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Vprašanje 1: Vzorec pogodbe - 8. odstavek 12. člena: "Če tretje osebe, avtorji avtorskih del, katerih 

deli so sestavni deli CGP-ja kadarkoli zoper naročnika vložijo zahtevke avtorskopravne, 

odškodninske ali druge narave, je izvajalec dolžan prevzeti vodenje teh postopkov (vstopiti v 

morebitne sodne postopke)." Predlagamo omejitev časovne veljavnosti navedenega na čas trajanja 

pogodbe.  

Odgovor 1: Časovna omejenost se ne more vezati na veljavnost pogodbe, ker bo izbrani 

ponudnik jamčil za urejenost avtorskih pravic skladno z zakonodajo, katera določa 

odškodninsko odgovornost po splošnem obligacijskem pravu (objektivni rok zastaranja 5 let, 

kazenski daljši, ipd.).  

 

 

Vprašanje: Izdelava Bluprint dokumenta je zelo pomemben mejnik izvedbe IPLP projekta. Trajanje 

te projektne faze je težko natančno časovno opredeliti. Ta projektna faza bo vsekakor zahtevala 

sodelovanje večjega števila strokovnih kadrov izbranega ponudnika. Slednje bo izbranemu 

ponudniku povzročilo tudi ustrezno visoke stroške izvedenih storitev. 

Vprašanje 2: Ali je naročnik pripravljen izbranemu ponudniku plačati stroške, ki bodo nastali tekom 

priprave Bluprint dokumenta, četudi se naročnik in izbrani ponudnik nista uspela uskladiti glede 

vsebine tega dokumenta? 

Odgovor 2: Izdelava Blueprint dokumenta je ena izmed faz razvoja informacijskega sistema. 

Situacija, ki jo navajate v vprašanju, bi pomenila, da bi pogodba predčasno prenahala, saj 

neusklajen Blueprint pomeni, da projekt ne bi bil nadaljevan oz. ne bi prešel v naslednjo fazo. 

V takšnem (sicer malo verjetnem scenariju) bi se obračun izvršil skladno z Obligacijskim 

zakonikom, upoštevaje morebiten dogovor strank, če bi bil sklenjen ob predčasnem 

zaključku pogodbe. Običajen potek dogodkov sicer predvideva, da se Blueprint uskladi v 

smislu naročnikovih potreb in možnosti, ki jih nudi ponujena rešitev, oz. da stranki podrobno 

opredelita funkcionalnosti, ki so opisane v specifikacijah in jih naročnik potrebuje, saj je to v 

interesu obeh strank, ter da se po njegovi potrditvi pristopi k izvedbi, kot je usklajeno v tem 

dokumentu. 

 

Vprašanje 3: Ali bi naročnik v primeru, da Bluprint dokumenta nista uspela uskladiti, sprožil proti 

izbranemu ponudniku postopke, navedene v razpisni dokumentaciji? 

Odgovor 3: Izhaja se iz dejstva, da je ponudnik ponudil rešitev, ki omogoča v Specifikacijah 

zahtevane funkcionalnosti. Namen Blueprinta je zgolj podrobneje določiti način, kako bo 

posamezna funkcionalnost implementirana, zato ni pričakovati, da stranki dokumenta ne bi 

uspeli uskladiti. Postopke (verjetno zastavljalec vprašanja misli na sankcije v smislu 

unovčenja zavarovanj idr.) lahko naročnik sproži, če bo menil, da razlogi za nepripravo 
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dokumenta izvirajo izključno iz sfere izvajalca (npr. njegova pasivnost, zamuda ipd.) – 

podobno kot lahko tudi izvajalec, če meni, da je naročnik neupravičeno zavrnil njegov 

izdelek, sproži ustrezen spor. Seveda pa zakonodaja vsaki stranki v takšnem hipotetičnem 

primeru daje pravne možnosti za saniranje po njenem mnenju neupravičenih ravnanj druge 

stranke po sodni poti, kot zapisano pa se po naročnikovi oceni s takšnimi vprašanji že 

gibljemo v malo verjetnem scenariju sodnih postopkov, nič od navedenega pa sicer ne 

predstavlja kršitve kogentnih določb ZJN-3 ali temeljnih načel javnega naročanja. 

 

 

Vprašanje 4: V poglavju Posebni pogoji v točki P9 navajate: "Ponudnik mora izkazati, da ponujena 

rešitev, upoštevaje zgornje omejitve, pri največ šestih naročnikih pokriva vse zahtevane 

funkcionalnosti". Prosimo za dodatno pojasnilo te zahteve. 

Odgovor 4: Ponudniki morajo pridobiti reference za vseh deset področij, vendar morajo za 

katerih koli 5 področij predložiti skupno referenco. Za preostalih 5 področij lahko predložijo 

ločene reference za vsako področje posebej (lahko pa področja tudi združijo in pokrijejo z 

manj referencami). Največje število dovoljenih referenčnih naročnikov je torej 6. 

 

 

Vprašanje 5: Dodatno vprašanje na: "Vprašanje 1: Dodatno vprašanje glede točke 2.2: V odgovoru 

pravite, da strojno opremo in licence za sistemsko programsko opremo zagotovi naročnik. 

Ponudniki v strošek licenc ne vključijo licenc Microsoft SQL2017 ter SAP Hana, ki jih naročnik že 

ima. V istem odgovoru navajate, da v kolikor mora naročnik za uporabo licenc doplačati (ali po vrsti 

licenc, tipu ali količini), ponudnik v strošek vključi zgolj te licence (navede vrsto in obseg potrebnih 

dodatnih licenc). Kako naj ponudnik ve s koliko in točno kakšnimi tipi prostih licenc razpolaga 

naročnik? Ta podatek potrebujemo, da ocenimo strošek morebitnih dodatnih licenc.  

Odgovor 1: Ponudnik naj predvideva, da so trenutno zakupljene licence popolnoma izkoriščene in 

naj tako za namene IPLP projekta predvideva nakup dodatnih licenc, ki jih vključi v ponudbi. V fazi 

implementacije bo naročnik ugotovil, na podlagi ponudnikove rešitve, ali je dejansko potreben 

nakup celotne količine teh licenc, ki jih je ponudnik predvidel v svoji ponudbi."  

 

Vaš odgovor nima nobenega smisla. Iz vašega odgovora je jasno razvidno, da teh licenc v nobenem 

primeru ne boste kupili od ponudnika, temveč preko svojih obstoječih pogodb. Edino smiselno je, 

da ponudnik le specificira katere licence so potrebne, ne pa same cene, saj le te cene vplivajo na 

skupno ceno, hkrati pa je jasno, da ta strošek na strani ponudnika dejansko ne bo nastal. 

Odgovor 5:  Ponudniki morajo v ponudbo vključiti vse licence, ki so potrebne za delovanje. 

Naročnik bo navedeno upošteval v izračunu ponudene cene rešitve, ni pa naročnik dolžan 

kupiti teh licenc od ponudnika, temveč jih lahko, če ima sam zanje ugodnejšo ponudbo, kupi 

drugje, ali pa sprejme ponudbo ponudnika tudi v tem delu (če bo to za naročnika ugodneje, 

kar bo pravočasno sporočil izbranemu izvajalcu v primernem roku po podpisu pogodbe, da 

to ne bo ogrozilo poteka projekta.« 

  


