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Vprašanje 1: V poglavju JN "Tehnična in strokovna sposobnost zahtevate izpolnitev 10 vsebinskih 

področji z že reallizirano vrednostjo projekta najmanj 1,5 MIO EUR brez DDV.  

Vprašanje : 1. Ali veljajo tudi reference našega principala , čigar smo partner v Slovenij , čeprav 

principal v Sloveniji ne bo vključen v ponudbi? 2. Ali se vam ne zdi da so zahtevane reference v 

nesorazmerju z ocenjno vrednostjo JN saj je v ocenjeni vrednosti vsaj 1/4 hardwer ( terenske 

naprave iz točke 6,4) in softwer opreme (licence) ? 

Odgovor 1: Reference so lahko predložene le s strani tistih partnerjev, ki bodo dejansko 

sodelovali pri izvedbi naročila.  

Reference niso nesorazmerno visoke, naročnik vztraja pri zapisanem.  

 

 

40) Zmožnost definiranja več faktorjev za kalkulacije lastne cene (tip blaga, stranka, prestop med 

conami).  

Vprašanje 2: Prosimo za opis termina cona.  

Odgovor 2: Cona je v tem kontekstu regija. Ena od želj naročnika je, da bi lahko cenik nastavil 

tudi na osnovi tega, čez koliko con pošiljka potuje. Npr. Dostava pošiljke znotraj iste cone (na 

primer območje Kopra) je x EUR, dostava iz Kopra v Postojno (na primer, da je to sosednja cona) 

je 2x EUR, dostava iz Kopra v Ljubljano je 3x EUR, iz Kopra v Celje je 4x EUR itd. Velikost (oz 

število) in pozicija con bo določena v fazi blueprinta. 

 

 

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

Vprašanje 3: 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 3: 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. 

Vprašanje 3.1: Dualnost dokumentov in prevlada vsebine dokumenta naročnika nad vsebino 

dokumenta ponudnika vnaša zmedo v razumevanje urejanja GDPR problematike, zato sprašujemo, 

ali je morebitna odstopanja mogoče urediti v fazi izdelave Bluprint dokumenta, ki bo obvezna 

priloga k Okvirnemu sporazumu?  

Odgovor 3.1: Naročnik je na vprašanje že odgovoril. V fazi Bluprinta ni več mogoče 

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

ponujeno programsko opremo in tehnično dokumentacijo. 

Vprašanje 4: Ponudniki programske opreme tovrstne pravice urejajo z dokumentom ''Terms & 

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

dokument? 

Odgovor 4: 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 4.2: Dualnost dokumentov in prevlada vsebine dokumenta naročnika nad vsebino 

dokumentov ponudnika vnaša zmedo v razumevanje urejanja avtorskih in lastninskih pravic za 

ponujeno programsko opremo in tehnično dokumentacijo.  

Naročnik si z nakupom licenc pridobi le pravico uporabe programske opreme pod pogoji, 

opredeljenimi v dokumentih ''Terms and Conditions'' in ''License Agreement'', nikakor pa ne 

avtorskih in lastninskih pravic. Omenjena dokumenta sta obvezna priloga k ponudbeni 

dokumentaciji ter v celoti urejata pogoje in pravice uporabe programske opreme in tehnične 

dokumentacije. 

Ali je naročnik pripravljen odstopiti od zahteve po lastništvu avtorskih in lastninskih pravic ponujene 

programske opreme in tehnične dokumentacije? 

Odgovor 4.2: 

Ne gre za dualnost (dvojnost) ureditve. Naročnik loči dve možnosti: izdelke, ki jih izvajalec 

dobavi v obliki licenc, se prenašajo kot ste navedli (pravica do uporabe), pri čemer se 

materialne avtorske pravice ne prenesejo. Naročnik od teh licenc loči izdelke, ki jih izvajalec 

izdela posebej za naročnika (torej ne gre za npr. parametrizacijo določene rešitve, kjer je to 

stvar licence, temveč za morebitne izdelke, ki bi se izdelali po naročilu naročnika in 

posledično samo zanj – te v smislu 12. člena pogodbe navakja kot »kreativne rešitve« in za 

slednje, ker bodo razvite posebej zanj in jih bo v celoti plačal, zahteva prenos materialnih 

avtorskih pravic. Če bo torej ponudnik za rešitev ali del rešitve ponudil izdelan licenčni 

produkt, bo naročnik pridobil zgolj licenco in jo sprejel »as it is« v smislu opredelitev v 

dokumentih ''Terms and Conditions'' in ''License Agreement'' za te izdelke. Če bo del rešitve 

(naročnik primerom navaja last-mile) izdelal posebej za naročnika (in ne bo zgolj 

parametriziral obstoječe licenčne rešitve), bo tak izdelek zapadel pod pravila 12. člena 

pogodbe. 

 

 

Vprašanje 5: V vzorcu pogodbe, v 3. odstavku 12. člena predlagamo sledečo omejitev:  

Izključno za namen, ki izhaja iz delovanja naročnika in ne za komercialni namen drugim subjektom.  

Odgovor 5: Naročnik sprejema takšno interpretacijo. 

 

 

Vprašanje 6: Ali se v četrtem odstavku 6. člena Vzorca okvirnega sporazuma upošteva kot osnova 

za obračun posameznih nadgradenj urna postavka, ki je navedene v ponudbi oz. kakšen drug 

princip izhodiščne cene na enoto. Prosimo za pojasnilo.  

Odgovor 6: Kot osnova za obračun posameznih nadgradenj se vzame enota '1 človek dan' 

(ČD), katerega skupno vrednost 1000 ČD ponudnik navede v ponudbenem predračunu v 6. 

skupini. 

 


