
NAB-JN-01/O01 Stran: 1/4

Številka: 450-1003/2020/5
Ljubljana, 10.07.2020

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Spoštovani,

1.  Predmet javnega naročila je: Vzpostavitev mobilne aplikacije COVID-19 – opozorilnik.
2.  Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz specifikacij v prilogi oz. ponudbe.
3. Rok za dokončanje del (Razvoj in prilagoditve) je 1. 8. 2020 z veljavnostjo pogodbe do dne 31. 

12. 2020.
4. Kontaktna oseba naročnika: mag. Aleš Veršič, aversic@gov.si, 041 336 420 .
5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 7. 2020 do 12:00 ure, na

elektronski naslov: gp.mju@gov.si z obveznim sklicem na zadevo 450-1003/2020.
6. Enotne cene iz ponudbe so fiksne do konca izvedbe storitev po ponudbi.
7.  Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki je določena 

na podlagi izračunanega najnižjega M, ki se izračuna po  naslednji formuli ob upoštevanju pogoja 

za izbiro ponudnika: 
M = točkovanje ponudbe,

PC = skupna ponudbena cena obravnavanega ponudnika z DDV, pri čemer le-ta ne more biti 0.

Mer1 = število referenčnih projektov, najvišje možno število točk pri tem merilu je 40 točk (po 10
točk na referenčni projekt), pri čemer lahko ponudnik prijavi največ štiri referenčne projekte. Za 
referenčni projekt se šteje objavljena aplikacija v App Store ali Google Play (ponudnik priloži 
dokazilo, iz katerega je razvidno, da je izdelal objavljeno aplikacijo). Referenca, ki se uporabi za 
izpolnjevanje pogoja se ne more upoštevati pri Mer1.

8.  Pogoj za izbiro ponudnika:

- objava vsaj ene (1) različne aplikacije v obeh spletnih trgovinah App Store in Google Play; To 
pomeni, da je aplikacija X objavljena v App Store in Google Play. (ponudnik priloži dokazilo, iz 
katerega je razvidno, da je izdelal objavljeno aplikacijo).

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegla enak najnižji M, bo naročnik izbral 
najugodnejšega ponudnika z enakim najnižjim M, z žrebom.

Lep pozdrav,

Pripravil: Odgovorna oseba:
Domen Trost mag. Peter Geršak
VIŠJI SVETOVALEC Državni sekretar
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PRILOGE:

-  Tehnične specifikacije
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PONUDBA ŠT.:______________

1. PODATKI O PONUDNIKU

Naziv ponudnika:

Sedež:

Identifikacijska številka:

Matična številka:

Transakcijski račun:

Telefonska številka:

Telefaks številka:

Elektronska pošta:
Ime in priimek odgovornega za izvedbo in 
njegova funkcija:
Obratovalni čas:

V skladu s povabilom Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,  k oddaji 
ponudbe za naročilo katerega predmet je Vzpostavitev mobilne aplikacije COVID-19 - opozorilnik
(številka zadeve: 450-1003/2020) oddajamo ponudbo za predmetno naročilo.

1. PONUDBENA CENA

storitev količina enota cena na enoto 

(brez DDV)

skupaj 

(brez DDV v €)

Vzdrževanje aplikacije NIJZ in mobilne 
aplikacije IOS in android

5 mesec € €

Razvoj in prilagoditve

1. Aplikacija NIJZ -razvoj grafičnega 
vmesnika in poslovne logike za 5 
metod

2. Prilagoditev mobilne aplikacije IOS in 
android

1 enota € €

SKUPAJ brez DDV €

22,00% DDV 22,00% €

SKUPAJ z DDV €

Kraj: Datum: Žig: Podpis ponudnika:
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