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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka:
Datum:

Zadeva:

430-13/2021-40
13. 05. 2021

Povabilo k oddaji ponudbe
Javno naročilo MORS – JNNV SIK -1/2021
VZDRŽEVANJE PROGRAMSKEGA PRODUKTA ENEP

Vabimo vas, da nam posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku
nižje vrednosti.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Oznaka naročila: MORS – JNNV SIK -1/2021
Predmet naročila: PROGRAMERSKA POMOČ
PRI VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE REŠITVE ENEP

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
Splošne informacije
Programska rešitev za vodenje evidence nepremičnin ENEP je izdelana v ORACLE okolju
(verzija 11) z APEX tehnologijo za razvoj aplikacij. Trenutno teče na Apex5.1. Vsebuje module
Evidenca, Razpolaganje, Infrastruktura, Prostorsko urejanje, Inventura in TKobjekti.
Programska rešitev je bila pretežno razvita v SIK Ministrstva za obrambo, z občasno pomočjo
zunanjih izvajalcev.
Zaradi obsežnosti kode želimo vzpostaviti trajno možnost vzdrževanja. Vzdrževanje obsega
poznavanje in povezovanje vsebin ESRI s parametričnim delom, poznavanje pogodbenih
struktur, poznavanje vodenja vzdrževalnih del in evidenc energetske učinkovitosti, poznavanje
prostorskega urejanja v povezavi z grafiko ESRI, poznavanje inventurnih postopkov in
poznavanje koordinatnega prikaza na geodetskih kartah.
Obstoječa koda podpira zgoraj naštete procese. Vzdrževalec se bo zavezal, da prouči kodo na
lastne stroške, pri čemer pa mu bo vedno na razpolago tehnični skrbnik v SIK. Za ta postopek
bomo rezervirali mesec dni. V preostalem času mora delo pri vzdrževanju potekati tekoče, po
potrebi.
Čas, ki ga izvajalec potrebuje za spoznavanje s programsko kodo, ne bo štet v efektivne ure
vzdrževanja, za katere se izda račun.

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114
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NAČIN ODDAJE PONUDBE in ROK ODDAJE
Ponudnik odda ponudbo elektronsko na naslov glavna.pisarna@mors.si, najkasneje do
24.5.2021, s pripisom oznake naročila »MORS – JNNV SIK -1/2021 ; za “Naročila nižje
vrednosti SIK 2021”
Ponudba mora veljati 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z
oddajo ponudbe.
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:
1. Izpolnjeno, podpisano in žigosano PRILOGO 1 – osnovni podatki;
2. Izpolnjeno, podpisano in žigosano PRILOGO 2 - ponudba-cene, s ponudbo in z vpisanimi
vsemi zahtevanimi podatki,
3. Podpisan in žigosan vzorec pogodbe – PRILOGA 3.

ROK in KRAJ IZVEDBE
Vzdrževanje se bo izvajalo po potrebi in na predhodni poziv naročnika. Predvideno je 130 ur
programerske pomoči na leto. Storitve se izvajajo do porabe predvidenih ur ali najkasneje do
30. 11.2022.
Naročnik ni dolžan izkoristiti vseh predvidenih ur.
Storitev se izvaja na naslovu naročnika; svetovanje lahko poteka tudi preko telefona ali na
način, kot ga dogovorita izvajalec in pooblaščena oseba naročnika.

POGOJ: KADROVSKA USPOSOBLJENOST STROKOVNIH OSEB,
ki jih ponudnik prijavi za izvajanje naročene storitve.
Storitev mora izvajati usposobljena oseba, z izkušnjami na področju navedenem v splošnih
informacijah in mora imeti vsaj certifikate:
Oracle Application Express Developer Certified Expert (za verzije 5 ali več),
Oracle PL/SQL Developer Associate
Dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
Strokovna oseba, ki bo izvajala storitve, mora biti varnostno preverjena in imeti veljavno
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, oziroma ga mora pred
začetkom izvajanja storitve pridobiti.
Ponudnik v Prilogi 2: »Ponudba-cene« za vsako predlagano osebo navede zgoraj zahtevano
kadrovsko usposobljenost.

NAČIN in MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA
Pogoj za izbor ponudbe je izpolnjevanje kadrovskih zahtev.
Merilo za izbor ponudnika je najnižja cena, ki vključuje vse stroške.
Morebitna vprašanja v zvezi s povabilom pošljite na naslov glavna.pisarna@mors.si s pripisom
številke ali naziva povabila.
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OBVESTILO O IZBORU PONUDNIKA in SKLENITEV POGODBE
Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri ponudnika in z odločitvijo seznanil ponudnike v roku 8. dni
po sprejemu odločitve.
Z izbranim ponudnikom bo sklenil pogodbo.

Zahvaljujemo se za sodelovanje.

Mag. Marko Doblekar
generalni sekretar

Poslano:
-

Portal GOV.SI

Priloge :
Priloga 1: Podatki o ponudniku
Priloga 2: Ponudba-cene
Priloga 3: Vzorčna pogodba
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Priloga 1: PODATKI O PONUDNIKU
MORS – JNNV SIK -1/2021 ,
PROGRAMERSKA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE REŠITVE ENEP

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA
NASLOV PONUDNIKA:
ulica, h.š., kraj s poštno številko
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA
MATIČNA ŠTEVILKA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
NAZIV BANKE
TELEFON
ELEKTRONSKI NASLOV( za prejemanje
uradne pošte)
ODGOVORNA OSEBA ZA KAKOVOSTNI
NADZOR
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK
POGODBE
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE

_____________________
Kraj in datum

Žig

_______________________________
Podpis odgovorne osebe
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Priloga 2 : PONUDBA - CENE
MORS – JNNV SIK -1/2021 ,
PROGRAMERSKA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE REŠITVE ENEP

Predmet naročila

Količina

enota

Vzdrževanje ENEP
Programerska
pomoč in
svetovanje

1

ura

130

ur

Skupaj

Cena ure
brez DDV
v EUR

KADRI: usposobljenost kadrov
Strokovna oseba
Certifikati
zahtevanega področja:

_____________________
Kraj in datum

Žig

22%
DDV
v EUR

Cena
z DDV
v EUR

Dovoljenje za
dostop do tajnih podatkov
(št. dovoljenja / veljavnost do _)

_______________________________
Podpis odgovorne osebe
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Priloga 3: VZOREC POGODBE
NAROČNIK:

Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Služba za informatiko in komunikacije
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa mag. Marko Doblekar, generalni sekretar
Matična št.:
Št. TRR:
Davčna št.:

5268923000
01100-6370191114
47978457

in
IZVAJALEC:
______________________________
ki ga zastopa direktor _________________________
Matična št.:
Št. TRR:
Identifikacijska št.:

_______________________
_______________________
_______________________

skleneta naslednjo

POGODBO ZA PROGRAMERSKO POMOČ
PRI VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE REŠITVE ENEP
Splošna določba
1.

člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi izvedenega postopka javnega naročila nižje
vrednosti in povabila k oddaji ponudbe ____________ ter ponudbe izvajalca
Ponudba št.__________ z dne ______ je sestavni del pogodbe.

Predmet pogodbe
2.

člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izvajal programersko pomoč pri vzdrževanju programske
rešitve ENEP (v nadaljevanju: storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz povabila k oddaji
ponudbe ______ in iz ponudbene dokumentacije, št. _______ z dne ________, ki je priloga in
sestavni del te pogodbe.
Programska rešitev ENEP je izdelana v ORACLE okolju (verzija 11) z APEX tehnologijo za
razvoj aplikacij. Trenutno teče na Apex5.1. Vsebuje module Evidenca, Razpolaganje,
Infrastruktura, Prostorsko urejanje, Inventura in TK objekti. Vzdrževanje naštetih modulov je
predmet te pogodbe.
Vzdrževanje obsega poznavanje in povezovanje vsebin ESRI s parametričnim delom,
poznavanje pogodbenih struktur, poznavanje vodenja vzdrževalnih del in evidenc energetske
učinkovitosti, poznavanje prostorskega urejanja v povezavi z grafiko ESRI, poznavanje
inventurnih postopkov in poznavanje koordinatnega prikaza na geodetskih kartah.
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Obstoječa koda podpira zgoraj naštete procese. Vzdrževalec bo prouči kodo na lastne stroške,
pri čemer pa mu bo vedno na razpolago tehnični skrbnik v SIK. Za ta postopek bo naročnik
rezerviral mesec dni. V preostalem času mora delo pri vzdrževanju potekati tekoče, po potrebi.

Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj izvedbe
3.

člen

Skupna vrednost pogodbe znaša ________ EUR brez davka na dodano vrednost (v
nadaljevanju: DDV) oziroma ______ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR.
Vrednost urne postavke ________ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV)
oziroma ______ EUR z DDV. Cena ure je nespremenljiva v času trajanja pogodbe in vključuje
vse stroške izvajalca.
Dobavitelj bo storitev izvedel najkasneje do 30.11.2022.
Kraj izvedbe storitve: SIK, Vojkova 55, Ljubljana.

Način plačila
4.

člen

Izvajalec izstavi račun po opravljenem sklopu nalog v skladu z dogovorom s pooblaščeno osebo
naročnika, ali najkasneje po preteku štirih (4) mesecev od podpisa pogodbe ali od zadnjega
računa, za opravljene storitve v tem obdobju. Izvajalec pošlje naročniku račun izključno v
elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe. E-račun mora biti
naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Služba za informatiko in komunikacije, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana.
Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:
- Potrjeno Poročilo o svetovanju, ki ga pordi pooblaščena oseba naročnika
- Dnevnik dogodkov svetovanja, kadar ga k poročilu doda pooblaščena oseba naročnika
Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po
uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi
reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči
naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem
naslovu.
V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati
zakonite zamudne obresti.

Postopek naročanja:
5.

člen

Storitev vzdrževanja programskega produkta ENEP se izvaja sukcesivno na podlagi manjših
naročil, ki nastopijo glede na naročnikove potrebe. Narava naročenih del je takšna, da se
naročnik za vsebino, obseg in roke naloge sproti dogovori z izvajalcem v času, ko potrebuje
pomoč pri vzdrževanju aplikacije.
Programerska pomoč, tudi svetovanje, ki je predmet te pogodbe, se izvaja na naslovu
naročnika; kadar je mogoče, pa lahko poteka tudi telefonsko, oziroma se pooblaščena oseba
naročnika in izvajalec dogovorita za način pomoči glede na problem, ki se rešuje.
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Začetek storitve svetovanja ali intervencije se začne z elektronskim sporočilom naročnikove
pooblaščene osebe za realizacijo pogodbe, ki problem ali nalogo opiše in pošlje izvajalcu. Vse
aktivnosti pooblaščena oseba naročnika vodi v Dnevniku dogodkov svetovanja. Za vsako
intervencijo/obisk se navede datum, način realizacije in kratka vsebina del ter število efektivnih
ur in časovni termin intervencije/ obiska. Za zaključene naloge izvajalec izpolni Poročilo o
svetovanju, ki ga potrdi pooblaščena oseba naročnika.
Poročilo o svetovanju in Dnevniku dogodkov svetovanja so podlaga za izdajo računa. Izvajalec
izda račun po večjem sklopu nalog, oziroma po dogovoru s pooblaščeno osebo naročnika,
najkasneje pa po preteku 4 mesecev od zadnjega izdanega računa.

Kakovost storitve
6.

člen

Kakovost storitve mora ustrezati naročnikovim zahtevam.
Izvajalec je dolžan storitve izvesti strokovno, kvalitetno, po pravilih stroke in v skladu s predpisi
ter v dogovorjenem roku.
Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kakor tudi na
druge okoliščine, ki so pomembne za kvalitetno programa ali storitve.
Storitev vzdrževanja programskega produkta ENEP izvajajo le osebe, ki jih je izvajalec navedel
v prilogi ponudbe (kadrovska usposobljenost) in so varnostno preverjene.

Protikorupcijska klavzula
7.

člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno
korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Odstop od pogodbe
8.

člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če
izvajalec:
postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v
prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske
družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan
stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu
sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.
V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih
obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za
neizvedbo storitve.
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Pogodbena kazen
9.

člen

V kolikor izvajalec naročniku ne izvede storitve v pogodbenem roku in ki ni posledica višje sile
ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰
(promilov), od vrednosti zamujene storitve z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15%
(odstotkov) od vrednosti zamujene storitve z DDV.
Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne
vrednosti pogodbe z DDV, če storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede.

Informacijska varnost
10.

člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik
ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi.
Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili prostorov naročnika in ne bodo
uporabljeni za druge namene.
Informacije v zvezi z informacijsko infrastrukturo naročnika, do katerih pride med svojim delom
izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.
Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem
ter vednostjo naročnika. Vse aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec opravljal ne smejo ogroziti
delovanja informacijskih sistemov naročnika. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih
sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi
sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.
Za morebitne kršitve obveznosti, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, je
izvajalec odškodninsko odgovoren.
Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega
člena.
Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in
zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oz. razveljavitvi
svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje
delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo leti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Skrbnik pogodbe
11.

člen

Skrbnik pogodbe strani naročnika je Jana Skušek , s strani izvajalca pa ______________.
Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe
nični.
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Končne določbe
12.

člen

Ta pogodba je sklenjena za ___ ur svetovanja in preneha z realizacijo teh ur. Naročnik ni
dolžan izkoristiti vseh predvidenih ur podpore. V takem primeru je pogodba časovno omejena in
je veljavna do _____(30.12.2021/2022)
13.

člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se
obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.
14.

člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so
veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.
Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene
stranke drugi stranki.
15.

člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo,
uporabljajo določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB; s spremembami in
dopolnitvami).
16.

člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali
sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem
pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
17.

člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
po 1 (en) izvod. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z
dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Št.:
Datum:
NAROČNIK

DOBAVITELJ

Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Služba za informatiko in komunikacije

_________________________
Kraj in datum

Žig

_________________________
Podpis odgovorne osebe ponudnika

