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Obrazec zahteve za certificiranje programske opreme 
16.7.2019 

 
PRILOGA 7: ZAHTEVA ZA CERTIFICIRANJE PROGRAMSKE OPREME  

 
 
I. Splošni podatki 
 

1.  Naziv ponudnika opreme oziroma storitev: 
2.  Sedež oziroma naslov stalnega prebivališča ponudnika: 
3.  Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: 
4.  Matična številka: 
5.  Poštni naslov: 
6.  Elektronski naslov: 
7.  Spletni naslov (če obstaja): 
8.  Telefon: 
9.  Številka in datum odločbe o registraciji ponudnika 

10.  Kontaktna oseba za izvedbo postopka: 
– Ime in priimek: 
– Telefon:  
– e-pošta: 

 

II. Dodatni podatki, potrebni za sklenitev morebitne pogodbe o izvajanju postopka certifikacije 
 

11.  Identifikacijska številka za DDV:  
12.  Transakcijski račun: __________________, odprt pri banki: __________________ 
 
 
III. Podatki o programski opremi  
 
13.  Tip programske opreme glede na: 

 
a) odnos med ponudnikom in stranko: 
 programska oprema po naročilu  
 prilagojena programska oprema, 
 tržna programska oprema, 
 po svetu razširjena programska oprema 

 
b) funkcionalni tip programske opreme : 

  FT.1 Zajem v digitalno obliko  

  FT.2 Pretvorba 

  FT.3 Vodenje evidence gradiva (brez razvrščanja na podlagi sistema razvrščanja) 

  DF.1  Iskanje, priklic in prikaz 

  DF.2  Upravljanje načrta razvrščanja gradiva 

  FT.4 Podpora postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki 

  DF.3  Podpora e-pošte in e-podpisa 

  FT.5 Podpora zahtevam za uradne evidence 
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14.  Identifikacijska oznaka oziroma ime programske opreme, kot je vpisana v register ponudnikov opreme in 
storitev: 

15.  Komercialna oznaka različice programske opreme: 
16.  Komponente skupaj z različicami, ki sestavljajo programsko opremo in predstavljajo njegovo 

funkcionalnost: 
 

 
Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika: 

__________________________________ 
 

Podpis pooblaščene osebe ponudnika: 
__________________________________ 

V _____________, dne_________ 
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1.  Naziv ponudnika opreme oziroma storitev:

2.  Sedež oziroma naslov stalnega prebivališča ponudnika:

3.  Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

4.  Matična številka:

5.  Poštni naslov:

6.  Elektronski naslov:

7.  Spletni naslov (če obstaja):

8.  Telefon:

9.  Številka in datum odločbe o registraciji ponudnika

10.  Kontaktna oseba za izvedbo postopka:

· Ime in priimek:

· Telefon: 

· e-pošta:



II. Dodatni podatki, potrebni za sklenitev morebitne pogodbe o izvajanju postopka certifikacije



11.  Identifikacijska številka za DDV: 

12.  Transakcijski račun: __________________, odprt pri banki: __________________





III. Podatki o programski opremi 



13.  Tip programske opreme glede na:



a) odnos med ponudnikom in stranko:

· programska oprema po naročilu 

· prilagojena programska oprema,

· tržna programska oprema,

· po svetu razširjena programska oprema



b) funkcionalni tip programske opreme :

		· 

		FT.1

		Zajem v digitalno obliko 



		· 

		FT.2

		Pretvorba



		· 

		FT.3

		Vodenje evidence gradiva (brez razvrščanja na podlagi sistema razvrščanja)



		· 

		DF.1 

		Iskanje, priklic in prikaz



		· 

		DF.2 

		Upravljanje načrta razvrščanja gradiva



		· 

		FT.4

		Podpora postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki



		· 

		DF.3 

		Podpora e-pošte in e-podpisa



		· 

		FT.5

		Podpora zahtevam za uradne evidence







14.  Identifikacijska oznaka oziroma ime programske opreme, kot je vpisana v register ponudnikov opreme in storitev:

15.  Komercialna oznaka različice programske opreme:

16.  Komponente skupaj z različicami, ki sestavljajo programsko opremo in predstavljajo njegovo funkcionalnost:





Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika:

__________________________________



Podpis pooblaščene osebe ponudnika:

__________________________________

V _____________, dne_________
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