDATI ALI JE ESPD V OBLIKI .XML PODPISAN S
STRANI KANDIDATA OZIROMA PONUDNIKA
Kandidat oziroma ponudnik shrani izpolnjen ESPD na svojem računalniku ali drugem elektronskem
mediju. Za tem ga elektronsko podpiše in skupaj z morebitnimi ESPD-ji, ki so jih izpolnili in podpisali
vsi partnerji v skupni ponudbi, subjekti, na katere se sklicuje, da izkaže izpolnjevanje pogojev za
sodelovanje, in podizvajalci (za ostale sodelujoče ponudnik priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v
elektronski obliki podpisan xml), priloži k ponudbeni dokumentaciji, ki jo do roka za oddajo ponudb
(elektronsko) predloži naročniku.
Če naročnik za oddajo ponudbe uporablja sistem e-JN, mora ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja
ponudbo, naložiti svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v
razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj nepodpisan ESPD v .xml obliki in bo podpisan
hkrati s podpisom ponudbe.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v .pdf
obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
Po prejemu elektronsko podpisanega ESPD-ja v .xml obliki s strani kandidata oziroma ponudnika,
naročnik predloženo .xml obliko uvozi v aplikacijo za eESPD na portalu javnih naročil in na ta način
preveri navedbe gospodarskega subjekta v ESPD. Za ostale sodelujoče pa lahko naročnik ESPD-je
predložene v .xml obliki uvozi v aplikacijo za eESPD (kjer naročnik preveri njegove navedbe v ESPD),
oziroma če so ESPD-ji predloženi v .pdf obliki, naročnik obravnava le-te.
Postopek preverbe podpisa ESPD-ja v obliki .xml poteka tako, da naročnik najprej shrani ponudnikov
podpisan ESPD v obliki .xml na svoj računalnik, šele nato lahko na spletni strani https://sicas.gov.si
(Storitev centralnega elektronskega podpisovanja SI-PASS) preko »uporabniških strani SI-PASS«,
preveri ali je ponudnikov ESPD podpisan (Slika 1).
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Slika 1: Storitev centralnega elektronskega podpisovanja SI-PASS

Na navedeni strani naročnik klikne gumb »Digitalno potrdilo« (Slika 2), kjer se prijavi s svojim digitalnim
potrdilom.
Slika 2: Prijava v SI-PASS z digitalnim potrdilom

Nato naročnik klikne gumb »Urejanje digitalnih potrdil izdajatelja SI-PASS« (Slika 3) in pod »Dodatnimi
možnostmi« izbere »E-podpis dokumenta« (Slika 4).
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Slika 3: Urejanje podatkov v uporabnikovem računu

Slika 4: Podatki o uporabniku in digitalnemu potrdilu SI-PASS
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Odpre se okno Storitev za e-podpis dokumentov, kjer naročnik s klikom na gumb »Preverjanje epodpisa dokumenta« (Slika 5) izbere ESPD, ki ga želi preveriti (Slika 6).
Slika 5: Storitev za e-podpis dokumentov

Slika 6: Preverjanje e-podpisa dokumenta (1)

Ko se naročniku prikaže Slika 7, klikne še na »Preverjanje e-podpisa je bilo uspešno«.
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Slika 7: Preverjanje e-podpisa dokumenta (2)

Odpre se obrazec Podrobnosti preverjanje e-podpisa v katerem sta med drugim navedena tudi podatka
o podpisniku in čas podpisa (Slika 8).
Slika 8: Obrazec Podrobnosti preverjanje e-podpisa
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