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V vzorcu Okvirnega sporazuma IPLP (20. člen) je omenjen 6. člen Uredbe GDPR. 

Vprašanje 1: Ali je naročnik pripravljen sprejeti, da ponudnik področje varnosti in obdelave 

podatkov ureja skladno z EU smernicami in GDPR regulativo, veljavno znotraj EU ter skladno z 

dokumentom ponudnika (ki bo priložen ponudbi), ki ureja varstvo in obdelavo podatkov skladno s 

prej navedenim? 

Odgovor 1: Naročnik bo sprejel ponudnikovo GDPR prilogo (pripravljeno skladno z EU 

smernicami in GDPR regulativo) in jo potrdil, vendar bo veljala v delih, v katerih ne bodo v 

nasprotju z vzorcem pogodbe. Povedano drugače: če je naročnik v vzorcu pogodbe podal 

določeno zahtevo in bo GDPR dokument v nasprotju s tem, potem bodo prevladala določila 

vzorca pogodbe. V kolikor ne, bodo določila GDPR dokumenta veljala, prav tako v delih, ki 

jih pogodba z naročnikom ne bo urejala, pa takšni pogoji ne bodo vplivali na zahteve iz 

pogodbe. 

 

 

V vzorcu Okvirnega sporazuma IPLP (12. člen) so navedene avtorske in lastninske pravice za 

ponujeno programsko opremo in tehnično dokumentacijo. 

Vprašanje 2: Ponudniki programske opreme tovrstne pravice urejajo z dokumentom ''Terms & 

Conditions), ki bo obvezna priloga k ponudbi. Ali je naročnik pripravljen spoštovati takšen 

dokument? 

Odgovor 2: Naročnik bo sprejel licenčne pogoje posamezne rešitve in jih potrdil, vendar bodo 

veljali v delih, v katerih ne bodo v nasprotju z vzorcem pogodbe. Povedano drugače: če je 

naročnik v vzorcu pogodbe podal določeno zahtevo in bo licenčna pogodba v nasprotju s 

tem, potem bodo prevladala določila vzorca pogodbe. V kolikor ne, bodo določila ''Terms & 

Conditions” veljala, prav tako v delih, ki jih pogodba z naročnikom ne bo urejala, pa takšni 

pogoji ne bodo vplivali na zahteve iz pogodbe. 

 

 

Vprašanje 3: Ali lahko za izračun vrednosti referenčnega projekta upoštevamo enako časovno 

obdobje, kot ga predvideva tudi naročnik, torej 5 let? Vrednost projekta bi določili kot začetno 

investicijo plus 5-let. Vedno več projektov je namreč v t.im. najemnem modelu, ko začetne 

investicije sploh ni in uporabnik plačuje le redno pogodbeno najemnino.  

Odgovor 3: Naročnik se strinja, da se kot vrednost referenčnega posla šteje vrednost 

implementacije (v primeru nakupa) oz. vrednost najema v obdobju 5 let (pod pogojem, da je 

to obdobje 5 let najema že preteklo). 

 

 

Vprašanje 4: Zaradi primerljivosti pogodbene cene izvedenega projekta pri podjetju (uporabniku 

rešitve), ki potrjuje uporabniško referenco smatramo, da naj bo struktura pogodbene cena ter 

pogodbeno obdobje (5 let) skladno s strukturo ponudbenega predračuna (sklopi od 1 do 5) in 

veljavnostjo pogodbe, kot to zahteva naročnik IPLP projekta.  
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Odgovor 4: Naročnik zahteva referenco v pogoju P9, ki ni vezana na strukturo ponudbenega 

predračuna naročila. Navedene referenčne vrednosti v pogoju P9 so skupne ponudbene 

vrednosti posameznih projektov. Struktura ponudbenega predračuna najugodnejše ponudbe 

bo vključena v pogodbo z izbranim najugodnejšim ponudnikom. 

 

 

Vprašanje 5: Ali lahko vsako izmed desetih zahtevanih referenc zagotovijo posamezni člani 

konzorcija ponudnikov? (Primer: član konzorcija 1 zagotovi pet referenc pri istem podjetju, član 

konzorcija 2 tri reference pri istem ali treh različnih podjetjih, član konzorcija 3 pa dve referenci pri 

istem ali dveh različnih podjetjih.)  

Odgovor 5: Za vsakega od 10 sklopov poglavju P9 (POSEBNI POGOJI) mora ponudnik (oz. 

eden od članov konzorcija) podati veljavno referenco – skladno z ostalimi pogoji, ki so 

opredeljeni v tem poglavju. Dodatna zahteva je, da se 5 od 10 vsebinskih področij mora 

dokazati z eno referenco, ostale pa se lahko dokažejo posamično (ne glede na to, kateri član 

konzorcija bo referenco pridobil). 

Kot je naročnik že zapisal v razpisni dokumentaciji: »v primeru skupne ponudbe lahko pogoj 

izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo 

slednji izvesti storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti, kar pomeni izvajati 

realizacijo modula, za katerega daje referenco«. 

 

 

Vprašanje 6: Tehnična podpora naročniku bo zagotovljena v slovenskem jeziku, eskalacija na višji 

nivo podpore pa bo potekala izključno v angleškem jeziku. Je to za naročnika sprejemljivo? 

Odgovor 6: V kolikor ponudnik predvideva, da bo podpora na višjem nivoju potekala v 

angleškem jeziku, je to za naročnika sprejemljivo. Enako je za naročnika sprejemljivo, da 

podpora na višjem nivoju poteka v slovenskem jeziku. 

 


