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Stadij postopka Datumi
Rok za postavitev vprašanj do 06.09.2018 ob 10:00

Rok za predložitev ponudb do 14.09.2018 ob 10:00

Odpiranje ponudb Neposredno preko aplikacije e-Oddaja dne 14.09.2018 ob
10:15

KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: Boštjan Žlak E-poštni naslov: bostjan.zlak@famnit.upr.si
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s
pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr.
težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako
so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim
ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki
niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso
pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-
Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2 .
Ponudnike opozarjamo, naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem
veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za
pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani
Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprašanjain
spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse
potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.
Ponudba mora biti preko zgoraj navedene aplikacije oddana do navedene ure. Za
oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s
statusom »ODDANO« Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po
zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da
ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik
svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu
odprta zadnja oddana ponudba.
V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno
navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je,
da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej
razpisni dokumentaciji.
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Ponudnik mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjenju strokovne in tehnične
sposobnosti:

1. Ponudnik ima v zadnjih treh (3) letih od datuma objave obvestila o tem naročilu
izkušnje:

 Iz vodenja projekta, ki se je izvajal v okviru kohezijske politike oz. je bil
sofinanciran s strani EU. Zahtevajo se 3 reference vodenja projektov za
subjekte javnega sektorja. Projekti morajo vključevati po vsebini primerljive
storitve, kot so zahtevane s konkretnim javnim naročilom. Pogodbena vrednost
ene reference mora biti najmanj v višini ponudbene vrednosti iz obrazca
Predračun št. (OBR 6; Segment 1, tabela 1).

 Z delujočo informacijsko rešitvijo za upravljanje EU projektov za naročnike
javnega sektorja. Zahtevajo se 3 reference, ki izkazujejo karakteristike
informacijske rešitve skladno s tehničnimi karakteristikami, kot so zahtevane s
konkretnim naročilom.

 Z izvajanjem celotnih postopkov javnih naročil za naročilo storitev in materiala.
Zahtevajo se reference za navedena javna naročila, ki vključujejo izkušnje iz
vseh faz izvajanja postopka javnega naročila, kot se zahteva s konkretnim
naročilom. Ponudnik je moral izvesti najmanj sto (100) javnih naročil.

DOKAZILO:
 izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (Del IV: Pogoji

za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila
storitev: izvedba storitev določene vrste),

 izpolnjen obrazec OBR 4D, za vse gospodarske subjekte v ponudbi (Obrazec ne
sme biti starejši od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu JN)

Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi:

Ponudnik mora razpolagati vsaj z minimalno HW in ustrezno licenčno SW
opremo za izvedbo vsebin iz tehničnega dela razpisne dokumentacije, ki je
uporabna pri izvedbi pogodbenega dela.

Kot minimalna obvezna oprema s katero mora ponudnik razpolagati je:
 vsaj pet prenosnih računalnikov, ki izpolnjujejo vsaj minimalne sistemske zahteve za

namestitev Office 2010,
 programska oprema za urejanje besedila in podatkov (MS Word, MS Excel,  vsi

zbirke 2010 ali novejša verzije),
 programi za pregled podatkov v formatu .pdf, .png, .jpg, .tiff in ostalih osnovnih

računalniških formatih,
 informacijski sistem za izvajanje investicijskega projekta. Informacijski sistem mora

zagotavljati najmanj naslednje funkcionalnosti:

Splošne zahteve:
 Informacijski sistem mora zagotavljati večuporabniško okolje in dostop prek

svetovnega spleta in brskalnika.
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morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna
zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.

Pogoji za prijavljene kadre:
 kader, ki ima:

o Zaključen najmanj študijski program prve stopnje po 33. členu Zakona o
visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D
in 109/12) ali temu primerljiv študijski program po prejšnjih predpisih;

o Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na področju administrativnega
vodenja projektov sofinanciranih s strani evropskih strukturnih in
investicijskih skladov;

o Izkušnje z vodenjem projektne pisarne za subjekte javnega sektorja.
Projektna pisarna je morala vključevati po vsebini primerljive storitve, kot
so zahtevane s konkretnim javnim naročilom. Zahtevane so 3 reference.
Pogodbena vrednost ene reference mora biti najmanj v višini ponudbene
vrednosti iz Predračun št. (OBR 6; Segment 1, tabela 1);

 kader, ki ima:
o Zaključen najmanj študijski program prve stopnje po 33. členu Zakona o

visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D
in 109/12) ali temu primerljiv študijski program po prejšnjih predpisih;

o Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na področju izvajanja postopkov
javnih naročil blaga, storitev in gradenj kot so opredeljena v referenčnem
pogoju za ponudnika;

o Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj v postopku uveljavljanja pravnega
varstva v postopku izvajanja javnih naročil.

 kader, ki ima:
o Zaključen najmanj študijski program prve stopnje po 33. členu Zakona o

visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D
in 109/12) ali temu primerljiv študijski program po prejšnjih predpisih;

o Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na področju notranje revizije z
licenco pooblaščenega revizorja in preizkušenega notranjega revizoja in
državnega notranjega revizorja.

 kader, ki ima:
o Zaključen najmanj študijski program prve stopnje po 33. členu Zakona o

visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D
in 109/12) ali temu primerljiv študijski program po prejšnjih predpisih;

o Najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na področju tehnične in
administrativne podpore pri izvajanju EU projektov.

DOKAZILO:
 izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi (Del IV: Pogoji

za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in
strokovna usposobljenost)

 izpolnjen obrazec OBR 4C.

Posamezni kader se lahko nominira za eno postavko referenčnih pogojev za
kadre.
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1.14 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne.

1.15 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je v skladu s 84. členom ZJN-3 ekonomsko
najugodnejša ponudba. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk:

1.15.1 Cena

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ceno za segment 1 in 2 (tabela 3 obrazec
Predračun – OBR 6), bo prejel 60 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj ob
upoštevanju naslednje formule:

Št. točk ponudnika = cena/cena ponudnika x 60

1.15.2 Reference kadrov

Ponudnik, ki zagotovi kader, ki je pooblaščeni revizor in državni notranji revizor s 5
letnimi izkušnjami z izvedbo revizije projektov, ki se sofinancirajo s sredstvi EU
skladov (najmanj 10 revizij projektov), pri čemer mora biti revizor pooblaščeni revizor
z licenco Slovenskega inštituta za revizijo na podlagi Mednarodnega standarda
sorodnih storitev 4400 prejme 10 točk.

Ponudnik, ki zagotovi kader, ki ima najmanj 10 let delovnih izkušenj z izvajanjem
javnih naročil (izvedba celotnega postopka od sklepa o začetku postopka do objave
obvestila o oddaji naročila in sicer najmanj 50 postopkov javnih naročil in po vseh
postopkih, kot so predvideni s tem javnih naročilom), obravnave revizijskih zahtevkov
(najmanj 10 revizijskih zahtevkov) in izdelavo ocene izvedljivosti projekta po modelu
javno-zasebnega partnerstva prejme 15 točk.

Ponudnik, ki zagotovi kader tehnične stroke z najmanj 5 letnimi izkušnjami iz
oblikovanja tehničnih specifikacij in pregleda tehničnega dela ponudb za gradnjo in
nabavo tehnološke opreme nad vrednostjo 1 mio EUR (velja na posamezno
pogodbo; najmanj 3 investicije) prejme 15 točk.

Obrazcu 7 morajo ponudniki obvezno priložiti referenčna potrdila iz katerih
izhaja izpolnjevanje zahtev v sklopu merila REFERENCE KADROV.

Naročnik dopolnjevanja v sklopu Meril ne bo dopustil!

V kolikor dva ali več ponudnikov doseže enako število točk pri kriterijih merila, bo
naročnik izbral ponudnika z nižjo skupno ponudbeno ceno v EUR.

1.16 Zavarovanja

1.16.1 Zavarovanje za resnost ponudbe


