
 

Objava razpisne dokumentacije, Datum objave: 23.6.2009, 12:34 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
kje najdem razpisno dokumentacijo? lp, jt 
 
ODGOVOR: 
Razpisna dokumentacija je objavljena na domači spletni strani Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, in sicer na spletnem naslovu: http://www.us-rs.si/aktualno/javna-
narocila/ 
 
Ustavno sodišče 
Republike Slovenije 
 
 
Akreditacija - ZVDAGA, Datum objave: 24.6.2009, 08:11 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
ali je za zahtevano programsko opremo potrebno imeti ZVDAGO ali jo lahko 
pridobimo naknadno - s priložitvijo dokumentacije, ki dokazuje, da je pridobitev 
ZVDAGE v teku. Hvala. 
 
ODGOVOR: 
V dokumentaciji so potrebna dejanja navedena na naslednjih mestih:  
 
* POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
 
2.7 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje: 
a) da je registriran kot ponudnik opreme in storitev pri Arhivu Republike Slovenije; 
Dokazilo: OBR-2 in kopija odločbe Arhiva RS o registraciji ponudnika; 
Opomba: v primeru skupne ponudbe morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj 
 
* TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: 
2 . 1 3 . 9 . Hranjenje dokumentarnega in arhivskega gradiva ( e - s p i s ) : 
Izvajalec mora poskrbeti za akreditacijo rešitve, ki zajema aplikativno programsko 
opremo. 
Izvajalec mora ponuditi tako rešitev ter predlagati take organizacijske ukrepe in 
postopke, da bo rešitev skupaj z organizacijskimi ukrepi in postopki mogoče 
akreditirati pri Arhivu 
Republike Slovenije. Predmet razpisa je tudi pomoč izvajalca pri sestavi in izdelavi 
notranjih pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter sodelovanje izvajalca 
do njihove potrditve. 
 
* POGODBA O PRENOVI IN NADGRADNJI INFORMACIJSKEGA SISTEMA CMS: 
4. člen: 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 
.......8 alinea 
− vložil popolno vlogo za akreditacijo programske opreme izdelane po tej pogodbi pri 
Arhivu Republike Slovenije, v roku 1 (enega) leta po končnem prevzemu; 
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Ustavno sodišče 
Republike Slovenije 
 
 
Referenčni pogoji, Datum objave: 6.7.2009, 14:25 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Spoštovani, ali lahko kot referenco za projekt v razpisu prijavimo uspešno 
implementiran informacijski sistem, ki vsebinsko, tehnološko, časovno in finančno 
zadostuje vsem razpisnim pogojem za referenčni projekt (obrazec OBR-8), ki pa je 
bil implementiran znotraj posameznih faz večjega, še trajajočega projekta. Projekt 
namreč vključuje tudi ostale, z razpisnimi pogoji nepovezane, aktivnosti (npr. dobava 
specializirane strojne opreme). Za izvedbo informacijskega sistema imamo 
pridobljene ustrezne podpisane primopredajne zapisnike že opravljenih faz projekta. 
 
ODGOVOR: 
Kot referenco za projekt bo naročnik priznal tudi uspešno implementiran informacijski 
sistem, ki vsebinsko, tehnološko, časovno in finančno izpolnjuje vse razpisne pogoje 
za referenčni projekt (OBR-8), ki je bil implementiran znotraj posameznih faz 
večjega, še trajajočega projekta. 
 
Ustavno sodišče 
Republike Slovenije 


