
Razno, Datum objave: 15.7.2009, 14:51 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
1. Če imamo podizvajalca le v primeru digitalizacije VHS avdiokaset ali ga je 
potrebno navesti? 
2. V obrazcu št. 6 navajate 'presnemavanje obstoječega digitalnega gradiva,6,4GB' 
ter presnemavanje obstoječega digitalnega gradiva, 2172 pdf datotek spisov in 29 
datotek vpisnikov). Kaj točno so te datoteke (2172), v kakšni obliki so? 
3. Obrazec 8 - Navedemo enega ali tri referenčne projekte? Ali lahko pri podpisu 
prevzemnega zapisnika referenčnega projekta upoštevamo tudi projekt, ki se še 
izvaja (je dolgoleten projekt) in se končni prevzemni zapisniki podpisujejo mesečno? 
4. V obrazcu 9: ali moramo navesti podroben življenjepis vseh sodelujočih zaposlenih 
ali le izobrazbo? 
 
ODGOVOR: 
1.) Pogoji glede podizvajalcev so zapisani v točki 1.19 razpisne dokumentacije; če 
torej ponudnik pri kateremkoli delu javnega naročila nastopa s podizvajalcem, mora 
ustrezno izpolniti OBR-1, str. 4. 
2.) V obrazcu številka 6 (Predračun) je prišlo do napake. Pri predzadnji in zadnji 
postavki (Presnemavanje obstoječega digitalnega gradiva - gradivo skupno 6,4 GB 
pdf datotek in Presnemavanje obstoječega digitalnega gradiva – 2172 pdf datotek 
spisov in 29 pdf datotek vpisnikov), gre za isto stvar. Prosimo vse morebitne 
ponudnike, da ignorirajo predzadnjo postavko (Presnemavanje obstoječega 
digitalnega gradiva - gradivo skupno 6,4 GB pdf datotek), ter količino v GB 
upoštevajo kot skupno velikost vseh PDF datotek pri zadnji postavki (Presnemavanje 
obstoječega digitalnega gradiva – 2172 pdf datotek spisov in 29 pdf datotek 
vpisnikov).  
3.) Navesti je treba 3 referenčne projekte, OBR-8 mora ponudnik torej še 2x 
fotokopirati. Kot referenčen projekt lahko ponudnik navede projekt, ki vsebinsko, 
tehnološko in časovno izpolnjuje vse razpisne pogoje za referenčni projekt (OBR-8). 
V konkretnem primeru mora ponudnik v OBR-8 pod “datum naročnikovega podpisa 
končnega prevzemnega zapisnika” vpisati datume končnih prevzemnih zapisnikov 
projekta, ki ga prijavlja kot referenčnega. 
4.) V OBR-9 ni treba navesti izobrazbe. Zahtevano je, da se razen osebnega imena 
navede organizacija v kateri je oseba z opravljenim preizkusom usposobljenosti za 
delo z dokumentarnim gradivom zaposlena oziroma organizacija, za katero opravlja 
dela po pogodbi. Strokovno znanje je lahko pridobljeno na področjih določenih z ETZ 
4.1.3.1): 
-arhivistike v najširšem smislu 
-informatike 
-pravnih predpisov 
-upravljanja z dokumentarnim gradivom.  
V ETZ 4.1.3.2 je določeno, da Arhiv enkrat letno določi koliko kreditnih točk prinaša 
posamezno strokovno usposabljanje. Torej se v OBR-9 vpiše na katerih področjih, ki 
so določena z ETZ je obnovljeno znanje, število doseženih kreditnih točk in datum, 
ko so bile kreditne točke pridobljene.  
 
Ustavno sodišče 
Republike Slovenije 
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Razno, Datum objave: 16.7.2009, 09:27 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Ali so segmenti oz. sklopi pri pripravi dokumentacije razločni, že določeni ali je 
potrebno znanje ponudnika, da jih razloči (3.1.4. Priprava dokumentacije)? 
 
Kako je določena indeksacija, polja...? (3.1.4. Obdelava in OCR) Kako je določeno, 
kdo določi javni in interni del spisa? 
 
Stran 15 – A.4. – Obdelava in priprava ustreznik medijev: presnemavanje gradiva, ki 
ga naročnik že ima, ali gre tu za enak medij kot ga naročnik že ima? 
 
Obrazec 9 (OBR-9): Kje član projektne skupine opravi preizkus usposobljenosti za 
delo z dokumentarnim gradivom? Kako se dobijo kreditne točke? 
 
Kaj obsega kontrola kvalitete in celovitosti gradiva ob prevzemu obdelanega gradiva? 
Kateri so kriteriji pri tem? Kdo opravi to kontrolo in kaj je rezultat? 
 
Ali je število VHS kaset res le 8? Kako se bo določil zajem oziroma pretvorba in 
kdaj? Ponudba mora temeljiti na znanih podatkih. 
 
Kaj obsega sodelovanje sodelavcev naročnika? 
 
Kdaj se določi protokol oziroma navodila za delo (način podpisovanja)? 
 
V primeru skupne ponudbe, ali se lahko navedene reference nanašajo na 
kateregakoli partnerja ali le vodilnega? 
 
Kakšen je postopek vpisa v register ponudnikov pri Arhivu R Slovenije? Kakšen je ta 
postopek za tuje podjetje (registrirano v državi EU)? 
 
Bančna garancija 20% vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 
dodatnih 20% po plačilu 10% garancije za resnost ponudbe ali le razlika? 
 
Hvala in lep pozdrav! 
 
ODGOVOR: 
1.) Na strani 10 v tehničnih specifikacijah piše: “Vsak spis je razdeljen na nekaj 
vsebinskih segmentov oziroma sklopov. Te segmente je treba ločiti z ločilnimi listi, ki 
jih bodo vlagali sodelavci Ustavnega sodišča. Ti segmenti oziroma sklopi bodo služili 
tudi kot podlaga za izdelavo kazal v posamezni zadevi”. V nadaljevanju je seznam 
predvidenih sklopov oziroma ločilnih listov. Torej ni potrebno znanje izvajalca, da jih 
razloči, ker bodo te sklope določili sodelavci naročnika.  
2.) V okviru obdelave in OCR-a se lahko naročnik in izvajalec v delovnih navodilih 
oziroma protokolu dogovorita tudi za pripravo nekaterih indeksov, ki bodo namenjeni 
zgolj interni uporabi pri naročniku. Javni in interni del spisa je že določen in razviden 
iz spisa. Kakor je navedeno v predvidenem postopku dela, bodo sodelavci naročnika 
vstavili ustrezni ločilni list tudi za sklop internega dela spisa. 
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3.) Glede obstoječega gradiva je v točki 1.6 Tehničnih specifikacij navedeno, da je 
naročnik delno že izvedel digitalizacijo javnih delov spisov iz določenih let, zato v teh 
spisih ne bo treba še enkrat skenirati javnih delov ampak samo interne dele. 
Obstoječe PDF datoteke bo naročnik predal izvajalcu.  
4.) S Pravilnikom o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter 
delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 
132/06 in 38/08) so določena podrobnejša merila za strokovno usposobljenost, 
program poteka strokovnega usposabljanja, potek preizkusa strokovne 
usposobljenosti delavk in delavcev javnopravnih oseb ter delavk in delavcev 
ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, ter potek in vrednotenje 
obveznega pridobivanja dodatnega strokovnega znanja delavcev. Arhiv RS določa in 
objavlja s katerimi strokovnimi usposabljanji je mogoče pridobiti kreditne točke, s 
katerimi se ocenjuje dodatno strokovno usposabljanje. Pregled dodeljenih kreditnih 
točk je brezplačno dostopen na spletni strani Arhiva RS  
http://www.arhiv.gov.si/si/e_hramba_dokumentarnega_gradiva/strokovno_usposablja
nje/spisek_dogodkov/ 
5.) Pri kontroli kvalitete in celovitosti gradiva gre za preverjanje ali je izvajalec dela 
opravil kvalitetno, v skladu s specifikacijami, delovnimi navodili, predpisi in pogodbo. 
Kontrolo bo opravil naročnik s sodelovanjem izvajalca. Rezultat po pregledu in 
kontroli bo podpis prevzemnega zapisnika 
6.) Število VHS kaset je tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Specifikacije 
za zajem in pretvorbo tega gradiva so določene v točki 3.1.3 (Tehnološke zahteve za 
zajem gradiva). Kdaj – pa je stvar projektnega in terminskega načrta, ki ga pripravi 
ponudnik (Obrazec 15). 
7.) Sodelovanje sodelavcev naročnika je delno opisano v tehničnih specifikacijah. 
Naročnik bo v vsakem primeru zagotovil izvajalcu tako sodelovanje sodelavcev 
naročnika, da bo ponudnik lahko nemoteno opravljal svoje delo.  
8.) V točki 4.2 tehničnih specifikacij je naveden okvirni terminski plan projekta, v 
katerem je prva aktivnost “A.1. Podrobna analiza zahtev in izdelava delovnih navodil 
oziroma protokola”, ki bo predvidoma trajala 2 tedna (0,5 meseca). Šele potem se 
bodo začele izvajati druge aktivnosti. Ponudnik pa mora v obrazcu 15 sam navesti 
natančen terminski plan za izdelavo protokola.  
9.) V primeru skupne ponudbe se lahko reference nanašajo na kateregakoli 
partnerja.  
10.) Odgovore na vprašanja glede registracije najdete na spletni povezavi 
http://www.arhiv.gov.si/si/e_hramba_dokumentarnega_gradiva/registracija/  
11.) V poglavju 3. Finančna zavarovanja sta zahtevani v točki 3.1. bančna garancija 
za resnost ponudbe v višini 10 % končne ponudbene cene z DDV in v točki 3.2. 
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 20 % pogodbene 
vrednosti z DDV. Tudi iz obrazca 10 (vzorec bančne garancije za resnost ponudbe) 
in obrazca 12 (vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) je 
razvidno, da gre za dve garanciji z natančno določenimi pogoji.  
 
Ustavno sodišče 
Republike Slovenije 
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Vpisnik, Datum objave: 17.7.2009, 08:07 
 
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
Poznamo osnovno definicijo vpisnika, a zanima nas kako izgledajo vpisniki, koliko 
strani ima en vpisnik, njihove mere? 
 
ODGOVOR: 
1.) Vpisnik ima 220 strani. Mere pa so 49 x 34 cm. 
 
Ustavno sodišče 
Republike Slovenije 
 
 
 


