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Iz razpisne dokumentacije (1.3 Jezik) je razvidno, da naj postopek javnega naročanja poteka v 

slovenskem jeziku.  

Vprašanje 1.1: Ali je naročnik pripravljena sprejeti komunikacijo v slovenskem in angleškem 

jeziku.  

Odgovor 1.1: Komunikacija v času postopka poteka v slovenskem jeziku,. Ponudnik lahko 

ponudbo (delno ali v celoti) predloži v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob 

pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v 

slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi 

ustrezni rok. Stroške prevoda v tem primeru nosi ponudnik. 

 

 

Vprašanje 2: Ali je naročnik pripravljen ponuditi izbranemu ponudniku v podpis dokument 

Okvirni sporazum tudi v angleškem jeziku? 

Odgovor 2: Pogodba v podpis izbranemu ponudniku je lahko poleg slovenskega jezika tudi 

v angleškem jeziku, pri čemer za primarnega velja slovenski izvod. Slednje se bo zapisalo v 

končno verzijo okvirnega sporazuma oz. pogodbe. 

 

 

V vzorcu Okvirnega sporazuma IPLP (27. člen) naročnik navaja, da bo v primeru, da spora ni 

mogoče rešiti sporazumno, zanj pristojno sodišče v Mariboru, ki presoja po slovenskem pravu.  

Vprašanje 3: Ali je naročnik pripravljen ponuditi dogovor o izbiri sodišča in namesto slovenskega 

prava predlagati pravo, uveljavljeno v državah EU? 

Odgovor 3: Naročnik ne odstopa od te zahteve. 

 

 

V vzorcu Okvirnega sporazuma IPLP (15. člen) naročnik predvideva plačilo pogodbenih kazni, prav 

tako pa tudi unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Vprašanje 4: Ali je naročnik pripravljen sprejeti vzajemno odgovornost za morebitne zamude? 

Odgovor 4: Naročnik bo unovčil finančna zavarovanja samo v primeru, da bo vzrok zamude 

na strani ponudnika. V kolikor bo vzrok zamude na strani naročnika, naročnik finančnih 

zavarovanj ni upravičen unovčevati. 

 

 

Vprašanje 5: Mejniki izvajanja (vsebinsko in časovno) pogodbenih obveznosti bodo lahko 

natančno dogovorjeni šele v t.i. Bluprint fazi, zato smatramo, da mora Bluprint dokument postati 

obvezna priloga k Okvirnemu sporazumu. Ali se naročnik s tem strinja? 

Odgovor 5: Naročnik se s predlogom strinja, vendar hkrati opozarja, da mora maksimalni 

končni rok ostati enak, kot je zapisan v razpisni dokumentaciji, natančna časovnica pa se 

razdela v fazi priprave blueprinta in je priloga okvirnega sporazuma.  

Naša št. :   

Vaša št. :  

Datum: 28. 1.  2020 
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V vzorcu Okvirnega sporazuma IPLP (9. člen) so navedene obveznosti izvajalca. 

Vprašanje 6: Ali naročnik sprejema pogoj ponudnika, da slednji prevzame navedene obveznosti 

le za vsebine, storitve in časovne okvirje izvedbe, zapisane v Bluprint dokumentu in ponudbi? 

Odgovor 6: Rešitev mora biti izdelana skladno s specifikacijami naročnika. V okviru 

pogodbenih obveznosti je predvidena izdelava t.im. Blueprinta, s katerim stranki 

natančneje opredelita delovanje posameznih zahtevanih funkcionalnosti iz specifikacij. 

Izvajalec je dolžan pri pripravi Blueprinta opozoriti naročnika na morebitna odstopanja od 

specifikacij, naročnik pa s potrditvijo funkcionalnosti oz. načina delovanja posamezne 

funkcionalnosti, kot bo opredeljena v Blueprintu skladno z 9. členom Pogodbe potrdi 

zahtevane funkcionalnosti. Spremembe funkcionalnosti po potrditvi Blueprinta štejejo za 

naročnikove spremembe in se obravnavajo kot nadgradnje.  

 

 

V vzorcu Okvirnega sporazuma IPLP (6. člen) in dokumentu IPLP Funkcionalne zahteve so 

navedeni plačilni pogoji, oziroma mejnika in plačila. 

Vprašanje 7: v dokumentu Bluprint bo natančno opredeljena vsebina in rokovnik pogodbenih 

obveznosti naročnika in ponudnika. Ker naročnik predvideva največ pet (5) mejnikov projekta in 

do 30 mesečno trajanje projekta, predlagamo mesečno dinamiko plačil do višine 80% vrednosti 

posameznega mejnika, preostalih 20% pa se poračuna po uspešno zaključenem mejniku. Ali je 

takšen predlog sprejemljiv za naročnika? 

Odgovor 7: Plačevanje po mejniku naročniku omogoča, da pred plačilom izvedenega dela 

na presek ugotovi, ali so funkcionalnosti sistema bile zagotovljene. Z večkratnim 

plačevanjem brez potrditve opravljenega dela znotraj mejnikov se naročnik ne strinja. Z 

namenom, da se zmanjša obdobje med mejniki, ko ponudnik za izvedeno delo še ne prejme 

sorazmernega plačila, naročnik dovoljuje uporabo več kot pet mejnikov za plačilo, vendar 

ne več kot 10 plačilnih mejnikov. Ponudnik mora v ponudbi točno opredeliti, katere 

funkcionalnosti bodo ob mejniku predane in kolikšen delež plačila implementacije sovpada 

na posamezen mejnik, naročnik pa bo to navedbo ob doseženem mejniku preveril in pred 

plačilom potrdil preko primopredajnega zapisnika.  

 

 

Vprašanje 8: V točki 3.2 dokumenta IPLP funkcionalne zahteve so navedeni pogoji za doseganje 

posameznih funkcionalnosti. Tukaj navajate tudi izobraževanje inštruktorjev, oz, manjše število 

direktnih uporabnikov. Izobraževanje uporabnikov bo potekalo skladno z dogovorjenim Bluprint 

dokumentom, projektnimi fazami in dogovorjenimi prioritetami. Predlagamo, da izobraževanje 

inštruktorjem ne vpliva na predlagano mesečno dinamiko plačevanja že opravljenih storitev. Se 

naročnik s tem strinja? 

Odgovor 8: Da se posamezen mejnik šteje kot dosežen, mora implementator zagotoviti 

delovanje predvidenih funkcionalnosti v testnem okolju (testiranje izvede in potrdi 

naročnik), pripraviti vsa relevantna navodila (ki jih naročnik mora potrditi) in izvesti 

izobraževanje relevantnega kadra (npr. inštruktorjev). Navedeno pomeni, da se tudi 

izobraževanje šteje v fazo implementacije in posledično plačevanja po mejnikih. 

 

 

V vzorcu Okvirnega sporazuma IPLP (6. člen) so navedeni plačilni pogoji. 

Vprašanje 9: V dokumentu Bluprint bo skladno z mejniki projekta opredeljena tudi dinamika 

naročanja licenc ponujene programske opreme, ki bo omogočala nemoteno izvajanje 

pogodbenih obveznosti ponudnika. Skladno z uveljavljeno prakso evropske programske 
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skupnosti (European software community) in dokumentom Licenčna pogodba (License 

agreement), ki bo obvezna priloga ponudbe, predlagamo, da naročnik naročene licence 

programske opreme plačuje skladno z dinamiko njihove dobave in aktiviranja. Se naročnik s tem 

strinja? 

Odgovor 9: Naročnik se strinja s ponudnikovim predlogom. Licence se bodo kupovale po 

potrebi in plačevale ločeno od mejnikov, kakor tudi sorazmerni stroški vzdrževanja. 

 

 

V vzorcu Okvirnega sporazuma IPLP (6. člen) so navedeni plačilni pogoji. 

Vprašanje 10: To vprašanje se navezuje na vprašanje 10. Skladno z uveljavljeno prakso evropske 

programske skupnosti (European software community) ter dokumentoma Licenčna pogodba 

(License agreement) in Vzdrževalna pogodba (Maintenance agreement), ki bosta obvezni prilogi 

ponudbe, predlagamo, da z naročilom licenc programske opreme začne veljati tudi vzdrževalna 

pogodba za že nameščeno licenčno programsko opremo. Z aktiviranjem dodatnih licenc se bo 

temu primerno ažurirala tudi vzdrževalna pogodba. Se naročnik s tem strinja? 

Odgovor 10: Naročnik se strinja s ponudnikovim predlogom. 

 

 

Iz dokumenta IPLP Funkcionalne zahteve (1.5, 2.1 2.6) je razvidno, da lahko komunikacija med 

projektnima skupinama naročnika in ponudnika lahko poteka v slovenskem in/ali angleškem 

jeziku, aktivnosti navedene v točkah od 2.3 do 2.7 pa bi naj potekalo le v slovenskem jeziku.  

Vprašanje 11: Ali se naročnik strinja, da lahko komunikacija poteka tudi v angleškem jeziku. Tam, 

kjer to ne bo mogoče, bo ponudnik zagotovil komunikacijo v slovenskem jeziku. Ali se naročnik s 

tem strinja? 

Odgovor 11: Ponudnik je v zgornjem besedilu napačno navedel, da v točki 2.6 naročnik 

dovoljuje slovenski in/ali angleški jezik. Naročnik v tej točki zahteva izključno slovenski 

jezik.  

Naročnik od sedaj naprej v točki 2.7 dovoljuje, da se izobraževanje izvede v angleškem 

jeziku. 

V slovenskem jeziku se torej morajo izvajati izobraževanja oz. komunikacija v točkah 2.3 in 

2.6, izobraževanja oz. komunikacija v točkah 1.5, 2.1 in 2,7 pa se lahko izvajajo bodisi v 

angleškem ali slovenskem jeziku. 

 

 

V 13. členu okvirnega sporazuma piše: "V garancijska opravila po tem členu te pogodbe so všteti 

preventivni pregledi, intervencijski posegi, telefonska podpora in diagnoza na daljavo, dobava 

rezervnih delov ter morebitne druge storitve v okviru zagotavljanja operativnosti naprav, in sicer 

za obdobje garancijske dobe."  

Vprašanje 12: Ali obveznost dobavitelja glede zagotavljanja operativnosti naprav velja samo v 

primeru napak, ki se štejejo kot garancija proizvajalca (tovarniške napake) in samo tekom 

garancijjskega obdobja? Ali morda pričakujete, da bo moral dobavitelj v okviru pogodbe 

odpravljati tudi napake na strojni opremi, ki bodo nastale zaradi obrabe, nepravilne uporabe ali 

zaradi poškodb naprav? Sprašujemo predvsem glede mobilnih naprav, ki so precej izpostavljene 

nevarnosti poškodb, česar garancija ne pokriva. Servisne pogodbe, ki vključujejo odpravo vseh 

napak ne glede na njihov vzrok, so možne, vendar lahko pomenijo pomemben strošek. 

Odgovor 12: Napake na strojni opremi, ki bodo nastale zaradi obrabe, nepravilne uporabe 

ali zaradi poškodb naprav se bodo odpravljale v okviru servisnih pogodb na strani 

naročnika. 
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Vprašanje 13: Glede na zahtevnost predmeta javnega naročila in kompleksnost priprave 

ponudbe ter ob upoštevanju relativno velikega števila pojasnil, ki so bila objavljena v zadnjih dneh 

in zahtev za pojasnila, ki še čakajo na odgovor, ocenjujemo, da oddaja dopustne ponudbe v roku, 

kot je oblikovan ni mogoča. Naročnika zato pozivamo, da podaljša rok za pripravo ponudb za vsaj 

3-4 tedne. Ocenjujemo namreč, da je za korektno pripravo ponudbe potrebnega dovolj časa 

potem, ko so podana vsa pojasnila, saj je sicer preveč negotovosti in nejasnosti.  

Odgovor 13: Naročnik ne bo podaljšal roka oddaje ponudb. 

 

 

Vprašanje 14: Rešitev in njene številne podrobnosti so odvisne od vaših dodatnih pojasnil. Upali 

smo, da bomo dodatna pojasnila dobili na predstavitvi 15.1.2020. Prosimo in predlagamo 

prestavitev roka za oddajo ponudbe za vsaj mesec dni po roku za postavljanje vprašanj.  

Odgovor 14: Ponudniki lahko vprašanja postavljajo do 31.1.2020 do 12:00 ure, kot je 

objavljeno v obvestilu o naročilu na Portalu JN z dne 13.12.2019. 

Naročnik na vsa vprašanja odgovarja ažurno in skladno z določili postopka. Naročnik ne bo 

podaljšal roka oddaje ponudb. 

 

. 


