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POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik spreminja merila za oddajo javnega naročila in na zaradi tega podaljšuje 
roke za morebitna vprašanja ponudnikov, oddajo ponudb in odpiranje ponudb.

V razpisni dokumentaciji se spremenijo naslednje točke

III. PRAVILA IN NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
- 2. odstavek 2. točke (str. 4)
Naročnik bo odgovoril na vprašanje, ki bo na Portalu JN zastavljeno pravočasno, to 
je do 14. 6. 2019 do 10.00. 

- 1. odstavek 4. točke (str. 4) 
Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 19. 6. 2019 do 10.00. 

- 5. odstavek 4. točke III. (str. 5)
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/ najkasneje do 19. 6. 2019 do 10.00. 

- 8. odstavek 4. točke (stran 5) 
Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sitemu e-JN dne 
19. 6. 2019 in se bo pričelo ob 10:05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. 

- 1. odstavek 6. točke (str. 6)
Rok izvedbe I. faze je največ 150 dni od sklenitve okvirnega sporazuma, II. faza se 
bo 
izvajala postopno do 30. 11. 2023. 

Naročnik v celoti spreminja poglavje V. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE 
PONUDBE (str. 12,13). Novo poglavje se glasi:

V. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo ekonomsko najugodnejša  ponudba v okviru 
naslednjih meril:

Merila Ponder
1 Skupna ponudbena vrednost z DDV do 90 točk
2 Rok izvedbe I. faze do 10 točk

Skupno najvišje možno število točk 100 točk
Naročnik bo izračune točk zaokrožil na dve decimalni mesti.

Najugodnejša je tista ponudba, ki doseže najvišje število točk.

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
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1. Skupna ponudbena vrednost z DDV
Ponudba z najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo prejme 90 točk. Druge ponudbe 
prejmejo ustrezno nižje število točk na podlagi naslednjega izračuna:

M1 =   90*min












p

C

C

M1 - doseženo število točk ocenjevane ponudbe
Cmin - najnižja skupna ponudbena vrednost z DDV
Cp - skupna ponudbena vrednost z DDV ocenjevane ponudbe

2. Rok izvedbe I. faze
Ocenjuje se rok izvedbe I. faze, ki je krajši od zahtevanega v razpisni dokumentaciji. 
Ponudnik prejme za krajši rok izvedbe naslednje število točk:
- v roku 150 dni - 0 točk (pogoj) 
- do vključno 10 dni krajši rok - 5 točk
- do vključno 20 dni krajši rok - 10 točk

Pri merilu "Rok izvedbe I. faze" je najvišje možno število prejetih točk 10. 

3. Dve (ali več) ekonomsko najugodnejši ponudbi
V primeru dveh (ali več) ekonomsko najugodnejših ponudb bo naročnik izbral 
ponudnika, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost z DDV. 

VI. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- 1. odstavek in preglednica točke 5.2.1., podpoglavja 5.2. Izvedba projekta (str. 30, 
31 tehničnih specifikacij)
Začetek projekta predstavlja začetno točko projekta (T0) ob sklenitvi pogodbe. Čas 
za izvedbo projekta je 150 dni od dneva podpisa pogodbe. Po izvedbi vzpostavitve in 
začetku uporabe začneta teči garancija in vzdrževanje. 

V naslednji tabeli je naveden zgolj okvirni terminski plan aktivnosti na projektu:  

Aktivnost
Trajanje 
(dni / 
mesec)

Začetek Zaključek

A Vzpostavitev sistema 150 T0 T0 + 150

A.1
Podrobna analiza zahtev in izdelava končne 
specifikacije v sodelovanju z naročnikom 
(sistemska analiza)

30 T0 T0 + 30
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A.2.1 Razvoj in namestitev sistema za obdelavo 
odločitev 90 T0 + 30 T0 + 120

A.2.2. Razvoj in namestitev iskalnika na spletni 
strani 90 T0 + 30 T0 + 120

A.2.3. Razvoj in namestitev sistema e-obveščanja 60 T0 + 60 T0 + 120

A.2.4. Razvoj aplikacije za mobilna OS 90 T0 + 30 T0 + 120

A.2.5. Posodobitev spletne strani 60 T0 + 30 T0 +90

A.3 Namestitev in dobava morebitne licenčne 
programske opreme 30 T0 + 90 T0 + 120

A.4
Namestitev sistema pri naročniku, na 
gostujočem strežniku in v trgovinah Apple in 
Google

A.5. Prenos vseh podatkov in dokumentov 
(migracija) iz obstoječega sistema 15 T0 + 135 T0 + 150

A.6 Testiranje funkcionalnosti in tehničnih 
lastnosti v sodelovanju z naročnikom 15 T0 +135 T0 +150

B Nadgradnja in dodajanje novih 
funkcionalnosti T0 + 5

predvidom
a do 
30. 11. 202
3

C 60-mesečno vzdrževanje*
60 
mesece
v

T0 + 60 m + 
150 dni

 
VII. PONUDBA    

Priloga 3a, 3b - dodatno pojasnilo prilog se črta (str. 14).

Prilogi 9 in 10 - dodatno pojasnilo prilog se črta (str. 15).

Upošteva se nov predračun - Priloga 3a!

Priloga 11 - vzorec Okvirnega sporazuma 
Spremeni se prvi odstavek 5. člena vzorca okvirnega sporazuma, tako, da se glasi: 
"Rok za izvedbo I. faze nadgradnje je ……………….. (najdlje 150 dni) od sklenitve 
okvirnega sporazuma." 

Priloga:



5

- nov predračun - Priloga 3a
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