
17.6 Ponudbeni predračun - POPRAVEK 

Ponudnik ta obrazec Ponudbeni predračun - POPRAVEK (Priloga 17.6) naloži v sistem e-JN 
pod razdelek »Predračun« ločeno od ostale ponudbene dokumentacije. 

Ponudbene cene morajo biti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. 
JN 150/2021 »Razvoj, implementacija in vzdrževanje programske rešitve e-portal in za 
podporo procesu financiranja« in obsegati vse zahtevane storitve.  

Ponudbna cena mora vključevati fiksni del investicije in variabilni del stroškov. 

Fiksni del predstavljajo morebitne investicije v dodatno strojno opremo, programsko opremo (licence za 
BPMS ter druga morebitno potrebne licenčnine ali najeme) in izvedbeni del. Vse potrebne licenčnine, 
nakupi ali najemi programske opreme morajo biti podrobno specificirani in cenovno ovrednoteni v 
obrazcu Error! Reference source not found.(Priloga Error! Reference source not found.). 
Izvedbeni del mora biti razdeljen na: 

• Programiranje, ki je dodatno specificirano in cenovno ovrednoteno na: 

i. Programiranje programske rešitve e-portal; 

ii. Programiranje programske rešitve za podporo procesu financiranja; 

iii. Integracije z obstoječim okoljem 

iv. Vzpostavitev zahtevanih okolji (razvoj, test, pred produkcija in produkcija, 

migracija podatkov, dokumentacija,…); 

• Izobraževanje. 

Variabilni del stroškov se deli na: 
• Stroški vzdrževanja izvedbenega dela za podporo BPMS sistemu, razvoju in 

podpori izvedenim programskih rešitev; 

• Stroški podpore licencam (kupljene, najete programske opreme) 

• Dodatne storitve. 

  



Fiksni del investicij/stroškov 

Postavka  Količina Enota 

mere 

Cena na enoto v 

EUR brez DDV 

Cena za celotno 

količino v EUR 

brez DDV  

(količina * cena 

na enoto) 

Nakup dodatne strojne opreme1  1 kpl. Komplet   

Nakup/najem programske opreme 

(licence)2  
1 kpl. Komplet   

Postavka A) SKUPAJ  

Izvedbeni del 

Programiranje programske rešitve e-

portal 
1 kpl. Komplet   

Programiranje programske rešitve za 

podporo procesu financiranja 
1 kpl. Komplet   

Integracije z obstoječim okoljem 1 kpl. Komplet   

Vzpostavitev zahtevanih okolji 

(razvoj, test, pred produkcija in 

produkcija, migracija podatkov, 

dokumentacija,…) 

1 kpl. Komplet 

  

Postavka B) SKUPAJ  

Izobraževanje 

Izobraževanje 1 kpl. Komplet   

Postavka C) SKUPAJ  

Variabilni del stroškov 

Stroški vzdrževanja izvedbenega dela 

za podporo BPMS sistemu, razvoju in 

podpori izvedenim programskih 

rešitev 

48 Mesec 

  

Postavka D) SKUPAJ  

Stroški podpore licencam (kupljene, 

najete programske opreme) 
484 MesecLeto   

Postavka E) SKUPAJ  

Dodatne storitve 60003 ura4   

Postavka F) SKUPAJ  

 
1 Ponudnik v tej ceni ne upošteva strojne opreme, ki jo zagotavlja naročnik in je opisana pod točko 2.7.2 Strežniško okolje, ki ga 

ponuja banka v prilogi 17.5.1 Tehnične specifikacije, ki je del zaprtega dela dokumentacije. 
2 Ponudnik v tej ceni ne upošteva programske opreme, ki jo zagotavlja naročnik in je opisana pod točko 2.7.2 Sistemska 

programska oprema v prilogi 17.5.1 Tehnične specifikacije, ki je del zaprtega dela dokumentacije. Ponudnik mora pod to 
postavko prepisati ceno iz vrstice »SKUPAJ CENA LICENC v EUR brez DDV« iz tabele pod točko 2.3.4 Licence iz 
priloge 17.7. Opis ponudnikove programske rešitve. Ponudnik mora zagotoviti veljavnost ponudb/e za licence (veljavnost 
navedenih cen licenc) iz dokumenta 17.7. Opis ponudnikove programske rešitve (točka 2.3.4 Licence) še vsaj 6 mesecev od roka 
za prejem ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko od ponudnika licence iz priloge 17.7. Opis ponudnikove programske 
rešitve (točka 2.3.4 Licence) kupi v roku 6 mesecev od roka za prejem ponudb po cenah, kot so navedene v prilogi 17.7. Opis 
ponudnikove programske rešitve (točka 2.3.4 Licence). 
3 Predvidena ocena dodanih storitev v času trajanja pogodbe je 6000 ur. 
4 ne glede na člana ekipe (profil strokovnjaka) 



Ponudbena cena skupaj 

(seštevek vrednosti postavk A, B, C, D, E, F) 

 

 

Število uporabnikov programske rešitve, ki jih ocenjuje naročnik, je do 35.000 končnih uporabnikov 
(komitentov) za e-portal in do 300 internih uporabnikov. Rešitev mora zagotavljati skalabilnost.  

Ponudbena cena brez DDV vključuje vse njene sestavine, torej vse stroške (stroške dela, stroški opreme, 
potne stroške in vse ostale stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih del v celotnem 
pogodbenem obdobju), pristojbine in druge dajatve (razen DDV) ter vse morebitne popuste in provizije, 
vse morebitne dodatne davčne obremenitve in tudi morebitno obrnjeno davčno obveznost tako, da 
naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. 

Ponudnik ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev in mora v okviru pogodbene cene 
zagotavljati delovanje predmeta pogodbe. 

Ponudbene cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, 
če v pogodbi ni določeno drugače. Ob morebitnem povečanju ali zmanjšanju obsega opreme oz. storitev, 
ostanejo cene na enote enake kot v dani ponudbi. 

Naročnik bo dodatne storitve naročal glede na svoje potrebe. Naročnik ni dolžan naročiti predvidene 
ocene dodatnih storitev, oziroma porabiti predvidene količine ur v času trajanja pogodbe. 

Cena na enoto mere ure je storitve v obsegu šestdeset (60) minut. Za obračun izvedene storitve (za vse 
ure, ki nimajo prekinitve daljše od ene (1) ure) se uporabi cena na enoto veljavna v času pričetka 
izvedbe. Izvedene ure storitve se zaokrožujejo na trideset (30) minut, pri čemer se naslednjih štirinajst 
(14) minut zaokroži navzdol, več pa navzgor. Ponujene cene na enoto (uro) predstavljajo najvišjo možno 
ceno na enoto za obračun morebitnih dodatnih storitev. 
 

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s 
strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. 
 

 


