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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, 

vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega 

naročila po postopku naročila male vrednosti za »Uporabo storitev dokumentnega sistema«. 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 

uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila 

za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si. 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu 

z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo 

prijavi na istem naslovu. 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 

ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži 

identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in 

izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z 

oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika 

umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si najkasneje do 12.11.2020 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, 

ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 

informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 

naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-

JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na  

povezavi: https://www.posta.si. 

INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12.11.2020 in se 

bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 

odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 

dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 

razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu 

e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

Kontaktna oseba naročnika: Alenka Horvat, tel. 02/449 2305, alenka.horvat@posta.si 

S spoštovanjem, 

  mag. Darja Ferlinc 

  vodja oddelka nabave 

 

                                                 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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1. SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA 

1.1 Način izvajanja naročila 

Naročnik oddaja naročilo »Uporaba storitve eDMS« kot celoto. 

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev (delne ponudbe niso dovoljene). 

Naročnik bo izvedel pogajanja, enega ali več krogov. Izhodišča za pogajanja bo naročnik zapisal v 

vabilo na pogajanja.  

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN. Naročnik bo napovedal 

zadnji krog pogajanj. 

Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. 

Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom v 

skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

1.2 Komunikacija z naročnikom 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za 

oddajo ponudbe. 

1.3 Jezik 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že 

uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe. 

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob 

pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem 

jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu 

za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem 

jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. 

1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev 

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, 

da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o 

skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za 

izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne 

osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. 

1.5 Podizvajalci 

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v pod-izvajanje. 

Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo, v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega 

naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje. 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v pod-izvajanje, 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Glavni ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
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primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi 

podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka. 

1.6 Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki 

predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka 

1.7 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije 

V skladu z določili 67. člena ZJN-3 naročnik objavi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 

na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih 

posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. 

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v 

zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na 

portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije 

v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje 

ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. 

1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake 

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne 

oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo 

manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. 

Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko sistema e-JN  (elektronsko javno 

naročanje). Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije 

ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred 

iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.  

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez 

DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in 

ponudbe v okviru meril, 

 tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 

 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake. Pri tem se količina in cena na 

enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo 

do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, 

bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računsko napako tako, da ob upoštevanju cen 

na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične 

operacije. 

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravil v pravilno. 

V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi 

ponudbi. 

1.9 Stroški ponudbe 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

1.10 Plačilni pogoji 

Za opravljene storitve ponudnik naročniku izda račun, in sicer:  
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1. Vzpostavitve storitve eDMS, vzpostavitve posameznega funkcionalnega sklopa, integracije 

storitve na zunanje informacijske sisteme in storitve po naročilu bo naročnik po izvedbi plačal 

v enkratnem znesku. Za vsako vzpostavitev, vključitev, integracijo ali storitve po naročilu 

morata ponudnik in naročnik podpisati prevzemni zapisnik. S strani naročnika podpisan 

prevzemni zapisnik je pogoj za izstavitev in priloga k računu.  

2. Uporabo storitve bo naročnik plačeval mesečno, pri čemer bo plačal naročnino za toliko 

uporabnikov in za tiste funkcionalne sklope, ki so bili v preteklem mesecu dejansko vključeni 

za uporabo storitve eDMS. Ponudnik sme posamezne uporabnike in funkcionalne sklope 

vključiti in izključiti za uporabo storitev eDMS izključno na zahtevo naročnika. Ponudnik bo 

zagotovil, da se bo obračunalo pravilno število vključenih uporabnikov in funkcionalnih 

sklopov, ki mora biti skladna z zahtevami naročnika glede tega. Ponudnik bo podatke za 

obračun za tekoči mesec zbral vsak zadnji dan v mesecu. Ponudnik bo račun za uporabo 

storitve eDMS za pretekli mesec izdal najkasneje do 15. dne tekočega meseca. 

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo. 

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega plačila z uvedbo cassa sconta, 

višina katerega pa se bo določila naknadno skladno z izvedbo pogajanj. 

V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo mora: 

 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

Naročnik od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, zahteval, 

da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo 

in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma 

dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 

10, 2000 Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu ali se 

pošljejo preko storitve Poštar (https://www.posita.si/storitve/postar), kjer se mora izvajalec 

predhodno registrirati. 

1.11 Cena 

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo 

biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem 

ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z 

realizacijo naročila. 

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. člena 

ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh 

postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, 

preveril. 

Vzpostavitve storitve eDMS, vzpostavitve posameznega funkcionalnega sklopa, integracije storitve 

na zunanje informacijske sisteme in storitve po naročilu se po izvedbi plačajo v enkratnem znesku.  

Uporaba storitve eDMS se plačuje mesečno. V ceni za uporabo storitve eDMS morajo biti zajeti tudi 

vsi popravki, nadgradnje in dopolnitve sistema za zagotavljanje storitve eDMS, zagotavljanje in 

upravljanje infrastrukture za zagotavljanje storitve eDMS, uporaba novih verzij aplikativne opreme, s 
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katero ponudnik zagotavlja izvajanje storitve eDMS, ki so vsaj enake, kot jih ponudnik ponuja ostalim 

strankam, zagotavljanje visoke razpoložljivosti in zagotavljanje skladnosti storitve eDMS s predpisi 

na tem področju.  

Podrobneje so cene definirane v poglavju 4.6 Opredelitev cen za vse postavke. 

Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovoljeval dodatnega zaračunavanja. 

1.12 Merila 

Naročnik bo v skladu z merili izbral ponudbo, ki bo zanj ekonomsko najugodnejša. 

Največje skupno število točk je 100 točk. 

M1 Skupni znesek mesečnih stroškov za uporabo storitve - seštevek vseh mesečnih naročnin 

– točke V, VI, VII in VIII v ponudbenem predračunu (utež v skupni oceni: 50 točk) 

Za merilo M1 se upošteva skupni znesek mesečne naročnine za uporabo storitve eDMS za referenčni 

primer 1200 uporabnikov, znesek mesečne naročnine vseh zahtevanih funkcionalnih sklopov, znesek 

mesečne naročnine ostalih potrebnih modulov in/ali komponent.  

Delež, ki ga predstavlja merilo M1 v skupni oceni, je 50 točk. S tem številom bo točkovana cenovno 

najnižja ponudba. Ostale ponudbe dobijo ustrezno manj točk (izračunano po spodnji formuli). 

 

 P1(min)  

T1(1..x) = ---------------- x T1(max) 

 P1(1..x)  

Pri čemer je: 

 T1(1..x) – število točk za posamezno ponudbo 

 P1(min) – najcenejša ponudba 

 P1(1..x) – vrednost posamezne ponudbe 

 T1(max) – maksimalno število točk 

Maksimalno število točk T1(max) je 50 točk. 

M2 Skupni znesek ostalih storitev – seštevek vseh vrednosti v točkah I, II, III in IV v 

ponudbenem predračunu (utež v skupni oceni: 30 točk) 

Za merilo M2 se upošteva skupni znesek vzpostavitve storitve eDMS po zahtevah naročnika, znesek 

vzpostavitve vseh zahtevanih funkcionalnih sklopov, znesek integracije storitve eDMS z naročnikovim 

sistemom e-hrambe, znesek integracije storitve eDMS z naročnikovim poslovno informacijskim 

sistemom, znesek integracije storitve eDMS z naročnikovim sistemom za e-vročanje, znesek za 

prilagoditve sistema za zagotavljanje storitve eDMS po naročilu naročnika za referenčni primer (40 

ur), znesek podpore pri administraciji storitve po naročilu naročnika za referenčni primer (10 ur), 

znesek usposabljanja uporabnikov in administratorjev za referenčni primer (40 ur), znesek za uporabo 

diskovnega prostora, ki ga v okviru storitve eDMS zasedajo dokumenti naročnika za referenčni primer 

paket 500 GB/mesec + dodatnih 50GB/mesec (skupaj 550 GB/mesec). 

Delež, ki ga predstavlja merilo M2 v skupni oceni, je 30 točk. S tem številom bo točkovana cenovno 

najnižja ponudba. Ostale ponudbe dobijo ustrezno manj točk (izračunano po spodnji formuli). 

 P2(min)  

T2(1..x) = ---------------- x T2(max) 

 P2(1..x)  

Pri čemer je: 

 T2(1..x) – število točk za posamezno ponudbo 
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 P2(min) – najcenejša ponudba 

 P2(1..x) – vrednost posamezne ponudbe 

 T2(max) – maksimalno število točk 

Maksimalno število točk T2(max) je 30 točk. 

M3 Reference nad 1000 aktiviranih uporabnikov (utež v skupni oceni: 20 točk) 

Za merilo M3 se upoštevajo reference, ki presegajo zahteve naročnika glede števila aktiviranih 

uporabnikov, ki uporabljajo eDMS pri referenčni stranki ponudnika. Delež, ki ga predstavlja merilo 

M3 v skupni oceni, je maksimalno 20 točk. Ponudnik, ki bo predložil vse 3 zahtevane reference, ki 

bodo presegale zahteve naročnika glede števila uporabnikov, je upravičen do dodatnih točk po 

naslednji lestvici: 

1. eDMS uporablja od 1200 do 1400 aktiviranih uporabnikov – 10 točk, 

2. eDMS uporablja nad 1400 aktiviranih uporabnikov – 20 točk. 

Maksimalno število točk za merilo M2 je 20 točk. 

1.13 Pogodba 

Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, jo podpiše in skenirano predloži k ponudbi, saj s tem potrdi, 

da se strinja z vzorcem pogodbe. 

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe, upoštevajoč 

morebitne spremembe tekom pogajanj. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu 

ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil 

podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot 

negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo 

posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani 

izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe. 

 

V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se pogodba o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru: 

 spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti cen …), 

 dodatnih gradenj ali storitev,  

 okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,  

 če izvajalca zamenja nov izvajalec, 

 če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena. 

1.14 Varstvo podatkov 

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik 

bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske 

družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v skladu z določili 35. 

člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene podatke. 

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna 

skrivnost. 

Tekom postopka bo naročnik s ponudniki podrobneje dogovoril režim varovanja osebnih podatkov, 

ki bodo razkriti v posledici sodelovanja. 

1.15 Ustavitev postopka 

Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek. 

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. 
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Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, 

zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne-sklenitve pogodbe. 

1.16 Prenehanje pogodbene obveznosti 

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo dobavitelju, ki bo kršil določila pogodbe. 

Takemu dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v 

naslednjih treh letih. 

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3. 

1.17 Revizija postopka 

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, 

sklenitev pogodbe ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem ugotavljanja sposobnosti in ji 

je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. 

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 

priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z 

elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih 

vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora 

biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim z kvalificiranim 

potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za 

finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega 

zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, 

ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju 

sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve 

dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa 

s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz 

evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse. 

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, 

pristojnem za finance, takso, ki znaša 2.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino 

objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročil male 

vrednosti. 

Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802. 

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. 

1. model 11 

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance - štirimestna številka plus 

kontrolna številka) 

3. P2: številka pod-konta s kontrolno številko (7111290) 

4. P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna 

številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za 

leto)  

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj. 
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2. POGOJI ZA UDELEŽBO 

Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno priložiti dokazilo ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo 

izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štete kot nedopustne ponudbe 

in bodo izločene iz postopka.  

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 mora ponudnik v skladu s 3. odstavkom 47. 

člena predložiti lastno izjavo, ki izkazuje izpolnjevanje naslednjih pogojev: 

P1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, 

če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 

izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka pravnomočne 

sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila že sodba). 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da 

ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 

Dokaz za izpolnjevanja pogoja: izjava ponudnika ali podpis obrazca »izjave«. 

P2 Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z 

negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka izločil ponudbo 

ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih 

subjektov z negativnimi referencami. 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da 

ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 

Dokaz za izpolnjevanja pogoja: izjava ponudnika ali podpis obrazca »izjave«. 

P3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti - ponudnik mora biti vpisan v enega od 

poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt 

sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa 

Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega je 

predviden. 

Dokaz za izpolnjevanja pogoja: izjava ponudnika ali podpis obrazca »izjave«. 

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če: 

 se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja 

ali  

 postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali 

poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali  

 če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali  

 če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z 

enakimi pravnimi posledicami.  

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 

Dokaz za izpolnjevanja pogoja: izjava ponudnika ali podpis obrazca »izjave«. 

P5 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov 

(pogoj se nanaša na vse račune ponudnika). 
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V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 

Dokaz za izpolnjevanja pogoja: izjava ponudnika ali podpis obrazca »izjave«. 

P6 Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, 

sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne 

obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma 

pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.  

Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna 

opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali 

unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov. 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 

P7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora predložiti 

dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5 te dokumentacije (ESPD obrazec za vsakega 

podizvajalca). 

Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev v skladu s pogoji P1, P2, 

P3, P4, P5 ali P6. 

POSEBNI POGOJI: 

P 8 Tehnični pogoji: ponudnik mora ponuditi rešitev, ki že deluje in jo uporabljajo drugi 

naročniki. Podrobneje so zahteve glede referenc navedene v poglavju Tehnični pogoji in zahteve 

naročnika in sicer v tehničnem pogoju TP6.  

Dokaz za izpolnjevanja pogoja: Ponudnik predloži 3 referenčna potrdila na obrazcu 

»Referenčno potrdilo«, ki je v prilogi te dokumentacije 
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3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne 

dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.  

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec 

»Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. 

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in 

dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V 

nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 

Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Pogoji za udeležbo« (v kolikor 

so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik podpiše ta 

obrazec in mu ni treba prilagati lastnih izjav) ter priloži skeniran izpolnjen in podpisan vzorec 

pogodbe skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«. 

Izbrani ponudnik bo moral ob pravnomočnosti odločitve predložiti seznam delavcev (z osebnimi 

podatki), ki bodo izvajali dela in vstopali v prostore naročnika. 

Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 

(ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred pravnomočnostjo le-

te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe, vključno 

z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki 

ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava 

vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 

posledico ničnost pogodbe. 

3.1 Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se 

šteje za vročeno z dnem objave na portalu JN. 
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4. OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

4.1 Predmet naročila 

Predmet naročila je UPORABA STORITVE elektronskega sistema za upravljanje z dokumenti (eDMS 

– Electronic Document Management System), ki bo naročniku zagotovil celovito elektronsko 

upravljanje dokumentov v elektronski in papirni obliki (v nadaljevanju: storitev eDMS). 

4.2 Opis trenutnega stanja pri naročniku 

4.2.1 Obstoječ dokumentni sistem 

Naročnik bo z izvedbo tega naročila prenehal uporabljati obstoječo aplikativno rešitev za elektronsko 

obvladovanje dokumentacije, ki ne izpolnjuje več njegovih potreb. 

Naročnik namerava z uporabo storitve eDMS zagotoviti elektronsko podporo upravljanja delovnih 

tokov določenih vrst dokumentov, ki mora biti enostavna za uporabo in narejena na osnovi 

najsodobnejših tehnologij. Naročnik predvideva, da bo storitev eDMS uporabljalo ca. 560 njegovih 

uporabnikov. Naročnik bo uporabniške dostope naročal po dejanskih potrebah. Naročnik se v 

nobenem primeru ne zavezuje, da bo v tej razpisni dokumentaciji navedene količine uporabniških 

dostopov tudi dejansko naročil. 

Naročnik bo proces elektronskega upravljanja dokumentacije zastavil popolnoma na novo, zato se 

migracija iz starega sistema ne bo izvajala. 

4.2.2 Poslovno informacijski sistem 

Naročnik je v fazi uvedbe novega poslovno informacijskega sistema ponudnika SAP z rokom uvedbe 

1. 6. 2021. Ponudnik mora zagotoviti, da bo storitev eDMS še pred prehodom v produkcijsko 

delovanje, integrirana s poslovno informacijskim sistemom SAP, ki ga bo uporabljal naročnik. 

Integracija mora biti narejena preko SAP integracijske komponente PO (Process Orchestration), preko 

katere se sinhronizirajo tudi vsi šifranti, ki se uporabljajo v sistemu eDMS (komitenti, organizacijska 

struktura, zaposleni …). Integracijo storitve eDMS s poslovno informacijskim sistemom SAP, mora 

ponudnik zagotoviti v sodelovanju z naročnikovim dobaviteljem, ki je v tem primeru Telekom 

Slovenije d.d. 

4.2.3 Identificirane vrste in delovni tokovi dokumentov 

Naročnik je identificiral, da v okviru njegovega poslovanja nastaja 155 različnih vrst dokumentov. 

Dokumenti so klasificirani na 3 nivoje, od katerih prvi nivo zajema 14 sklopov, ki so skupno razdeljeni 

na 46 pod-sklopov na drugem nivoju, tretji nivo pa zajema navedenih 155 različnih vrst dokumentov. 

Navedene so le okvirne količine, ki se v fazi uvajanja storitve eDMS lahko tudi spreminjajo. 

Življenjski cikel posamezne vrste dokumenta poteka po enem izmed sledečih delovnih tokov: 

1. odobritev dokumenta znotraj posameznega organizacijskega področja naročnika (dvo-nivojska 

odobritev), 

2. odobritev dokumenta med posameznimi organizacijskimi področji naročnika (več-nivojska 

odobritev), 

3. odobritev dokumenta poslovodstva naročnika (več-nivojska odobritev). 

4.2.4 Razpoložljive informacije 

Naročnik bo ponudniku zagotovil: 

1. klasifikacijo vrst dokumentov, ki zajema vse identificirane vrste dokumentov, razdeljeno po 

sklopih in pod-sklopih, skupaj z določenim tipom delovnega toka, 
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2. organizacijsko strukturo naročnika, ki zajema podatke vseh uporabnikov naročnika, 

organizacijsko enoto in oddelek, kateremu uporabnik pripada ter vlogo posameznega 

uporabnika, 

3. sheme vseh identificiranih tipov delovnih tokov, 

4. opis vloge tajništev pri dodeljevanju dokumentov v reševanje, 

5. dokumentacijo spletnih servisov sistema e-hrambe naročnika, 

6. dokumentacijo spletnih servisov sistema e-vročanja naročnika, 

7. ostale informacije, ki jih ponudnik potrebuje za celovito vzpostavitev zahtevane storitve. 

Ponudnik mora na podlagi prejetih podatkov integrirati delovne tokove za vse vrste dokumentov, ki 

jih je identificiral naročnik, zagotoviti delovanje funkcionalnih sklopov, kot je navedeno v poglavju 

4.6.2, storitev eDMS navezati na sistem e-hrambe, ki ga uporablja naročnik ter na poslovno 

informacijski sistem, ki ga uporablja naročnik ter zagotoviti, da bodo izpolnjeni vsi pogoji in zahteve 

naročnika, ki so navedeni v poglavju 4.10. 

4.3 Način izvajanja in zagotavljanja storitev 

Storitev eDMS se mora zagotavljati preko IT infrastrukture, ki jo zagotavlja in upravlja ponudnik. 

Naročnik pričakuje, da bo ponudnik storitev eDMS zagotavljal kot oblačno storitev, ki bo podpirala 

multi-tenant delovanje in bo vzpostavljena v SaaS načinu.  

Storitev eDMS mora zagotavljati prijavo uporabnikov z naročnikovim aktivnim imenikom. 

Ponudnik mora v okviru naročila naročniku zagotavljati: 

1. Testno okolje za preizkušanje funkcionalnosti storitve eDMS. 

2. Produkcijsko okolje za zagotavljanje storitev eDMS. 

3. Pregled tipov dokumentov in delovnih tokov dokumentov naročnika, predlogi možnih 

optimizacij, usklajevanje z naročnikom in skupna potrditev koncepta. 

4. Implementacijo naslednjih zadev, ki jih je potrdil naročnik, v storitev eDMS: 

 vrste dokumentov in njihovih delovnih tokov, 

 načrt razvrščanja, 

 notranje organiziranosti naročnika, uporabnikov in njihovih vlog. 

5. Uporabo funkcionalnih sklopov, ki v okviru storitve eDMS zagotavljajo upravljanje procesov za 

vhodno in izhodno pošto, pogodbe, ISO dokumentacijo, personalne mape, nabavo in seje 

organov vodenja in nadzora naročnika. 

6. Diskovni prostor za začasno hrambo dokumentov v okviru storitve eDMS. 

7. Integracijo storitve eDMS preko spletnih servisov s: 

 sistemom e-hrambe naročnika, 

 poslovno informacijskim sistemom naročnika, 

 sistemom e-vročanja naročnika. 

8. Storitve po naročilu: 

 prilagoditve eDMS za zagotavljanje storitve, 

 podpora pri administraciji storitve, 

 usposabljanje uporabnikov in administratorjev. 

9. Izvajanje storitve eDMS po zahtevah in pogojih, kot jih je v tehničnih pogojih opredelil naročnik. 
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4.4 Prijava in odprava napak 

Ponudnik mora v delovnem času naročnika (delovniki od 8.00 do 16.00) zagotavljati sprejem in 

odpravo morebitnih napak in težav pri delovanju storitve. 

V okviru delovnega časa mora ponudnik potrditi sprejem prijave napake v roku ene (1) ure od prijave, 

izven delovnega časa pa najkasneje v roku ene (1) ure po začetku naslednjega delovnega dne po 

dnevu prijave. Ponudnik potrdi sprejem prijave napake tako, da naročnika obvesti ustno prek telefona 

ali pisno po elektronski pošti.  

 

Roki za odpravo napake: Ponudnik mora v odvisnosti od kritičnosti oz. vpliva na poslovanje naročnika 

napake odpraviti v naslednjih rokih: 

 Kritična napaka: uporabnik ne more dostopati do storitve in dokumentov: 

o odprava napake v 1 delovnem dnevu od potrditve prejema, 

 Resna napaka: uporabnik lahko uporablja storitve eDMS, vendar z občasnimi kratkoročnimi 

prekinitvami delovanja ki niso daljše od 15 minut in v enem dnevu skupaj ne presegajo 60 minut: 

o odprava napake v 3-h delovnih dneh od potrditve prejema, 

 Nepravilnost: delovanje storitve odstopa od zahtev naročnika, vendar uporabnik lahko 

nemoteno uporablja osnovne funkcije storitve: 

o odprava napake v 7-ih delovnih dneh od potrditve prejema. 

4.5 Uporabniški vmesnik 

Storitev eDMS mora delovati kot spletna uporabniška aplikacija in mora delovati v zadnjih verzijah 

vseh spletnih brskalnikov oz. vsaj Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozila Firefox in Safari. 

Uporabniški vmesnik mora obvezno biti v slovenskem jeziku. 

Storitev mora na uporabniku prijazen način delovati tudi na mobilnih napravah in sicer kot mobilna 

aplikacija ali kot spletna aplikacija, pri čemer se mora uporabniški vmesnik ustrezno prilagajati 

velikosti zaslona mobilne naprave in mora zagotavljati vse funkcionalnosti storitve. 

Za uporabo storitve naročnik ne dovoli nameščanja programske opreme na delovne postaje 

naročnikovih uporabnikov – uporaba storitve preko namiznega odjemalca ni dovoljena. Za 

zagotavljanje zahtevanega delovanja storitve eDMS se lahko ponudnik in naročnik dogovorita, da se 

posamezne komponente (ang. plug in), ki zagotavljajo ločene funkcionalnosti (npr. digitalno 

podpisovanje, tiskanje, e-pošta ipd.) namestijo na informacijski sistem naročnika oz. njegovih 

uporabnikov. V tem primeru namestitev vedno izvede naročnik, zato mu mora ponudnik zagotoviti 

ustrezne namestitvene datoteke in navodila za namestitev. Nameščanje Java izvajalnega okolja v 

omrežju naročnika ni dovoljena, zato nameščene komponente ne smejo delovati v tem okolju. 

4.6 Opredelitev cen za vse postavke 

Ponudnik mora v ponudbi opredeliti cene za vse navedene postavke. Naročnik ne bo dovolil 

nobenega dodatnega zaračunavanja storitev. 

4.6.1 Vzpostavitev storitve eDMS 

V okviru te storitve mora ponudnik naročniku zagotoviti vzpostavitev storitve po zahtevah naročnika, 

kar zajema: 

1. vzpostavitev testnega okolja za preizkušanje storitve eDMS, 

2. vzpostavitev produkcijskega okolja za zagotavljanje storitev eDMS, 
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3. pregled tipov dokumentov in delovnih tokov dokumentov naročnika, ki jih je identificiral 

naročnik, kot je opisano v poglavju 4.2.3 te dokumentacije, 

4. pripravo predloga možnih optimizacij, 

5. izvedbo usklajevanja z naročnikom, 

6. implementacijo vrst dokumentov in njihovih delovnih tokov, ki jih je potrdil naročnik v storitev 

eDMS, 

7. implementacijo načrta razvrščanja, ki ga je potrdil naročnik v storitev eDMS, 

8. implementacijo notranje organiziranosti naročnika, uporabnikov in njihovih vlog v storitev 

eDMS. 

4.6.2 Vključitev posameznega funkcionalnega sklopa za upravljanje določenega procesa 

V okviru te postavke mora ponudnik dati ponudbo za: 

1. Vključitev funkcionalnega sklopa: Vhodna in izhodna pošta, 

2. Vključitev funkcionalnega sklopa: Pogodbe, 

3. Vključitev funkcionalnega sklopa: ISO dokumentacija, 

4. Vključitev funkcionalnega sklopa: Personalne mape, 

5. Vključitev funkcionalnega sklopa: Nabava, 

6. Vključitev funkcionalnega sklopa: Seje organov vodenja in nadzora naročnika. 

Poimenovanje funkcionalnih sklopov v okviru storitve eDMS je lahko tudi drugačno, vendar morajo 

funkcionalni sklopi zagotavljati upravljanje določenega procesa, kot je to navedeno v tehničnih 

pogojih TP38, TP39, TP40, TP41, TP42 in TP43. Ponudnik da ponudbo za funkcionalne sklope, kot 

jih ima že pripravljene. Morebitne prilagoditve funkcionalnih sklopov se izvajajo skladno s prvo točko 

poglavja 4.6.4. Naročnik v nobenem primeru ne zagotavlja, da bo vse ponujene funkcionalne sklope 

tudi dejansko naročil. 

Opomba: Naročnik upravljanje ostalih procesov zagotavlja z drugimi informacijskimi sistemi, ki niso 

predmet tega javnega naročila. 

4.6.3 Integracija storitve eDMS z zunanjimi informacijskimi sistemi 

V okviru te postavke mora ponudnik dati ponudbo za: 

1. Integracijo eDMS z eArhivom PS: sistem e-hrambe, ki ga uporablja naročnik, 

2. Integracijo eDMS s SAP-om: poslovno informacijski sistem, ki ga uporablja naročnik, 

3. Integracijo eDMS z eNabiralnikom: sistem za e-vročanje, ki ga uporablja naročnik. 

Ponudnik mora izvesti integracijo z navedenimi zunanjimi informacijskimi sistemi, kot je to navedeno 

v tehničnih pogojih TP51, TP52 in TP53. 

4.6.4 Storitve po naročilu 

V okviru te postavke mora ponudnik dati ponudbo za: 

1. Prilagoditve sistema eDMS za zagotavljanje storitve: kot je to navedeno v tehničnem pogoju 

TP54. Ponudnik za to postavko v ponudbenem predračunu navede ponudbo za 40 razvojnih ur, 

kar se upošteva kot referenčni primer naročila. Naročnik bo to storitev naročal po načinu: 

povpraševanje-ponudba-usklajevanje-naročilo. Naročnik v nobenem primeru ne zagotavlja, da 

bo referenčne količine tudi dejansko naročil. Za vse tako naročene prilagoditve je ponudnik 

upravičen do plačila v višini cene razvojne ure, kot izhaja iz pogodbenega predračuna. 

Opomba: v to postavko ne štejejo nadgradnje, spremembe in posodobitve, kot je to navedeno 

v tehničnih pogojih TP9, TP10 in TP11. 
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2. Podpora pri administraciji storitve: kot je to navedeno v tehničnem pogoju TP50. Ponudnik 

za to postavko v ponudbenem predračunu navede ponudbo za 10 ur podpore, kar se upošteva 

kot referenčni primer naročila. Naročnik bo to storitev naročal po načinu: povpraševanje-

ponudba-usklajevanje-naročilo. Naročnik v nobenem primeru ne zagotavlja, da bo referenčne 

količine tudi dejansko naročil. Ponudnik lahko za podporo pri administraciji storitve ponudi tudi 

določeno kvoto ur na mesec, ki se ne obračunavajo. V tem primeru se referenčna količina 

ustrezno zmanjša za ponujeno število ur in posledično se zniža skupna cena za referenčni primer. 

Opomba: v to postavko ne šteje prijava in odprava napak, ki je navedena v poglavju 4.4. 

3. Usposabljanje uporabnikov in administratorjev: ponudnik mora naročniku zagotoviti 

usposabljanje ključnih uporabnikov in administratorjev naročnika. Ponudnik za to postavko v 

ponudbenem predračunu navede ponudbo za 40 izobraževalnih ur, kar se upošteva kot 

referenčni primer naročila. Naročnik bo to storitev naročal po načinu: povpraševanje-ponudba-

usklajevanje-naročilo. Naročnik v nobenem primeru ne zagotavlja, da bo navedene referenčne 

količine tudi dejansko naročil. 

Opomba: za vse storitve v okviru te postavke (4.6.4) se upoštevajo dejanske ure (60 minut). 

4.6.5 Mesečna naročnina za uporabo storitve eDMS po uporabnikih (uporabniški dostopi) 

V okviru te postavke mora ponudnik glede na število uporabniških dostopov v produkcijskem okolju 

dati ponudbo za mesečno naročnino za posameznega uporabnika za uporabo storitev v 

posameznem razredu in skupno ceno glede na to, kakšno je število uporabnikov v tem razredu. 

Naročnina se bo obračunavala po 4-stopenjski progresivni lestvici in sicer: 

1. Razred 1 (od 1 do 200 uporabnikov): 

 mesečna naročnina za enega uporabnika v razredu 1 = MN1 

 maksimalno število uporabnikov v razredu 1 je 200. 

2. Razred 2 (od 201 do 500 uporabnikov): 

 mesečna naročnina za enega uporabnika v razredu 2 = MN2 

 maksimalno število uporabnikov v razredu 2 je 300. 

3. Razred 3 (od 501 do 1000 uporabnikov): 

 mesečna naročnina za enega uporabnika v razredu 3 = MN3 

 maksimalno število uporabnikov v razredu 3 je 500. 

4. Razred 4 (nad 1000 uporabnikov): 

 mesečna naročnina za enega uporabnika v razredu 4 = MN4 

 število uporabnikov v razredu 4 navzgor ni omejeno. 

Ponudnik mora dati ponudbo za referenčni primer 1200 uporabnikov. Kljub temu, da naročnik v 

tej fazi še ne predvideva tako velike količine uporabnikov, v prihodnosti obstaja potencialna možnost 

širitve uporabe storitve. 

Progresivna lestvica pomeni, da ponudnik za vsak razred posebej opredeli ceno. Skupna cena za 

uporabo storitve se izračuna v odvisnosti od števila vseh uporabnikov, pri čemer se pri vsakem 

razredu upošteva, kakšna je opredeljena mesečna naročnina za posameznega uporabnika v tem 

razredu ter kakšno je število aktivnih uporabnikov v tem razredu. Tako se za referenčni primer 1200 

uporabnikov skupna mesečna naročnina izračuna na naslednji način: 

 Skupna mesečna naročnina = 200*MN1 + 300*MN2 + 500*MN3 + 200*MN4 
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Naročnik bo uporabniške dostope naročal po dejanskih potrebah. Naročnik se v nobenem primeru 

ne zavezuje, da bo v tej razpisni dokumentaciji navedene količine uporabniških dostopov tudi 

dejansko naročil. 

4.6.6 Mesečna naročnina za uporabo posameznega funkcionalnega sklopa 

V okviru te postavke mora ponudnik dati ponudbo za uporabo posameznega funkcionalnega sklopa 

in sicer: 

1. Naročnina za funkcionalni sklop: Vhodna in izhodna pošta, 

2. Naročnina za funkcionalni sklop: Pogodbe, 

3. Naročnina za funkcionalni sklop: ISO dokumentacija, 

4. Naročnina za funkcionalni sklop: Personalne mape, 

5. Naročnina za funkcionalni sklop: Nabava, 

6. Naročnina za funkcionalni sklop: Seje organov vodenja in nadzora naročnika. 

Poimenovanje funkcionalnih sklopov v okviru storitve eDMS je lahko tudi drugačno, vendar morajo 

funkcionalni sklopi zagotavljati upravljanje določenega procesa, kot je to navedeno v tehničnih 

pogojih TP38, TP39, TP40, TP41, TP42 in TP43. Naročnik bo plačeval mesečno naročnino le za tiste 

funkcionalne sklope, katerih vključitev je tudi dejansko naročil. 

Naročnik se v nobenem primeru ne zavezuje, da bo v tej razpisni dokumentaciji navedene 

funkcionalne sklope tudi dejansko naročil oz. uporabil. 

4.6.7 Mesečna naročnina za uporabo diskovnega prostora v okviru storitve 

V okviru te postavke mora ponudnik dati ponudbo za uporabo diskovnega prostora, ki ga v okviru 

storitve zasedajo dokumenti naročnika, in sicer: 

1. paket 500 GB/mesec, 

2. vsak nadaljnji GB nad 500 GB/mesec. 

Ponudnik mora dati ponudbo za e-hrambo dokumentov v okviru storitve eDMS in sicer za referenčno 

količino 550 GB/mesec. 

Naročnik se v nobenem primeru ne zavezuje, da bo v tej razpisni dokumentaciji navedene količine 

glede diskovnega prostora tudi dejansko naročil oz. uporabil. 

4.6.8 Mesečna naročnina za uporabo ostalih modulov in/ali komponent 

V okviru te postavke mora ponudnik dati ponudbo za uporabo modulov in/ali komponent in sicer: 

 naročnina za module in komponente, ki so nujno potrebni za delovanje storitve po 

zahtevah naročnika: gre za morebitne integrirane komercialne module in/ali komponente v 

storitvi eDMS, ki so nujne za delovanje storitve po zahtevah naročnika, kot npr. elektronsko 

podpisovanje, zajem e-pošte, OCR, pretvorba v PDF/A, tiskanje, urejanje predlog, analitika, 

poročanje, delovanje na mobilnih napravah ipd.  

Opomba: Nameščanje Java izvajalnega okolja v omrežju naročnika ni dovoljena, zato nameščene 

komponente ne smejo delovati v tem okolju. 

4.7 Kraj dobave 

Ponudnik bo storitev eDMS zagotavljal in upravljal na lastni IT infrastrukturi. Naročnik bo do storitev 

eDMS dostopal preko svetovnega spleta. 
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4.8 Rok dobave 

Ponudnik bo storitve iz tega naročila izvedel v naslednjih rokih: 

1. Vzpostavitev testnega okolja po zahtevah naročnika: 

 v roku enega (1) meseca po podpisu pogodbe. 

2. Zagotovitev delovanja storitve eDMS v produkcijskem okolju: 

 v roku treh (3) mesecev po podpisu pogodbe mora biti vzpostavljeno okolje in 

vključen funkcionalni sklop vhodno/izhodna pošta, celovito izvedena integracija s 

poslovno informacijskim sistemom SAP naročnika, ki razen izmenjave dokumentov in 

metapodatkov zajema tudi sinhronizacijo komitentov, organizacijske strukture 

naročnika ter naročnikovih zaposlenih. 

 v roku šestih (6) mesecev polna produkcija (uporaba storitve za potrebe poslovanja 

naročnika), kar pomeni, da so razen funkcionalnosti in integracije iz prejšnje alineje 

vpeljani tudi vsi zahtevani delovni tokovi, izvedena integracija z naročnikovim 

sistemom hrambe eArhiv, izvedena integracija z naročnikovim sistemom za 

elektronsko vročanje eNabiralnik, vključeni vsi dogovorjeni funkcionalni sklopi. 

3. Usposabljanje uporabnikov in administratorjev: 

 v roku 14 dni po naročilu naročnika. 

4.9 Izvedba naročila 

4.9.1 Veljavnost in čas trajanja pogodbe 

Pogodba začne veljati s podpisom strank in velja do izteka štirih (4) let uporabe storitve za potrebe 

poslovanja naročnika (v produkcijskem okolju). 

4.9.2 Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe 

Kontaktna oseba naročnika za: 

 izvajanje pogodbe je Mateja Korber, Kabinet poslovodstva.  

 za tehnični prevzem je Branko Godec, Divizija IKT rešitve. 

4.10 TEHNIČNI POGOJI IN ZAHTEVE NAROČNIKA 

Ponudnik mora storitev eDMS vzpostaviti in zagotavljati na takšen način, da bodo ves čas 

zagotavljanja storitve izpolnjeni vsi pogoji in zahteve naročnika, ki so navedeni v tem poglavju. 

Vsi stroški za izpolnjevanje navedenih pogojev in zahtev morajo biti zajeti v ponudbi. Ponujena 

storitev eDMS mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene tehnične pogoje in zahteve naročnika, 

vse za ceno ponujeno v ponudbenem predračunu. 

Ponudniki bodo izpolnjevanje določenih tehničnih pogojev in zahtev naročnika morali še pred 

sklenitvijo pogodbe prikazati v demo ali testnem okolju, ki ga bodo zagotovili na lastni infrastrukturi. 

TP1 Uporaba storitve eDMS: Ponudnik mora naročniku zagotavljati uporabo storitev eDMS. 

Naročnik bo za uporabo storitev plačeval mesečno naročnino in sicer po dejansko opravljenih 

storitvah. 

TP2 Neomejen dostop vseh uporabnikov: Vsi uporabniki naročnika morajo imeti ves čas 

zagotovljen neomejen dostop do storitve eDMS in zagotovljeno neomejeno uporabo storitve 

neglede na to, koliko uporabnikov je prijavljenih v sistem, s katerim ponudnik zagotavlja 

izvajanje storitve eDMS. 
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TP3 Iznos dokumentov: dokumenti in ostali podatki, ki se izmenjujejo, upravljajo in hranijo v 

okviru storitve eDMS, v nobenem primeru in za nobene namene ne smejo zapustiti območja 

Republike Slovenije. 

TP4 Registracija: Ponudnik mora biti registriran za izvajanje storitev uporabe eDMS pri Arhivu RS. 

TP5 Certifikacija: Ponudnik mora storitev eDMS zagotavljati s programsko opremo, ki ima ves 

čas veljavno certifikacijo pri Arhivu RS. 

TP6 Reference: Ponudnik mora imeti najmanj 3 reference za vzpostavitev eDMS, ki ima vse 

naslednje lastnosti: 

 eDMS je pri referenčni stranki enak kot v tem razpisu ponujeni sistem, 

 eDMS je pri referenčni stranki nameščen v produkcijskem okolju, 

 eDMS pri referenčni stranki uporablja najmanj 1000 aktiviranih uporabnikov, 

 ponudnik je eDMS pri referenčni stranki vzdrževal in nadgrajeval na verzije programske 

opreme, ki so višje od inicialno nameščene verzije, 

 eDMS je pri referenčni stranki vsaj eno (1) leto v produkcijski uporabi, 

 eDMS je še vedno uporabi za poslovanje referenčne stranke (v produkcijski uporabi). 

Ponudnik predloži referenčna potrdila na obrazcu »Referenčno potrdilo«, ki je v prilogi te 

dokumentacije. 

Naročnik bo preverjal verodostojnost referenc. 

TP7 Infrastruktura za delovanje storitve: Storitev eDMS se mora izvajati na IT infrastrukturi, ki 

jo zagotavlja in upravlja ponudnik. Stroški zagotavljanja in upravljanja infrastrukture za 

zagotavljanje storitve eDMS morajo biti zajeti v ceni uporabe storitve eDMS in se naročniku 

dodatno ne zaračunajo. 

TP8 Varovanje osebnih podatkov: Ponudnik mora zagotoviti, da bo storitev eDMS zagotavljala 

varovanje osebnih podatkov, da bo to skladno z evropsko zakonodajo (uredbo eIDAS, uredba 

GDPR) in zakonom, ki ureja osebne podatke v Republiki Sloveniji. Izbrani ponudnik in naročnik 

bosta sklenila pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. 

TP9 Skladnost z zakonodajo: Ponudnik mora zagotavljati, da je sistem za zagotavljanje storitve 

eDMS ves čas skladen s predpisi na tem področju (zlasti ne pa zgolj ZVDAGA in podrejeni 

predpisi). Ponudnik mora v primeru sprememb predpisov sistem za zagotavljanje storitve 

eDMS pravočasno nadgraditi oziroma prilagoditi, pri čemer se takšne nadgradnje oziroma 

prilagoditve naročniku dodatno ne zaračunajo. 

TP10 Nadgradnje in dopolnitve sistema: Ponudnik mora zagotavljati, da se v skladu s 

tehnološkim napredkom celotni sistem za zagotavljanje storitve eDMS redno nadgrajuje in 

dopolnjuje. Nadgradnje in dopolnitve sistema za zagotavljanje storitve eDMS morajo biti 

zajete v ceni uporabe storitve eDMS in se naročniku dodatno ne zaračunajo. 

TP11 Nove verzije programske opreme: Ponudnik mora zagotavljati, da se programska oprema 

za zagotavljanje storitve eDMS redno dopolnjuje z novimi funkcionalnostmi in varnostnimi 

popravki. Storitev eDMS mora vedno zagotavljati zadnjo stabilno verzijo programske opreme 

za izvajanje storitve. Uporaba novih verzij programske opreme, vsaj enakih kot jih ponudnik 

ponudi ostalim strankam, mora biti zajeta v ceni uporabe storitve eDMS in se naročniku 

dodatno ne zaračuna. 
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TP12 Varovanje pred izgubo: Storitev eDMS mora zagotavljati varovanje dokumentov in zapisov 

pred izgubo ves čas, ko se nahajajo v rešitvi za zagotavljanje storitve eDMS. 

TP13 Avtentičnost in celovitost: Storitev eDMS mora zagotavljati avtentičnost in celovitost 

dokumentov in zapisov ves čas njihove prisotnosti v storitvi. 

TP14 Elektronski podpis: Storitev eDMS mora zagotavljati možnost elektronskega podpisovanja 

dokumentov po standardu X.509 po eni izmed naslednjih metod RSA SHA-256, XML DIGSIG 

ENVELOPED ali XADES ENVELOPED. 

TP15 Revizijske sledi: Storitev eDMS mora zagotavljati beleženje in pregled revizijskih sledi za vse 

aktivnosti uporabnikov, administratorjev in informacijskega sistema nad vsakim delovnim 

tokom, vsakim dokumentom in zapisom ter vsakim dostopom do sistema. 

TP16 Razpoložljivost: Storitev eDMS mora biti vzpostavljena v visoki razpoložljivosti (High 

Availability) in mora zagotavljati delovanje v režimu 24/7 in biti uporabnikom na razpolago 

vsaj 99 % časa na letni ravni. Izpad v mesečnem obdobju ne sme presegati 2-h ur, na teden 

pa ne več kot 30 min. V razpoložljivost se ne šteje čas rednih vzdrževalnih del, vendar le v 

primeru, če je ponudnik obvestil naročnika najmanj 3 dni prej in se vzdrževalna dela opravljajo 

izven delovnega časa naročnika, ki je vsak delovnik (od pon. do pet.) od 8.00 do 16.00 ure. 

Ponudnik mora naročniku zagotoviti mesečna poročila glede razpoložljivosti storitve eDMS. 

TP17 Odzivnost storitve: Storitev eDMS mora biti performančno zmogljiva in mora ob normalnem 

delovanju omrežnih in sistemskih storitev zagotavljati vsaj naslednjo odzivnost sistema: 

o največ 3 sekunde na akcijo uporabnika (npr. klik, izbira menija, odpiranje okna …) 

TP18 Avtentikacija uporabnikov: Storitev eDMS mora zagotavljati enotno prijavo uporabnikov 

(SSO) v storitev z uporabo naročnikovega aktivnega imenika (AD). 

TP19 Obveščanje uporabnikov: Storitev eDMS mora zagotavljati obveščanje uporabnikov z e-

pošto o dodeljeni aktivnosti v posamezni fazi delovnega toka. 

TP20 Število metapodatkov: Storitev eDMS ne sme omejevati števila uporabniških metapodatkov 

za posamezno vrsto dokumenta. 

TP21 Uporabniški vmesnik: Storitev eDMS mora zagotavljati delovanje v spletnem uporabniškem 

vmesniku (dostop preko namizne aplikacije ni dovoljen) in mora na uporabniku prijazen način 

delovati tudi na mobilnih napravah. (Poglej še poglavje 4.5 tega razpisa) 

TP22 Upravljanje dokumentov in zapisov: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko uporabniki 

izvajajo celovito upravljanje dokumentov in zapisov za vse vrste dokumentov, ki jih je definiral 

naročnik. Določeni, predvsem interni procesi naročnika, se bodo izvajali le v obliki zapisov, 

tako da se bodo v procesu izvajale le aktivnosti nad zapisi. Uporabniku mora biti omogočeno, 

da lahko zapis po potrebi izvozi v dokument pdf oblike. Naročnik bo določil, katere vrste 

dokumentov se bodo izvajale v obliki zapisa. 

TP23 Sodelovanje v delovnem toku dokumenta: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko v 

uporabniki aktivno sodelujejo v delovnem toku v katerega proces so vključeni. 
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TP24 Izbira delovnega toka: Storitev eDMS mora zagotavljati, da uporabnik na strukturiran način 

izbere posamezno vrsto dokumenta, katerega bo posredoval v reševanje. Storitev eDMS mora 

zagotavljati tudi iskanje posamezne vrste dokumenta, ki jo bo dodelil v reševanje. 

TP25 Dodeljevanje dokumentov v reševanje: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko 

uporabniki izvajajo dodeljevanje dokumentov v reševanje po določenem delovnem toku in 

tudi na »ad-hoc« način.  

TP26 Glave in noge dokumentov: Storitev eDMS mora zagotavljati, da se v vsak v storitvi eDMS 

kreiran dokument samodejno vstavi glava in noga dokumentov, kot je to zahtevano s CGP 

naročnika. Glava in noga se vstavita le na prvi strani dokumenta. Glava dokumenta se sestavi 

iz logotipa podjetja ter podatkov naziv in naslov podjetja, ki so za vse vrste dokumentov 

enaki, ter podatkov naziv in telefon organizacijske enote, kateri pripada uporabnik, ki kreira 

dokument, in so za vsako organizacijsko enoto različni. Noga dokumenta je sestavljena iz 

logotipa AEO in ostalih podatkov podjetja in je na korporativni ravni enaka za vse vrste 

dokumentov. Glava in noga dokumenta vsebujeta logotipa, ki sta različna. Storitev eDMS 

mora zagotavljati, da ob spremembi podatkov, ki se zajamejo v glavo in nogo dokumenta, ali 

spremembi CGP naročnika, ki vpliva na spremembo glave in/ali noge dokumenta, 

administrator naročnika to spremembo enostavno in hitro izvede na enem mestu in da ta 

sprememba samodejno vpliva na vse nove dokumente, tako da ni potrebno popravljati vsake 

predloge dokumenta posebej. 

TP27 Predloge dokumentov oz. zapisov: Storitev eDMS mora zagotavljati, da se za določeno 

vrsto dokumenta lahko pripravi predloga dokumenta oz. zapisa. Ko uporabnik izbere vrsto 

dokumenta, ki jo namerava dodeliti v reševanje, se mu dokument ali zapis odpre v obliki in 

vsebini definirane predloge. 

TP28 Evidentiranje in klasificiranje: Storitev eDMS mora zagotavljati samodejno evidentiranje in 

klasificiranje za vse dokumente in zapise, ki so v storitvi nastali ali bili vanjo zajeti (uvoženi). 

TP29 Razvrščanje dokumentov: Storitev eDMS mora zagotavljati vzpostavitev klasifikacijskega 

načrta in razvrščanje dokumentov in zapisov po klasifikacijski strukturi, kot jo je predvidel 

naročnik. 

TP30 Velikost posameznega dokumenta: Storitev eDMS mora zagotavljati upravljanje 

dokumentov do velikosti 2 GB. 

TP31 Hramba dokumentov: Storitev eDMS mora zagotavljati začasno hrambo dokumentov do 

zaključka delovnega toka. Po zaključitvi delovnega toka, se dokumenti prenesejo v sistem e-

hrambe naročnika, v storitvi eDMS pa se hrani identifikator dokumenta, preko katerega lahko 

sistem za zagotavljanje storitve eDMS prikliče dokument iz sistema e-hrambe naročnika. Vsi 

ostali zapisi glede dokumenta (metapodatki, revizijske sledi, identifikator iz sistema hrambe 

itn.) se morajo ohraniti v sistemu za zagotavljanje storitve eDMS. Ponudnik mora v okviru 

storitve naročniku zagotoviti vsaj 500 GB diskovnega prostora za začasno hrambo 

dokumentov. 

TP32 Iskanje dokumentov: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko uporabniki iščejo 

dokumente in zapise preko metapodatkov in preko vsebine dokumenta. Dodatno mora 

storitev zagotavljati možnost iskanja: 

 hkrati po več iskalnih kriterijih, ki so povezani z logičnimi operatorji, 

 omejeno na posamezni del hierarhije razvrščanja in 
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 omejeno v nastavljivem datumskem okvirju. 

TP33 Predogled dokumentov: Storitev eDMS mora uporabnikom zagotavljati neposreden 

predogled vsebine dokumenta v spletnem uporabniškem vmesniku vsaj za naslednje formate 

dokumentov: docx, doc, xlsx, xls, pdf, tif, tiff, png, jpg … 

TP34 Shranjevanje dokumentov: Storitev eDMS mora zagotavljati, da si lahko uporabniki storitve 

shranijo dokumente na svoje lokalne medije. 

TP35 Sledljivost dokumentov: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko uporabniki storitve 

spremljajo sledljivost dokumentov in zapisov na vsakem koraku delovnega toka, tako da 

udeleženec procesa v vsakem trenutku ve, kje v procesu se dokument oz. zapis nahaja. 

TP36 Preverjanje pravilnosti vnosa: Storitev eDMS mora zagotavljati možnost preverjanja 

pravilnosti vnosa posameznega metapodatka (npr. dolžina, številka, datum, šifrant (nabor 

vnaprej definiranih vrednosti), po modulu (npr. IBAN)…) ter uporabnika opozoriti na 

nepravilnosti pri vnosu. 

TP37 Pravice uporabnikov: Storitev eDMS mora zagotavljati sistem pravic, tako da lahko 

administrator naročnika uporabnikom storitve omeji dostop do določenih dokumentov glede 

na njihovo vrsto, klasifikacijo, organizacijsko strukturo naročnika in sodelovanje v delovnem 

toku. 

TP38 Funkcionalni sklop za podporo procesov vhodno/izhodne pošte: Storitev eDMS mora 

zagotavljati funkcionalni sklop za podporo procesov vhodno/izhodne pošte, ki omogoča 

najmanj: 

a. Skeniranje papirnih dokumentov in njihovo pretvorbo v digitalno obliko, ki mora biti 

v formatu za dolgoročno hrambo PDF/A, 

b. Zajem vhodne pošte v storitev eDMS neglede na vir in obliko dokumenta (fizični, 

digitalni, e-pošta …), 

c. Prepoznavanje vsebine (OCR) skeniranih dokumentov, 

d. Dopisovanje metapodatkov k dokumentu, 

e. Razvrščanje prejetih dokumentov, 

f. Dodeljevanje prejetih dokumentov v reševanje, 

g. Pripravo izhodne pošte s samodejnim izpolnjevanjem razpoložljivih evidenčnih 

podatkov, 

h. Vodenje evidence vhodne/izhodne pošte, 

i. Posredovanje dokumentov oz. njihovih metapodatkov v evidentiranje (knjiženje) v 

SAP preko programskega vmesnika (API), 

j. Sprejem in avtomatsko razvrščanje dokumentov iz zunanjih sistemov za izmenjavo e-

dokumentov (npr. e-računov) – privzeto eNabiralnik. 

TP39 Funkcionalni sklop za upravljanje pogodb: Storitev eDMS mora zagotavljati funkcionalni 

sklop za upravljanje pogodb, ki omogoča najmanj: 

a. Izbiro osnutka pogodbe 

b. Usklajevanje vsebine pogodbe, 

c. Vsebinsko potrjevanje pogodbe, 

d. Formalni podpis pogodbe s strani naročnika (e-podpis in/ali lastnoročni podpis), 

e. Pošiljanje pogodbe prejemniku v papirni in/ali e-obliki (izhodna pošta), 

f. Prejem in evidentiranje pogodbe (vhodna pošta), 

g. Spremljanje veljavnosti pogodbe (obveščanje skrbnika pogodbe pred potekom). 
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h. Povezovanje zajetih dokumentov z zapisi v drugih sistemih preko programskega 

vmesnika (API), ki poteka preko SAP integracijske komponente PO (Process 

Orchestration). 

TP40 Funkcionalni sklop za upravljanje ISO dokumentacije: Storitev eDMS mora zagotavljati 

funkcionalni sklop, ki omogoča celovito upravljanje ISO dokumentacije, kot to predvideva 

standard oz. najmanj poslovnik kakovosti, poročila o izpolnjevanju standarda, pregledi in 

presoje, ugotovitve in spremljanje izvajanja ukrepov, dostopnost do dokumentov itn. 

TP41 Funkcionalni sklop za vodenje personalnih map zaposlenih: Storitev eDMS mora 

zagotavljati funkcionalni sklop, ki omogoča celovito vodenje personalne mape za vsakega 

zaposlenega posebej, kar zajema najmanj uvrstitev dokumentov v personalno mapo neglede 

na izvorno obliko dokumenta (fizična (skeniranje), e-oblika, kreiran zapis …), iskanje in pregled 

dokumentov v personalni mapi posameznika, opredelitev stopnje zaupnosti dokumenta itn. 

TP42 Funkcionalni sklop nabava: Storitev eDMS mora zagotavljati funkcionalni sklop, ki omogoča 

upravljanje postopka nabave skozi posamezne faze od predloga za naročilo, izvedbe naročila, 

dobave in prejema računov (naročnik likvidacijo računov izvaja preko poslovno 

informacijskega sistema). 

TP43 Funkcionalni sklop za vodenje sej organov vodenja in nadzora naročnika: Storitev eDMS 

mora zagotavljati funkcionalni sklop, ki omogoča celovito vodenje sej organov vodenja in 

nadzora naročnika, kar zajema najmanj sklic seje, priprava gradiva za sejo, zapisnik in sklepi 

seje, spremljanje izvedbe sklepov itn. 

TP44 Uvoz in izvoz dokumentov: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko naročnik izvede 

masovni ali posamezen uvoz in izvoz digitalnih dokumentov in pripadajočih metapodatkov 

ter digitalnih podpisov. Storitev eDMS mora omogočati uvoz katerekoli oblike zapisa 

digitalnega dokumenta. 

TP45 Uvoz e-pošte: Storitev eDMS mora omogočati uvoz e-pošte, tako vsebino, kot priponke. 

Rešitev mora delovati ne glede na vrsto odjemalca elektronske pošte (npr. MS Outlook) brez 

nameščanja programske opreme (npr. vtičniki) na delovne postaje uporabnikov naročnika. 

TP46 Administracija storitve: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko naročnikovi 

administratorji sami izvajajo administracijo storitve. Pri tem mora sistem zagotavljati najmanj 

administracijo: 

 uporabnikov in skupin (dodajanje, ukinjanje …), 

 pravic uporabnikov in skupin (dostop do dokumentov, sodelovanje v delovnem toku …) 

 delovnih tokov na nivoju posamezne vrste dokumenta (dodajanje novih ter spreminjanje 

poteka obstoječih delovnih tokov), 

 predlog dokumentov in zapisov (dodajanje in urejanje predlog dokumentov), 

 signirnega načrta (urejanje in upravljanje signirnega načrta), 

 klasifikacijskega načrta (urejanje in upravljanje klasifikacije). 

TP47 Kopiranje delovnih tokov: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko administratorji 

naročnika kopirajo oz. podvojijo obstoječ delovni tok in na tako kreiranem delovnem toku 

izvedejo ustrezne spremembe oz. dopolnitve in na tak način izvedejo integracijo procesa v 

storitev eDMS. 
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TP48 Upravljanje odsotnosti uporabnikov: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko naročnik 

sam upravlja z odsotnostjo uporabnikov. Posamezen uporabnik lahko v primeru njegove 

odsotnosti preusmeri svoje procese na druge uporabnike ter nastavi obdobje nadomeščanja 

(od-do). Sistem mora zagotavljati, da lahko uporabnik za vsak njegov proces ločeno pooblasti 

kateregakoli uporabnika, kar pomeni, da lahko svoje procese razdeli tudi med različne 

uporabnike. Izvedbo navedenih nastavitev lahko za posameznega uporabnika nastavi tudi 

administrator naročnika. Storitev eDMS mora uporabniku omogočati pregled dela za čas 

njegovega nadomeščanja. 

TP49 Statistike: Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko administratorji naročnika pripravijo 

statistiko sistema za posameznega ali vse uporabnike naročnika v poljubno nastavljivem 

datumskem okvirju (od-do). Storitev eDMS mora glede statistike zagotavljati podatke glede 

kvalitete storitve, števila aktivnih in zaključenih delovnih tokov, števila izvedenih aktivnosti 

nad gradivom itn. Storitev eDMS mora zagotavljati, da lahko naročnik sam izbere podatke, iz 

katerih se generira poročilo. Storitev mora omogočati izvoz generiranega poročila vsaj v 

format pdf. 

TP50 Tehnična pomoč in podpora pri administraciji storitve: Ponudnik mora v delovnem času 

naročnika (delovniki od 8.00 do 16.00) naročniku zagotavljati tehnično pomoč in podporo pri 

administraciji storitve. Ponudnik zaračuna naročniku podporo po dejansko opravljenem delu 

oz. glede na to, kolikor jo je ponudnik v preteklem mesecu dejansko izvedel za naročnika. Čas 

podpore se zaokrožuje na opravljene minute. Odprava morebitnih napak v delovanju sistema 

ter nadgradnje in posodobitve sistema ne štejejo kot pomoč in podpora. 

TP51 Integracija s sistemom e-hrambe naročnika: Ponudnik mora zagotoviti, da bo storitev 

eDMS še pred prehodom v produkcijsko delovanje, integrirana s sistemom e-hrambe 

naročnika. Dokumenti in metapodatki se morajo s sistemom e-hrambe naročnika (eArhiv) 

izmenjevati izključno preko spletnih servisov. Storitev eDMS mora po zaključenem toku 

dokumenta samodejno in brez dodatnega posredovanja uporabnika izvesti izvoz dokumenta 

v sistem e-hrambe naročnika. Naročnik bo ponudniku zagotovil dokumentacijo spletnih 

servisov sistema eArhiv. 

TP52 Integracija s poslovno informacijskim sistemom naročnika: Ponudnik mora zagotoviti, da 

bo storitev eDMS še pred prehodom v produkcijsko delovanje, integrirana s poslovno 

informacijskim sistemom SAP, ki ga uporablja naročnik. Integracija mora biti narejena preko 

integracijske komponente PO (Process Orchestration), preko katere se sinhronizirajo vsi 

šifranti, ki so izvorno v SAP ali drugod in se uporabljajo v sistemu eDMS (komitenti, 

organizacijska struktura, zaposleni …), zagotovljeno pa mora biti tudi dvosmerno 

posredovanje dokumentov oz. njihovih metapodatkov. Integracijo storitve eDMS s poslovno 

informacijskim sistemom SAP, mora ponudnik zagotoviti v sodelovanju z naročnikovim 

dobaviteljem, ki je v tem primeru Telekom Slovenije d.d. 

TP53 Integracija s storitvijo za e-vročanje naročnika: Ponudnik mora zagotoviti, da bo storitev 

eDMS še pred prehodom v produkcijsko delovanje, integrirana s storitvijo e-vročanja, ki jo 

uporablja naročnik. Dokumenti in metapodatki se morajo s storitvijo e-vročanja naročnika 

(eNabiralnik) izmenjevati izključno preko spletnih servisov. 

TP54 Prilagoditve sistema za zagotavljanje storitve eDMS: Ponudnik mora zagotavljati, da bo v 

primeru identificirane potrebe s strani naročnika po njegovem naročilu izvedel zahtevane 

prilagoditve, spremembe ali dopolnitve sistema za zagotavljanje storitve eDMS. V to 
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kategorijo štejejo prilagoditve funkcionalnih sklopov sistema, integracija ali sprememba tipov 

dokumentov ali delovnih tokov, specifične zahteve naročnika glede dodatnih funkcionalnosti, 

integracije sistema eDMS z drugimi informacijskimi sistemi ali viri podatkov ipd., katerih v tem 

trenutku še ni možno identificirati. 

TP55 Več-uporabnost v skupini Pošte Slovenije (skupina PS):  

 

Naročnik vse zainteresirane ponudnike obvešča, da se v okviru Skupine PS oziroma odvisnih 

družb naročnika za potrebe upravljanja dokumentov v prihodnje predvideva uvedba storitev 

eDMS na istovrstni način kot za naročnika. Iz tega razloga naročnik od zainteresiranih 

ponudnikov pričakuje, da je storitev eDMS, ki jo ponuja, odprta in omogoča širitev na družbe 

Skupine PS oziroma odvisne družbe naročnika ter hkrati omogoča medsebojno izmenjavo 

dokumentov med temi družbami. Navedeno ni predmet tega naročila, je pa potrebno za 

zagotovitev storitev eDMS, ki jih potrebujejo odvisne družbe iz Skupine PS. 

TP56 V primeru prenehanja uporabe storitve eDMS mora ponudnik brez dodatnih stroškov v roku 

enega meseca naročniku zagotoviti strukturirano elektronsko kopijo vseh dokumentov 

(vključno z avtorizacijami in revizijsko sledjo), šifrantov in delovnih tokov v obliki za prenos v 

drug dokumentni sistem. 
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Ponudnik predloži obrazec Ponudba v razdelek »Predračun«. 

PONUDBA 

Na osnovi razpisa »Uporaba storitve eDMS« po postopku naročila male vrednosti, dajemo ponudbo, 

kot sledi: 

1. PODATKI O PONUDNIKU 

POLNI NAZIV IN FIRMA 

PONUDNIKA:  

NASLOV PONUDNIKA:  

TELEFON:  

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) 

ŠTEVILKA PONUDNIKA:  

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:  

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:  

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 

POGODBE:  

ZAKONITI ZASTOPNIKI 

PONUDNIKA:  

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 Podpis: 
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Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Predračun«. 

2. PONUDBENI PREDRAČUN 

št. storitev EM merilo 
ref. 

količina 

način 

obračuna 

cena na EM 

[€] 
cena skupaj [€] 

I Vzpostavitev storitve eDMS 

1 vzpostavitev storitve po zahtevah naročnika komplet M2 1 enkratno   

II Vključitev posameznega funkcionalnega sklopa za upravljanje določenega procesa 

2 vključitev funkcionalnega sklopa: Vhodna in izhodna pošta komplet M2 1 enkratno   

3 vključitev funkcionalnega sklopa: Pogodbe komplet M2 1 enkratno   

4 vključitev funkcionalnega sklopa: ISO dokumentacija komplet M2 1 enkratno   

5 vključitev funkcionalnega klopa: Personalne mape komplet M2 1 enkratno   

6 vključitev funkcionalnega sklopa: Nabava komplet M2 1 enkratno   

7 vključitev funkcionalnega klopa: Seje organov vodenja in nadzora komplet M2 1 enkratno   

III Integracija storitve eDMS z zunanjim informacijskim sistemom 

8 integracija eDMS z eArhivom PS komplet M2 1 enkratno   

9 integracija eDMS z SAP-om komplet M2 1 enkratno   

10 integracija eDMS z eNabiralnikom komplet M2 1 enkratno   

IV Storitve po naročilu 

11 prilagoditve eDMS za zagotavljanje storitve ura M2 40 enkratno   

12 podpora pri administraciji storitve ura M2 10 enkratno   

13 mesečna kvota ur za podporo pri administraciji storitve2 ura M2  enkratno   

14 usposabljanje uporabnikov in administratorjev ura M2 40 enkratno   

V Mesečna naročnina za uporabo storitve eDMS – uporabniki 

15 razred 1: od 1 do 200 uporabnikov  uporabnik M1 200 mesečno   

16 razred 2: od 201 do 500 uporabnikov  uporabnik M1 300 mesečno   

17 razred 3: od 501 do 1000 uporabnikov  uporabnik M1 500 mesečno   

18 razred 4: nad 1000 uporabnikov  uporabnik M1 200 mesečno   

VI Mesečna naročnina za uporabo posameznega funkcionalnega sklopa 

19 naročnina za funkcionalni sklop: Vhodna in izhodna pošta kos M1 1 mesečno   

20 naročnina za funkcionalni sklop: Pogodbe kos M1 1 mesečno   

21 naročnina za funkcionalni sklop: ISO dokumentacija kos M1 1 mesečno   

22 naročnina za funkcionalni sklop: Personalne mape kos M1 1 mesečno   

23 naročnina za funkcionalni sklop: Nabava kos M1 1 mesečno   

24 naročnina za funkcionalni sklop: Seje poslovodstva kos M1 1 mesečno   

VII Mesečna naročnina za diskovni prostor v okviru storitve eDMS 

25 paket 500 GB kos M1 1 mesečno   

26 vsak GB nad 500 GB kos M1 50 mesečno   

VIII Mesečna naročnina za ostale module in komponente 

27 
naročnina za module in komponente, ki so nujno potrebni za delovanje 

storitve po zahtevah naročnika 
komplet M1 1 mesečno   

Veljavnost ponudbe je najmanj do 10.2.2021. 

Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost, vsi stroški so vračunani v ceni. 

Kraj in datum: 

 

 

Ponudnik: 

 

 
  

                                                 
2 Za podporo lahko ponudnik ponudi določeno kvoto ur na mesec, ki se ne obračunavajo, kar vpiše pod zap. št. 13 v kolono referenčne 

količine. Urni postavki za podporo pod zap. št. 12 in 13 morata biti enaki! Skupna cena pod zap. št. 13 se v merilu M2 odšteva. 
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Ponudnik predloži obrazec Izjave v razdelek »Druge priloge«. 

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

Naziv ponudnika:  

Naslov ponudnika:  

Kontaktna oseba ponudnika:  

E-naslov kontaktne osebe  

 

Št. Izjavljamo: 

1. da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega naročila, 

2. da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, 

3. da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo 

originalu, 

4. da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost, 

5. da se v celoti strinjamo z razpisnimi pogoji naročnika, 

6. da bomo naročilo opravljali strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke, 

7. da bomo določili kontaktno osebo, ki bo: zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila, reševala 

in koordinirala naročnikove reklamacije, 

8. da bomo vse informacije in podatke naročnika varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju 

veljavnosti tega naročila, 

9. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, 

10. da kot pravna oseba in tudi naši člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa niti oseba, ki ima 

pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih 

dejanj, ki so navedena v 1. odst. 75. člena ZJN-3 v skladu s pogojem P1, 

11. da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. da imamo registrirano dejavnost oz. smo vpisani 

v register poklicev ali trgovski register (pogoj P3), 

12. da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami Ministrstva za javno upravo RS 

(pogoj P2), 

13. da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da nismo opustili poslovne dejavnosti oz. 

nismo v kateremkoli podobnem položaju (pogoj P4), 

14. da v zadnjih šestih mesecih poslovanja nismo imeli blokiranega nobenega računa (pogoj P5), 

15. da imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in potrebne človeške 

in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti, 

16. da zagotavljamo svetovanje strokovnjakov proizvajalca na lokaciji naročnika ali na zahtevo naročnika in/ali 

v primeru tehničnih in drugih težav, ki ogrožajo delovanje sistema pri naročniku, 

17. da ponujene storitve popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika, 

18. da bomo pri uporabi storitve naročniku brez dodatnih stroškov zagotavljali: 

o vse nadgradnje storitve na nove verzije, 

o odpravo skritih napak v delovanju storitve, 

o pomoč pri odpravi napak, do katerih je prišlo zaradi napak v delovanju storitve, 

o prijavo napak in pomoči uporabnikom pri odpravi napak v delovanju storitve. 

 

Kraj in datum: Odgovorna oseba: 

  

 

* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedenih izjav. 
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Ponudnik predloži obrazec Podatki o podizvajalcu v razdelek »Druge priloge«. 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

Vrsta dela, ki ga bo izvedel 

podizvajalec:  

Naziv podizvajalca:  

Naslov podizvajalca:  

Matična številka podizvajalca:  

Davčna številka podizvajalca:  

Transakcijski račun podizvajalca:  

Predmet del, ki jih izvede 

podizvajalec:  

Količina del podizvajalca:  

Vrednost del podizvajalca:  

Kraj izvedbe del podizvajalca:  

Rok izvedbe del podizvajalca:  

 

 

 

Kraj in datum: Odgovorna oseba: 

  

 

* Obrazec po potrebi kopirati. 
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Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek »Druge priloge«. 

 

Naziv ponudnika:  

Poslovni naslov:  

Matična in davčna številka:  

 

I Z J A V L J A M O  

 

da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - Pošta Slovenije 

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 

5881447 ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. 

 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim 

odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo posredujemo 

podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih 

družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 

 

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

 

 

FIZIČNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

FIZIČNA OSEBA: _______________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

FIZIČNA OSEBA: _______________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

FIZIČNA OSEBA: _______________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 
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NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA: ______________________________________________________ 

(fizična ali pravna oseba) 

 

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA: ______________________________________________________ 

(fizična ali pravna oseba) 

 

 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

 

Kraj in datum: Odgovorna oseba:  

 (podpis) 
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Ponudnik predloži obrazce Referenc v razdelek »Druge priloge«. 

 

REFERENČNO POTRDILO 

 

Naziv referenčnega naročnika:  

Naslov referenčnega naročnika:  

Kontaktna oseba naročnika:  

Telefon in e-naslov kontaktne osebe:  

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik ________________________________ 

za nas vzpostavil elektronski dokumenti sistem (eDMS), ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 naziv in verzija eDMS: __________________________________________________________________________, 

 št. in datum sklenitve pogodbe: _______________________________________________________________, 

 eDMS je vsaj eno (1) leto nameščen v produkcijskem okolju in je še vedno v produkcijski 

uporabi, 

 eDMS uporablja naslednje število aktiviranih uporabnikov (navedi): __________________________, 

 ponudnik je v času veljavnosti pogodbe redno vzdrževal in nadgrajeval eDMS na verzije 

programske opreme, ki so višje od inicialno nameščene verzije (označi): 

o ☐ DA 

o ☐ NE 

 

Potrjujemo, da so bile storitve opravljene pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z določili 

pogodbe, ter da ponudniku nismo uveljavljali jamstev, kot so unovčenje bančnih garancij ali menic, 

plačila porokov, ter da do njega nimamo odprtih sporov ali drugih zahtevkov, vezanih na navedeno 

pogodbo oziroma storitev. 

 

 

 

Kraj in datum:  Odgovorna oseba naročnika: 

   

  (podpis) 
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POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, 

matična številka 5881447000, ki jo zastopata ____________________________________________________ ; v 

nadaljevanju: naročnik 

 

in  

 

naziv in naslov ponudnika) …………………………………………., identifikacijska številka SI……………., 

matična številka ………….., ki  jo zastopa direktor …………………….., v nadaljevanju: izvajalec (izpolni 

ponudnik) 

 

skleneta 

 

 

POGODBA št. …………………… 

 

 

1.  člen 

Uvodna določba 

Stranki ugotavljata, da je naročnik na osnovi javnega naročila po postopku naročila male vrednosti 

št. _______________ z dne ______________ in na podlagi odločitve o izboru št. _______________________ z dne 

izbral izvajalca ____________ po ponudbi z dne _______________, upoštevajoč določila zakona, ki ureja 

javno naročanje in Pravilnika o izvajanju naročil. 

 

2.  člen 

Predmet pogodbe 

Predmet pogodbe je uporaba storitev elektronskega sistema za upravljanje z dokumenti (eDMS – 

Electonic Document Managment System), ki bo naročniku zagotavljal celovito elektronsko 

upravljanje dokumentov v elektronski in papirni obliki (v nadaljevanju: storitev eDMS).  

 

Storitev eDMS vključuje tudi: 

1) vzpostavitev storitve eDMS, 

2) vključitev posameznega funkcionalnega sklopa za upravljanje določenega procesa po 

naročilu naročnika, 

3) integracija storitve eDMS z zunanjimi informacijskimi sistemi in 

4) druge storitve po naročilu naročnika. 

 

3.  člen 

Razpisna in ponudbena dokumentacija sta sestavni del te pogodbe in se uporabljata neposredno, v 

kolikor s to pogodbo posamezno vprašanje ni določeno drugače. 
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4.  člen 

Uporaba storitve eDMS 

Izvajalec zagotavlja naročniku uporabo naslednjih storitev eDMS: 

1) uporaba storitve eDMS po uporabnikih (uporabniški dostopi), 

2) uporabo posameznega funkcionalnega sklopa, 

3) uporabo diskovnega prostora v okviru storitve eDMS in 

4) uporabo ostalih modulov in/ali komponent. 

 

5.  člen 

Vzpostavitev storitve eDMS 

Vzpostavitev storitve eDMS po zahtevah naročnika obsega: 

1) vzpostavitev testnega okolja za preizkušanje storitve eDMS, 

2) vzpostavitev produkcijskega okolja za zagotavljanje storitev eDMS, 

3) pregled tipov dokumentov in delovnih tokov dokumentov naročnika, ki jih je 

identificiral naročnik, 

4) pripravo predloga možnih optimizacij, 

5) izvedbo usklajevanja z naročnikom, 

6) implementacijo vrst dokumentov in njihovih delovnih tokov, ki jih je potrdil naročnik, v 

storitev eDMS, 

7) implementacijo načrta razvrščanja, ki ga je potrdil naročnik v storitev eDMS, 

8) implementacijo notranje organiziranosti naročnika, uporabnikov in njihovih vlog v 

storitev eDMS, 

skladno z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami naročnika, razvidnimi iz razpisne dokumentacije 

naročnika oz. s celotno razpisno dokumentacijo. 

 

6.  člen 

Vključitev posameznega funkcionalnega sklopa 

Naročnik lahko pri izvajalcu naroči vključitev in predajo v uporabo naročniku naslednje funkcionalne 

sklope: 

1) vključitev funkcionalnega sklopa: Vhodna in izhodna pošta, 

2) vključitev funkcionalnega sklopa: Pogodbe, 

3) vključitev funkcionalnega sklopa: ISO dokumentacija, 

4) vključitev funkcionalnega sklopa: Personalne mape, 

5) vključitev funkcionalnega sklopa: Nabava, 

6) vključitev funkcionalnega sklopa: Seje organov vodenja in nadzora naročnika, 

skladno z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami naročnika, razvidnimi iz razpisne dokumentacije 

naročnika oz. s celotno razpisno dokumentacijo. 

 

Naročnik ne zagotavlja, da bo vključitev naštetih funkcionalnih sklopov tudi dejansko naročil.  
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7.  člen 

Integracija storitve eDMS z zunanjimi informacijskimi sistemi 

Izvajalec mora storitev eDMS integrirati z naslednjimi zunanjimi informacijskimi sistemi: 

1) integracijo eDMS z eArhivom PS: sistem e-hrambe, ki ga uporablja naročnik, 

2) integracijo eDMS s SAP-om: poslovno informacijski sistem, ki ga uporablja naročnik, 

3) integracijo eDMS z eNabiralnikom: sistem za e-vročanje, ki ga uporablja naročnik, 

skladno z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami naročnika, razvidnimi iz razpisne dokumentacije 

naročnika oz. s celotno razpisno dokumentacijo. 

 

8.  člen 

Druge storitve po naročilu naročnika 

Naročnik lahko pri izvajalcu naroči druge storitve po naročilu in sicer: 

1) prilagoditve sistema eDMS za zagotavljanje storitve, 

2) podpora pri administraciji storitve, 

3) usposabljanje uporabnikov in administratorjev, 

skladno z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami naročnika, razvidnimi iz razpisne dokumentacije 

naročnika oz. s celotno razpisno dokumentacijo. 

 

9.  člen 

Vključitev ali izključitev 

Vključitev ali izključitev uporabniških dostopov oziroma funkcionalnih sklopov naročnik izvajalcu 

naroči z naročilom, ki ga pisno preko e-pošte posreduje skrbniku izvajalca. 

 

Izvajalec vključi ali izključi naročene uporabniške dostope oziroma funkcionalne sklope najkasneje v 

roku dveh (2) delovnih dni od prejema naročila. 

 

Izvajalec v nobenem primeru ne sme brez naročila naročnika vključiti ali izključiti posameznih 

uporabnikov oziroma funkcionalnih sklopov. 

 

10. člen 

Uporaba storitve eDMS 

Po implementaciji storitve eDMS bo izvajalec na podlagi te pogodbe naročniku podelil prostorsko 

neomejeno, neprenosljivo in neizključno pravico za uporabo storitve eDMS za čas trajanja pogodbe 

in sicer tako, da lahko naročnik v času trajanja te pogodbe uporablja storitev eDMS za svoje 

poslovanje skladno z namenom te pogodbe. 

 

Naročnik enostransko določi število uporabnikov, ki jih bo potreboval za svoje poslovanje v okviru 

uporabe storitve eDMS. Posledično se naročnik s podpisom te pogodbe ne zavezuje naročiti 
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vključitve v razpisni dokumentaciji določenega števila uporabnikov. Dejansko število vključenih 

uporabnikov bo odvisno od vsakokratnih poslovnih potreb naročnika. 

 

11. člen 

Infrastruktura za delovanje storitve 

Izvajalec mora storitev eDMS zagotavljati na IT infrastrukturi, ki jo zagotavlja in upravlja sam.  

 

Stroški zagotavljanja in upravljanja IT infrastrukture za zagotavljanje storitve eDMS morajo biti zajeti 

v ceni uporabe storitve eDMS in se naročniku dodatno ne zaračunajo. 

 

12. člen 

Nadgradnje in dopolnitve sistema 

Izvajalec mora zagotavljati nadgradnje in dopolnitve celotnega sistema za zagotavljanje storitve 

eDMS v skladu s tehnološkim napredkom. V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne zagotavlja 

zahtev iz prejšnjega stavka, mu pošlje pisni poziv za odpravo predmetnih pomanjkljivosti. Izvajalec 

mora v roku enega (1) meseca od prejema poziva naročnika predmetne pomanjkljivosti odpraviti. 

 

Nadgradnje in dopolnitve sistema za zagotavljanje storitve eDMS so zajete v ceni za uporabo storitve 

eDMS in se naročniku dodatno ne zaračunajo. 

 

13. člen 

Nove verzije programske opreme 

Izvajalec mora zagotavljati, da se programska oprema za zagotavljanje storitve eDMS redno 

dopolnjuje z novimi funkcionalnostmi in varnostnimi popravki ter zagotavljati, da se storitev eDMS 

izvaja z zadnjo stabilno verzijo programske opreme za izvajanje storitve. V kolikor naročnik ugotovi, 

da izvajalec ne zagotavlja zahtev iz prejšnjega stavka, mu pošlje pisni poziv za odpravo predmetnih 

pomanjkljivosti. Izvajalec mora v roku enega (1) meseca od prejema poziva naročnika predmetne 

pomanjkljivosti odpraviti. 

 

Uporaba novih verzij programske opreme, vsaj enakih kot jih ponudnik ponudi ostalim strankam, 

mora biti zajeta v ceni uporabe storitve eDMS in se naročniku dodatno ne zaračuna. 

 

14. člen 

Neomejen dostop vseh uporabnikov 

Vsi vključeni uporabniki naročnika morajo imeti ves čas neomejen dostop do storitve eDMS in 

zagotovljeno neomejeno uporabo storitve neglede na to, koliko uporabnikov je prijavljenih v sistem, 

s katerim ponudnik zagotavlja izvajanje storitve eDMS. 

 

15. člen 

Razpoložljivost 
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Storitev eDMS mora biti vzpostavljena v visoki razpoložljivosti (High Availability) in mora zagotavljati 

delovanje v režimu 24/7 in biti uporabnikom na razpolago vsaj 99 % časa na letni ravni. Izpad v 

mesečnem obdobju ne sme presegati 2-h ur, na teden pa ne več kot 30 min. V razpoložljivost se ne 

šteje čas rednih vzdrževalnih del, vendar le v primeru, če je izvajalec obvestil naročnika najmanj 3 dni 

prej in se vzdrževalna dela opravljajo izven delovnega časa naročnika, ki je vsak delovnik (od pon. do 

pet.) od 8.00 do 16.00 ure.  

 

Izvajalec mora naročniku zagotoviti mesečna poročila glede razpoložljivosti storitve eDMS. 

 

16. člen 

Tehnična pomoč in podpora pri administraciji storitve 

Izvajalec mora v delovnem času naročnika (delovniki od 8.00 do 16.00) naročniku zagotavljati 

tehnično pomoč in podporo pri administraciji storitve. Izvajalec zaračuna naročniku podporo po 

dejansko opravljenem delu oz. glede na to, kolikor jo je izvajalec v preteklem mesecu dejansko 

izvedel za naročnika. Čas podpore se zaokrožuje na opravljene minute.  

 

Odprava morebitnih napak v delovanju sistema ter nadgradnje in posodobitve sistema ne štejejo kot 

pomoč in podpora. 

 

17. člen 

Certifikacija 

Izvajalec mora ves čas trajanja pogodbe storitev eDMS zagotavljati s programsko opremo, ki ima ves 

čas veljavno certifikacijo pri Arhivu RS. V primeru, da v času trajanja pogodbe certifikacija te 

programske opreme poteče, lahko naročnik enostransko, brez odpovednega roka odstopi od 

pogodbe. 

 

18. člen 

Skladnost z zakonodajo 

Izvajalec mora zagotavljati, da je sistem za zagotavljanje storitve eDMS ves čas skladen s predpisi na 

tem področju (zlasti ne pa zgolj ZVDAGA in podrejeni predpisi). Ponudnik mora v primeru sprememb 

predpisov sistem za zagotavljanje storitve eDMS pravočasno nadgraditi oziroma prilagoditi. V kolikor 

naročnik ugotovi, da izvajalec ne zagotavlja zahtev iz prejšnjega stavka, mu pošlje pisni poziv za 

odpravo predmetnih pomanjkljivosti. Izvajalec mora v roku enega (1) meseca od prejema poziva 

naročnika predmetne pomanjkljivosti odpraviti. 

 

Nadgradnje in dopolnitve za zagotavljanje skladnosti storitve eDMS z zakonodajo morajo biti zajete 

v ceni uporabe storitve eDMS in se naročniku dodatno ne zaračunajo. 

 

19. člen 

Lastništvo dokumentov 
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Naročnik je izključni lastnik vseh dokumentov in zapisov, ki se v okviru storitve eDMS hranijo ali 

izmenjujejo. Izvajalec nima nobene pravice upravljanja (dostopa, vpogleda, spreminjanja itd.) z 

dokumenti naročnika. 

 

20. člen 

Iznos dokumentov 

Dokumenti in ostali podatki, ki se izmenjujejo, upravljajo in hranijo v okviru storitve eDMS, v 

nobenem primeru in za nobene namene ne smejo zapustiti območja Republike Slovenije. 

 

21. člen 

Rok in kraj izvedbe storitev implementacije storitve eDMS 

Storitve, ki so predmet te pogodbe, opravlja izvajalec v skladu z zahtevano funkcionalno tehničnimi 

zahtevami iz razpisne dokumentacije v naslednjih rokih in sicer za naslednje mejnike: 

- vzpostavitev testnega okolja po zahtevah naročnika: 

 v roku enega (1) meseca od podpisa pogodbe;. 

- zagotovitev delovanja storitve eDMS v produkcijskem okolju: 

 v roku treh (3) mesecev od podpisa pogodbe mora biti vzpostavljeno okolje in 

vključen funkcionalni sklop vhodno/izhodna pošta, celovito izvedena integracija s 

poslovno informacijskim sistemom SAP naročnika, ki razen izmenjave dokumentov in 

metapodatkov zajema tudi sinhronizacijo komitentov, organizacijske strukture 

naročnika ter naročnikovih zaposlenih; 

 v roku šestih (6) mesecev od podpisa pogodbe polna produkcija (uporaba storitve za 

potrebe poslovanja naročnika), kar pomeni, da so razen funkcionalnosti in integracije 

iz prejšnje alineje vpeljani tudi vsi zahtevani delovni tokovi, izvedena integracija z 

naročnikovim sistemom hrambe eArhiv, izvedena integracija z naročnikovim 

sistemom za elektronsko vročanje eNabiralnik, vključeni vsi dogovorjeni funkcionalni 

sklopi. 

- usposabljanje uporabnikov in administratorjev: 

 v roku 14 dni po naročilu naročnika. 

 

Naročnik in izvajalec bosta vse prevzeme potrdila s podpisom prevzemnega zapisnika. Izvajalec se 

obveže, da bo ob prevzemu del, storitev ali blaga predal naročniku vso dokumentacijo o storitvah 

vključno z dokumentacijo o nastavitvah, ki so predmet te pogodbe oziroma je zanje tako 

dogovorjeno. Brez predaje te dokumentacije primopredaja ni izvedena. 

 

Vsa končna dokumentacija namenjena uporabnikom storitve eDMS, mora biti v slovenskem jeziku. 

Če bo dokumentacija tudi v angleškem jeziku v primeru odstopanj med verzijo v slovenskem jeziku 

in verzijo v angleškem jeziku, prevlada verzija v slovenskem jeziku. 

 

22. člen 

Cene 

Cene za uporabo storitve eDMS, vzpostavitev storitve eDMS, vključitev posameznega funkcionalnega 

sklopa za upravljanje določenega procesa, integracija storitve eDMS z zunanjimi informacijskimi 

sistemi in storitve po naročilu so določene v Ponudbenem predračunu. 
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Cene so fiksne, izražene v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Cene pokrivajo vse stroške, 

ki jih ima izvajalec z izvedbo obveznosti po tej pogodbi. 

 

Način obračunavanja uporabe storitev eDMS 

23. člen 

Naročnik bo mesečno naročnino za vključene uporabnike, ki uporabljajo storitve eDMS, plačeval po 

naslednji 4-stopenjski progresivni lestvici in sicer: 

1) Razred 1:  

o od 1 do 200 uporabniških dostopov, 

o maksimalno število uporabniških dostopov v razredu 1 je 200. 

2) Razred 2:  

o od 201 do 500 uporabniških dostopov, 

o maksimalno število uporabniških dostopov v razredu 2 je 300. 

3) Razred 3:  

o od 501 do 1000 uporabniških dostopov, 

o maksimalno število uporabniških dostopov v razredu 3 je 500. 

4) Razred 4:  

o nad 1000 uporabniških dostopov 

o število uporabniških dostopov v razredu 4 navzgor ni omejeno. 

 

Progresivna lestvica pomeni, da je cena uporabe storitve po uporabnikih opredeljena za vsak razred 

posebej. Najvišji razred se določi glede na skupno število vključenih uporabniških dostopov. Mesečna 

naročnina se izračuna tako, da se za vsak nižji razred vzame maksimalno število uporabniških 

dostopov v tem razredu in se pomnoži s ceno za en uporabniški dostop v tem razredu, za najvišji 

razred pa se vzame dejansko število vseh uporabniških dostopov od katerih se odšteje 1000 in nato 

se pomnoži s ceno za en uporabniški dostop v najvišjem razredu. Skupna mesečna naročnina je 

seštevek mesečnih naročnin vseh nižjih razredov in najvišjega razreda. 

 

Naročnik lahko izvajalcu naroči tudi izključitev posameznih uporabnikov, pri čemer se izključeni 

uporabniški dostopi več ne zaračunavajo. 

 

Za mesečni obračun se upošteva toliko uporabniških dostopov, kot jih je imel naročnik vključenih na 

zadnji dan obračunskega meseca. 

 

24. člen 

Naročnik bo za uporabo posameznih vključenih funkcionalnih sklopov v okviru storitve eDMS 

plačeval mesečno naročnino.  

 

Zaračunavajo se le vključeni funkcionalni sklopi. Naročnik lahko izvajalcu naroči tudi izključitev 

posameznih funkcionalnih sklopov, pri čemer se izključeni funkcionalni sklopi več ne zaračunavajo. 
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Za mesečni obračun se upošteva toliko funkcionalnih sklopov, kot jih je imel naročnik vključenih na 

zadnji dan obračunskega meseca. 

 

25. člen 

Naročnik bo uporabo diskovnega prostora, ki ga v okviru storitve eDMS zasedajo dokumenti 

naročnika, plačeval mesečno naročnino na naslednji način: 

1) paket 500 GB na mesec, 

2) vsak nadaljnji GB nad 500 GB/mesec. 

 

26. člen 

Naročnik bo uporabo ostalih modulov in/ali komponent, ki so nujno potrebni za delovanje storitve 

po zahtevah naročnika, plačeval mesečno naročnino. 

 

27. člen 

Plačilni pogoji 

Rok plačila je 30 dni od prejema računa izstavljenega v skladu z določili te pogodbe.  

 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 

Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedene storitve v preteklem mesecu ali se pošljejo preko 

storitve Poštar (https://www.posita.si/storitve/postar), kjer se mora izvajalec predhodno registrirati. 

Na računu mora biti označen sklic na to pogodbo.  

 

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga možnost predčasnega 

plačila z uvedbo cassa sconta, višina katerega pa se bo določila 

naknadno v sporazumu med strankama. 

 

V izogib dvomu stranki tega pogodbe izjavljata, da uporabe testnega okolja storitve eDMS naročnik 

posebej ne plačuje, temveč med strankama veljajo naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije.  

 

28. člen 

Izvajalec mora izdanemu računu za opravljene storitve priložiti specifikacijo z opisom opravljenih 

storitev, pripadajočo dokumentacijo in druge podatke. 

 

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku 8 dni le te pregledal, ter izvajalcu 

sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun 

s priloženo dokumentacijo v roku 8 dni po prejemu. V primeru, da naročnik zamudi 8 dnevni rok za 

obrazloženo zavrnitev računa s priloženo dokumentacijo, ne izgubi pravice do uveljavljanja znižanja 

plačila. 
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Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za 

posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev v 

sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in zunanji svetovalec, po potrebi, 

na način: 

• primerjava z vsebino predmeta pogodbe, 

• primerjava z dostavljenimi primopredajnimi zapisniki in mesečnimi poročili. 

 

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. 

Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki. 

 

29. člen 

Obveznosti izvajalca - splošno 

Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile 

kvalitetno in pravilno izvedbo storitev, kot je to določeno po tej pogodbi in zahtevano po tehničnih 

specifikacijah naročnika.  

 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

 svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;  

 izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih; 

 v roku, ki ne bo krajši od 2 delovnih dni, na zahtevo naročnikovega skrbnika pogodbe, naročniku 

poročal o poteku del v obliki zbirnih poročil (specifikacija opravljenega dela). 

 

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna 

škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil to pogodbo, 

vendar mora razlog za odklonitev pisno dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne 

izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to 

dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo 

naročeno, če naročnik pri tem vztraja. 

 

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev 

pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za 

izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 

 

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno skrivnost in vse zaupne podatke, ki jih izve od naročnika, kot 

dogovorjeno v nadaljevanju te pogodbe, 

 

30. člen 

Izvedba obveznosti s podizvajalci 

(v kolikor bo izvajalec sodeloval s podizvajalci, ki bodo na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevali 

neposredno plačilo, se v čistopisu pogodbe izpiše ta člen) 
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Izvajalec bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi podizvajalci, 

ki na podlagi 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika: (izpolni ponudnik v 

primeru, da že v fazi oddaje ponudbe razpolaga z zahtevami podizvajalcev za neposredna plačila) 

 ……………………..……………………………...…….….(polni naziv in naslov podizvajalca)  

 ……………………..……………………………….…….. .(polni naziv in naslov podizvajalca) 

 

Naročnik od izvajalca zahteva in se izvajalec zaveže, da bo naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila 

končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo tistega podizvajalca, ki ni 

zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, ki so predmet te pogodbe. 

 

Izvajalec se dodatno zaveže, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika 

obvestil o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka 

tega člena in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava 

naknadno vključiti v izvajanje naročila, in sicer najkasneje v petih dneh 

po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev se izvajalec 

skupaj z obvestilom zaveže posredovati tudi podatke in dokumente, 

jih nalaga veljavna zakonodaja. 

 

31. člen 

Obveznosti naročnika 

Naročnik se obvezuje: 

 predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izpolnitev izvajalčevih obveznosti po tej 

pogodbi ter mu nuditi vse potrebne informacije za njihovo izvedbo, 

 sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno in v 

obojestransko zadovoljstvo, 

 tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

potek in obseg predmeta pogodbe, 

 zapisniško prevzeti od izvajalca izvršena dela oz. delujoče storitve v roku 10 delovnih dni po 

obvestilu izvajalca, da so dela dokončana. 

 

32. člen 

Avtorska in pravice intelektualne lastnine na storitvah eDMS 

Izvajalec izjavlja in jamči, da je v zvezi s storitvami eDMS, ki so predmet te pogodbe: (i) sam imetnik 

materialnih avtorskih pravic oziroma drugih pravic intelektualne lastnine na storitvah eDMS kot celoti 

ali da ima (ii) s strani druge osebe, ki je imetnik ali na katero je prenesena katerakoli materialna 

avtorska pravica oziroma druga pravica intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo eDMS, podeljene 

(prenesene) vse potrebne pravice za podelitev pravice uporabe in vseh drugih materialnih avtorskih 

pravic oziroma drugih intelektualnih pravic na storitvah eDMS na naročnika, kot sta se stranki te 

pogodbe dogovorili.  

 

Če bi imetnik materialnih avtorskih pravic oziroma drugih pravic intelektualne lastnine oziroma pravic 

v zvezi s prenosom pravic od ponudnika na naročnika in posledično uporabo storitev eDMS zoper 

naročnika naperil kakršenkoli zahtevek na kakršnikoli pravni podlagi, se izvajalec zaveže, da bo na 
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prvi poziv naročnika, prevzel reševanje takšnih zahtevkov, hkrati pa bo od naročnika odvrnil zahtevke 

po povračilu škode ali denarni satisfakciji s strani imetnika pravic na storitvah eDMS.  

 

Če bi zoper naročnika imetnik pravic na storitvah eDMS vložil zahtevek pred sodiščem, arbitražo ali 

drugim pristojnim organom, se izvajalec zaveže prevzeti pravdo oziroma tak postopek, hkrati pa bo 

v primeru, da bi bil naročnik dolžan plačati odškodnino, denarno kazen, denarni znesek ali katerokoli 

drugo obliko denarne ali nedenarne terjatve na katerikoli pravni podlagi kateremukoli imetniku 

pravic na storitvah eDMS, naročniku na prvi poziv povrnil plačano, skupaj z morebitnimi stroški 

posameznega postopka. 

 

33. člen 

Zagotovilo delovanja storitve eDMS 

Izvajalec zagotavlja delovanje storitve eDMS, ki je predmet te pogodbe, za čas trajanja pogodbe, 

morebitne napake, ugotovljene v času veljavnosti pogodbe, bo odpravil na način in v rokih, kot je 

določeno v naslednjih dveh členih. 

 

34. člen 

Prijava in odprava napak 

Izvajalec mora v delovnem času naročnika (delovniki od 8.00 do 16.00) zagotavljati sprejem in 

odpravo morebitnih napak in težav pri delovanju storitve. 

 

V okviru delovnega časa mora izvajalec potrditi sprejem prijave napake v roku ene (1) ure od prijave, 

izven delovnega časa pa najkasneje v roku ene (1) ure po začetku naslednjega delovnega dne po 

dnevu prijave. Izvajalec potrdi sprejem prijave napake tako, da naročnika obvesti ustno prek telefona 

ali pisno po elektronski pošti.  

 

35. člen 

Roki za odpravo napake: 

Izvajalec mora v odvisnosti od kritičnosti oz. vpliva na poslovanje naročnika napake odpraviti v 

naslednjih rokih: 

 Kritična napaka: uporabnik ne more dostopati do storitve in dokumentov: 

o odprava napake v enem (1) delovnem dnevu od potrditve prejema, 

 Resna napaka: uporabnik lahko uporablja storitve eDMS, vendar z občasnimi kratkoročnimi 

prekinitvami delovanja, ki niso daljše od 15 minut in v enem dnevu skupaj ne presegajo 60 minut: 

o odprava napake v treh (3) delovnih dneh od potrditve prejema, 

 Nepravilnost: delovanje storitve odstopa od zahtev naročnika, vendar uporabnik lahko 

nemoteno uporablja osnovne funkcije storitve: 

o odprava napake v sedmih (7) delovnih dneh od potrditve prejema. 

 

36. člen 

Pogodbena kazen 
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Izvajalec mora za vsak dan zamude pri vzpostavitvi oziroma zagotovitvi storitve eDMS glede na roke 

posameznega mejnika, kot je to opredeljeno v 21. členu te pogodbe, plačati pogodbeno kazen v 

višini pet (5 ‰) promila skupne vrednosti seštevka vseh mesečnih naročnin (seštevek postavk V, VI, 

VII in VIII iz ponudbenega predračuna) na letnem nivoju (seštevka vseh 12 mesečnih naročnin, kar na 

podlagi ponudbe z dne ________________ znaša _________________ EUR).  

 

Izvajalec mora za vsak dan zamude pri: 

- sprejemu in odpravi napake, kot izhaja iz 34. in 35. člena te pogodbe, 

- zagotavljanju nadgradenj in dopolnitev celotnega sistema za zagotavljanje storitve eDMS, kot 

izhaja iz 12. člena te pogodbe, 

- dopolnjevanju programske opreme za zagotavljanje storitve eDMS z novimi funkcionalnostmi 

in varnostnimi popravki, kot izhaja iz 13. člena, 

- zagotavljanju zadnje stabilne verzije programske opreme za izvajanje storitve eDMS, kot 

izhaja iz 13. člena te pogodbe, 

- zagotavljanju visoke razpoložljivosti, kot izhaja iz 15. člena te pogodbe, 

- zagotavljanju skladnosti storitve eDMS s predpisi na tem področju, kot to izhaja iz 18. člena 

te pogodbe, 

- zagotavljanju strukturirane elektronske kopije vseh dokumentov, šifrantov in delovnih tokov 

kot izhaja iz 49. člena te pogodbe, 

plačati pogodbeno kazen v višini dvesto (200) evrov (EUR). 

 

Znesek zaračunane pogodbene kazni ne sme presegati deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti 

seštevka vseh mesečnih naročnin (seštevek postavk V, VI, VII in VIII iz ponudbenega predračuna za 

referenčno število uporabnikov, funkcionalnih sklopov, diskovnega prostora in dodatnih modulov 

in/ali komponent) na letnem nivoju (seštevka vseh 12 mesečnih naročnin, kar na podlagi ponudbe z 

dne ________________ znaša _________________ EUR). 

 

V primeru, da izvajalec po lastni krivdi pogodbenih obveznosti ne izpolni (neizpolnitev pogodbe), 

mora plačati pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti (seštevek 

postavk V, VI, VII in VIII iz ponudbenega predračuna za referenčno število uporabnikov, funkcionalnih 

sklopov in dodatnih modulov in/ali komponent) na štiri (4) letnem nivoju (seštevka vseh 48 mesečnih 

naročnin, kar na podlagi ponudbe z dne ________________ znaša _________________ EUR). 

 

Pogodbena kazen ni pogojena z nastankom škode. Na plačilo pogodbene kazni sme naročnik pozvati 

izvajalca v roku enega leta od dneva izpolnitve pogojev za plačilo te pogodbene kazni in to tudi v 

primeru, če si te pravice ni izrecno pridržal ob sprejemu izpolnitve posamezne obveznosti izvajalca. 

 

V izogib dvomu se stranki strinjata, da lahko naročnik pogodbeno kazen po tej pogodbi ugotovi in 

zaračuna večkrat. 

 

Vse navedeno velja le primeru zamude, ki nastane po krivdi izvajalca – v tem primeru je dolžan ta 

plačati pogodbeno kazen, kot je določeno v tej pogodbi. 
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Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu, 

naročnik pa lahko izstavi tudi samostojen račun zanjo. 

 

Plačilo pogodbene kazni oziroma več pogodbenih kazni ne vpliva na pravico naročnika zahtevati 

razliko do povrnitve vse nastale škode (popolne odškodnine).  

 

37. člen 

Predstavniki pogodbenih strank 

Naročnikov predstavnik za izvedbo storitev po tej pogodbi je: 

 

______________________, tel. št.  ___________________________, e- mail: ___________________@posta.si. 

 

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po 

tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja te pogodbe in mu nudi 

vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati. 

 

Izvajalčev predstavnik za izvedbo storitev po tej pogodbi je:  

 

______________________________, tel. št. ________________________________ e-mail: _________________________ 

 

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo 

storitev po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas 

trajanja te pogodbe. 

 

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku treh (3) 

dni po zamenjavi. Zaradi spremembe skrbnikov po tem členu stranki ne sklepata aneksa k pogodbi, 

temveč zadošča pisna komunikacija, poslala po pošti ali elektronski pošti na naslov zgoraj navedenih 

predstavnikov. 

 

38. člen 

Višja sila 

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje 

pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter 

kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku 

le te. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti 

iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. 
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39. člen 

Poslovna skrivnost in zaupnost vseh vrst podatkov in informacij 

Poslovno skrivnost predstavljajo vsi podatki, poslovne informacije, tehnološke informacije, 

programska oprema (kupljena ali izdelana) ter strokovno znanje in izkušnje, za katere obstaja 

upravičen interes za njihovo zaupnost in upravičeno pričakovanje po ohranitvi zaupnosti, saj bi 

njihovo razkritje nepooblaščenim osebam lahko povzročilo nastanek škode stranki razkriteljici in 

vplival na njen konkurenčni položaj na trgu. Zato vsi podatki, dokumentacija, informacije itd., ne 

glede na njihovo naravo, ki jih bosta stranki dogovori na kakršenkoli način (ustno, pisno, v elektronski 

obliki itd.), neposredno ali posredno, pridobivali, uporabljali, se z njimi seznanjali oziroma do njih 

dostopali pri medsebojnem poslovnem sodelovanju ali v zvezi z njim, so zaupne informacije in/ali 

zaupni dokumenti in se štejejo za poslovno skrivnost stranke razkriteljice (zaupni podatki).  

 

Zaupne podatki so predvsem, a ne izključno: poslovni stiki, informacije o strankah, zaposlenih, osebni 

podatki drugih oseb, novih izdelkih, storitvah, internih razvojnih projektih, tržne strategije in 

skrivnosti, know-how, tehnologija, računalniški programi, izvorne kode, specifikacije, skice, risbe, 

sheme, opisi, tehnike, ideje, poslovne informacije, poročila, študije in ostala tehnična dokumentacija. 

 

Stranki pogodbe zaupnih podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena za zagotovitev varovanja 

v skladu s tem dogovorom nista dolžni dodatno označevati z oznako zaupno oziroma poslovna 

skrivnost ali ustnim opozorilom o zaupni naravi oziroma poslovni skrivnosti. 

 

Določbe dogovorjenega med strankama glede zaupnih podatkov pri izvajanju obveznosti po tej 

pogodbi glede testiranja, vzpostavitve (implementacije) in uporabe storitve eDMS veljajo za vsa 

srečanja in vsakršne komunikacije med zaposlenimi in drugimi pooblaščenimi predstavniki obeh 

strank pogodbe, razen za primere, ko se stranki s posebnim pisnim in sporazumno dogovorjenim 

dogovorom dogovorita drugače. 

 

Stranki se zavežeta, da bosta od datuma začetka veljavnosti te pogodbe zaupne podatke, ki jih bosta 

prejeli druga od druge, obravnavali na naslednji način: 

 razkrite bodo samo tistim zaposlenim pri stranki, ki morajo te informacije poznati za namene 

izvajanja te pogodbe. Stranka zagotavlja, da njegove zaposlene veže notranji akt o varovanju 

poslovnih skrivnosti, da bodo informacije ostale zaupne in nerazkrite oziroma/ali, da bo 

zaposlene poučil o posebnem način varovanja razkritih informacij po tej pogodbi, 

 uporabljale se bodo samo za namen izvajanja te pogodbe, 

 z izjemo razkritja zaposlenim pri stranki, informacije ne bodo kopirane ali kakor koli drugače 

reproducirane ali podvojene, v celoti ali delno, brez predhodnega soglasja druge stranke, 

 ne bodo na noben način razkrite tretjim osebam. 

 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka se izvajalec izrecno strinja, da lahko naročnik v okviru 

izvajanja te pogodbe vse podatke v zvezi s pogodbo in ne glede na to ali predstavlja zaupni podatek 

ali ne, deli z družbami v svoji skupini, oziroma zaposlenimi v teh družbah, ki bodo sodelovali pri 

izvajanju te pogodbe. Ob tem šteje za dovoljeno razkritje zaupnih podatkov po tej pogodbi tudi 

razkritje podatkov vsem zunanjim svetovalcem naročnika (strokovnim svetovalcem, revizorjem, 

odvetnikom, ipd.) ter nadzornim organom naročnika. 
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Stranki pogodbe se zavezujeta, da bosta zaupne podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno 

za izvajanje te pogodbe. Za varovanje podatkov in informacij v zvezi z opravljanjem pogodbenih 

storitev je pogodbi nezvesta stranka odškodninsko odgovorna.  

 

Stranka ni odgovorna za varovanje podatkov skladno s to pogodbo, če taki podatki: 

 so ali postanejo javni iz drugega razloga, kot pa zaradi kršenja te pogodbe; 

 jih prejemna stranka že poseduje, še preden jih je prejela s strani posredovalne stranke; 

 so bili prejemni stranki razkriti, brez omejitev, s strani tretje osebe, ki je imela za to pravno 

podlago in brez kršitev te pogodbe; 

 so razviti neodvisno s strani prejemne stranke in brez uporabe ali sklicevanja na podatke 

posredovalne stranke;  

 so posredovane s strani prejemne stranke na zahtevo pristojnega sodišča ali drugega državnega 

organa. V teh primerih mora prejemna stranka, če je to mogoče in dovoljeno z veljavnimi 

predpisi, obvestiti posredovalno stranko pred posredovanjem teh podatkov; 

 jih prejemna stranka na podlagi predhodnega pisnega soglasja posredovalne stranke lahko 

posreduje tretji osebi; 

 so prejete s strani tretje osebe brez podobnih omejitev in brez kršenja te pogodbe.  

 

Obdelava in varstvo osebnih podatkov 

40. člen 

Obdelava 

Osebni podatki za poslovno komunikacijo 

Stranki bosta za namene poslovnega komuniciranja na podlagi te pogodbe druga od druge izmenjali 

in uporabljali osebne in neosebne podatke, in sicer o naročniku/izvajalcu, njunih kontaktnih 

osebah/skrbnikih pogodbe in drugih osebah, ki bodo zadolžene za izvajanje obveznosti po tej 

pogodbi (npr. zaposlenih pri naročniku/izvajalcu, drugih njegovih pogodbenih partnerjev za izvajanje 

storitev).  

 

Osebne podatke oseb iz predhodnega odstavka tega člena (službeni elektronski naslov, ime in 

priimek kontaktne osebe/skrbnika pogodbe, telefonska številka, ID računalnika zaposlenega, ipd.), 

stranki zakonito upravljata na podlagi sklenjenega pogodbenega razmerja za namen izpolnitve 

obveznosti po tej pogodbi (6. člen Uredbe GDPR). Ti osebni podatki ostanejo pod upravljavsko 

pravico stranke, katere osebe so pri njej zaposlene, medtem ko nasprotna stranka jih sme uporabljati 

kot je dogovorjeno v okviru izvajanja storitev in hraniti samo tako dolgo kot velja pogodbeno 

razmerje in je zakonsko obvezno z vidika vodenja in hranjenja poslovne dokumentacije skupaj z 

osebnimi podatki. Po preteku tega roka se stranki zavežeta osebne podatke z dokumentov 

anonimizirati oziroma prekriti/izbrisati, razen v primeru njihove trajne/arhivske hrambe.  

 

Osebni podatki pod upravljavsko pravico naročnika 

Izvajalec bo, glede na predmet pogodbe pri zagotavljanju storitve eDMS, lahko obdeloval poleg 

neosebnih podatkov še osebne podatke vezane na uporabnike storitev naročnika ter zaposlene pri 

naročniku v imenu in za račun naročnika. Izvajalec za te storitve na podlagi 28. člena Splošne uredbe 

EU o varstvu podatkov (Uredbe GDPR) v povezavi z zakonskimi določili s področja informacijske 
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varnosti pri elektronskem poslovanju in elektronskem komuniciranju pri zagotavljanju storitve eDMS 

za naročnika nastopa kot obdelovalec podatkov.  

 

Osebni podatki, ki jih bo izvajalec obdeloval pri izvajanju predmeta so pod upravljavsko pravico in 

varovanjem naročnika na območju Republike Slovenije. Izvajalec se jih zaveže obdelovati in varovati 

pod navodili in nadzorom naročnika, kot dogovorjeno s to pogodbo in v vseh pripadajočih prilogah 

te pogodbe, vključno glede morebitnih prenosov osebnih podatkov. 

 

Izvajalec se zaveže upoštevaje naravo obdelave po tej pogodbi pomagati naročniku z ustreznimi 

tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče pri izpolnjevanju njegovih pogodbenih 

obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznikov. 

 

41. člen 

Varovanje 

Stranki sporazumno ugotavljata, da ima naročnik za delovanje informacijske tehnologije vzpostavljen 

in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISOIEC 27001: 2013 v okviru 

podeljenega certifikata in druge v zvezi z varovanjem osebnih podatkov sprejete ukrepe z internimi 

akti, protokoli ali varnostnimi politikami, ki vzpostavljajo pravne, organizacijske in ustrezne logično-

tehnične postopke. Ti pravni akti zagotavljajo da je obdelava vseh vrst podatkov, še posebej pa 

osebnih podatkov, s strani naročnika skladna z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih 

podatkov in informacijske varnosti pri elektronskem poslovanju. S tem se preprečuje slučajno ali 

namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena 

obdelava s strani nepooblaščene osebe.  

 

Naročnik k obdelovanju in varovanju podatkov enako zavezuje izvajalca, zatorej je izvajalec zavezan 

po predhodno opredeljenih pravnih temeljih imeti vzpostavljen sistem varnega nudenja storitev po 

tej pogodbi ter hkrati imeti sprejete interne akte ali/in protokole s katerimi zagotavlja stopnjo 

varnosti obdelave osebnih podatkov najmanj v obsegu in na način, kot ga obvezuje področna 

zakonodaja in ima to urejeno naročnik.  

 

42. člen 

Izbris oziroma uničenje osebnih podatkov 

V primeru prenehanja te pogodbe bo naročniku kot popolnemu in izključnemu upravljavcu podatkov 

omogočen brezplačen varen prenos podatkov v ustrezno berljivi obliki. Naročniku bo omogočen tudi 

izvoz vseh morebitnih nastalih poročil ali evidenc o obdelavi osebnih podatkov. Pred preklicem bo 

naročniku omogočeno narediti posnetke zaslona ali izpise vseh naprednih vizualizacij, diagramov, 

grafikonov in vseh drugih vizualnih elementov. 

 

Na naročnikovo pisno zahtevo kadar koli v obdobju veljavnosti te pogodbe bo izvajalec izbrisal vse 

naročnikove podatke oziroma podatkovne zbirke in varnostne kopije, ki jih izvajalec zaradi izvajanja 

storitev hrani na svojem informacijskem sistemu za zagotavljanje storitve eDMS. Izvajalec bo v 

vsakem primeru izbrisal vse naročnikove podatkovne zbirke in varnostne kopije po prenehanju te 

pogodbe, ne glede na razlog za prenehanje. Izvajalec bo naročnikovim varnostnim nadzornikom 

dovolil opazovati ta postopek, če to zahteva naročnik. 
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Izvajalec pridobljenih podatkov iz navedenih baz ne sme uporabljati za nikakršne druge namene, kot 

izključno za izvrševanje te pogodbe. 

 

43. člen 

Kršitve varstva osebnih podatkov 

V primeru, da pride do kršitev varstva osebnih podatkov, bo izvajalec o kršitvi nemudoma obvestil 

naročnika, tako da bo na strani naročnika kontaktiral skrbnika pogodbe in osebo pooblaščeno za 

varstvo podatkov (dpo@posta.si) in jima predal vse potrebne podatke in informacije v zvezi s kršitvijo 

varstva vseh vrst podatkov (vključno z osebnimi podatki). 

 

Kot kršitev varstva se smatrajo incidenti povezani z zaupnostjo (npr. nepooblaščen dostop, odtujitev 

podatkov …), celovitostjo (npr. nepooblaščeno brisanje ali izguba podatkov) in razpoložljivostjo (npr. 

nedelovanje storitve). Obvestilo izvajalca mora vsebovati vse potrebne informacije, da lahko naročnik 

v primeru da je to potrebno obvesti inšpekcijski organ in/ali posameznike katerih osebni podatki so 

bili deležni kršitve skladno z določili GDPR. 

 

Izvajalec odgovarja za škodo, ki je nastala naročniku zaradi kršitev te pogodbe ali relevantnih 

predpisov s področja varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti, povzročena s strani 

izvajalca ali podpogodbenika izvajalca. Ne odgovarja pa za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe 

povzročena izključno s strani naročnika. Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja izvajalca kriv tudi 

naročnik oziroma kdo drug, za katerega je naročnik odgovoren, se odškodninska odgovornost 

izvajalca temu sorazmerno zmanjša. 

V primeru kršitve določb zaupnosti (osebnih) podatkov ter varovanja in zavarovanja (osebnih) 

podatkov s strani nezveste stranke, lahko zvesta stranka, od nezveste stranke, zahteva odpravo 

kršitev, za kar postavi primeren rok ali pa od pogodbe takoj odstopi. 

44. člen 

Podpogodbena obdelava 

Pogodba izvajalcu omogoča, da določena opravila v zvezi z izvedbo storitev pri katerih lahko pride 

do seznanitve z osebnimi podatki zaupa drugim obdelovalcem (v nadaljevanju: podpogodbeni 

obdelovalci), o čemer seznani naročnika in s strani naročnika pridobi predhodno soglasje. Izvajalec 

se zavezuje, da je poskrbel oziroma bo poskrbel za to, da za vse podpogodbene obdelovalce, ki bo 

potrdil naročnik, veljajo enake obveznosti varstva osebnih podatkov in drugih podatkov ter 

informacij, kot veljajo za izvajalca. 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo o vsaki nameravani spremembi glede podpogodbenih obdelovalcev 

(bodisi, da bo šlo za angažiranje dodatnih podpogodbenih obdelovalcev bodisi za zamenjavo 

obstoječih) obvestil naročnika, in sicer v glede na okoliščine in dinamiko nameravanih sprememb v 

razumnem času najmanj 3 dni pred nameravano spremembo, s čimer naročniku omogoči, da 

nasprotuje nameravani spremembi. Obvestilo bo vsebovalo identifikacijske podatke o novem 

podpogodbenem obdelovalcu, ki bodo naročniku omogočili, da se seznani z identiteto takega 

podpogodbenega obdelovalca.   

 

Če naročnik na prejeto obvestilo iz prejšnjega odstavka ne odgovori v roku 5 dni, se šteje, da ne 

nasprotuje nameravanim spremembam glede podpogodbene obdelave. 
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Ne glede na določbe pogodbe lahko izvajalec, če naročnik v roku iz prejšnjega odstavka nasprotuje 

nameravanim spremembam glede podpogodbene obdelave, odstopi od pogodbe z odpovednim 

rokom v skladu z med strankama dogovorjenimi pogoji o predčasni odpovedi pogodbe. 

 

45. člen 

Ostale pravice in obveznosti pogodbeni stranki, ki niso posebej opredeljene s to pogodbo glede 

obdelave osebnih podatkov, se neposredno uporabljajo priloge tej pogodbi in interni akti oziroma 

navodila naročnika o varovanju podatkov in informacij, ki so pod skrbništvom naročnika. Kar pa ni 

urejeno s to pogodbo in internimi akti naročnika pa se neposredno uporabljajo določila Uredbe 

GDPR in drugih veljavnih specialnih pravnih predpisov, ki neposredno urejajo varnostne, 

organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov in zagotavljanje informacijske 

varnosti. 

 

46. člen 

Odstop od pogodbe 

Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od te pogodbe, in sicer z odpovednim rokom trideset 

(30) dni. Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom 

po pošti. Rok za odstop od pogodbe začne teči naslednji dan po prejemu odstopne izjave. V kolikor 

odstopne izjave izvajalcu ni bilo moč vročiti šteje, da je odpovedni rok pričel teči z dnem oddaje 

priporočene pošiljke na pošto. Izvajalec v primeru odstopa od pogodbe po tem odstavku ni 

upravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

Naročnik ima pravico brez odpovednega roka odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom v primeru, 

da dobavitelj pogodbenih obveznosti ne izvršuje pravočasno in/ali kvalitetno ali kako drugače krši 

druga pogodbena določila. Naročnik bo izvajalca obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s 

priporočenim pismom po pošti. Odstop od pogodbe velja od datuma prejema pisnega obvestila o 

odstopu v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti pogodbe. 

Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka. 

 

Naročnik bo neizpolnjevanje obveznosti izvajalca štel kot negativno referenco na ostalih javnih 

razpisih naročnika v naslednjih treh letih. 

 

47. člen 

Če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 

drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 

podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali 

njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za 

delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s 

pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, bo začel 

s postopkom razveze pogodbe. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s 

kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s 

podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti 

ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve 

razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi 

javnega naročila, naročnik pa bo nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, vendar 
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najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne bo začel novega postopka 

javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo 

Naročnik bo neizpolnjevanje obveznosti izvajalca štel kot negativno referenco na ostalih javnih 

razpisih naročnika v naslednjih treh letih. 

 

48. člen 

V primeru da naročnik odstopi od pogodbe, mora izvajalec brez dodatnih stroškov v roku enega (1) 

meseca naročniku zagotoviti strukturirano elektronsko kopijo vseh dokumentov (vključno z 

avtorizacijami in revizijsko sledjo), šifrantov in delovnih tokov v obliki za prenos v drug informacijski 

sistem. 

 

49. člen 

Izvajalec v času trajanja te pogodbe nima pravice odstopiti od pogodbe ne glede na morebitna druga 

tipska določila pogodbe oziroma splošnih pogojev izbranega izvajalca. 

 

50. člen 

Spori 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo 

mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Mariboru, Republika Slovenija, ki presoja po 

slovenskem materialnem in procesnem pravu.  

 

51. člen 

Protikorupcijska klavzula 

Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bodo dale, obljubile ali prejele kakršnegakoli darila ali plačila v 

denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po 

kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugem zaposlenem v vladi ali drugem državnem organu 

(službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z 

namenom podkupovanja ali financiranja politične stranke, da bi tako napeljeval kakega funkcionarja, 

uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju 

na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa, tako, da bi s tem pridobil, 

obdržal ali usmeril posle h komisionarju ali kateremukoli njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, 

zastopniku, distributerju, podjetju - hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. 

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka je že sklenjena in veljavna 

pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

V primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

naročnikov obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla ali  

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je pogodba nična. 
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52. člen 

Končne določbe 

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob 

izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe. 

 

Pogodba stopi v veljavo s podpisom pogodbenih strank in se uporablja za obdobje štirih (4) let šteto 

od pričetka uporabe storitve eDMS v produkciji. 

 

Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, 

veljavnega v Republiki Sloveniji. 

 

 

Maribor, dne: ______________________ 

 

NAROČNIK: 

 

POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 

__________________, dne: ______________________ 

 

IZVAJALEC: 

 

 

 

 


