
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 STRAN 1 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
Ponudnik: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Predmet javnega naročila: nakup programske opreme za uvedbo enotnega informacijskega 
sistema, ki pokriva 

a. Vhodno knjigo s: 
- preslikavo dokumentov v e-zapise (skeniranjem) 
- označevanjem osnovnih sredstev in drugih sredstev s črtno kodo 
- vpisom osnovnih podatkov 
- opredelitvijo tokokroga dokumentov 
- sledenjem fazam v tokokrogu 
- integracijo in uporaba slik dokumentov v poslovnem programu 
- možnostjo postopnega prehoda na elektronsko poslovanje 
- arhiviranje prejete in oddane pošte (papirnate, elektronskih sporočil, knjigovodskih 

listin…) 
b. Poslovni program (ERP), ki pokriva vse funkcije:  

- materialno poslovanje 
- finančno poslovanje 
- upravljanje z naročili 
- kadrovske evidence 
- obračun plač in potnih nalogov 
- elektronsko poslovanje z bankami 
- oblikovanje obrazcev za poročanje državnim inštitucijam 
- učinkovito obveščanje z orodjem za kontroling. 

c. Sistem vodenja evidenc in drugih dokumentov, ki so vezani na podatke o izbranih in 
financiranih projektih Filmskega sklada. 

d. Sistem vodenja evidenc in vsebine izdanih odločb. 
e. Sistem vodenja evidenc in vsebine podpisanih pogodb s sistemom opomnikov v MS Office 

Outlook (na osnovi vnosa podatkov o pogodbah) 
f. Arhivski sistem v kolikor ni že zajeti v odstavku a.  

 
Orientacijska vrednost naročila: 9.000 € (brez DDV) 
 

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za navedeno programsko opremo. 
 
Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti 
seštejte. 
 
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 
 
Predračun mora biti veljaven do 1.12. 2009. 
 
Rok plačila znaša 30 dni po prevzemu blaga oz. opravljeni storitvi in prejemu izstavljene fakture. 
 
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu oz. bo 
točkovan po naslednjih merilih: 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 STRAN 2 

1. za točki a. in b.: 
- število inštalacij v Sloveniji 30 % 
- uporaba v javni upravi, zavodih, skladih 10 % 
- integracija obeh sistemov 20 % 
- cena 40 % 

2. za preostale točke:  
- Integriranost z vhodno knjigo in ERP programom 20 % 
- Funkcionalnost in pokrivanje želja uporabnika 30 % 
- Cena 50 % 

 
ob izpolnjevanju pogojev osnovni sposobnosti ponudnika. 
 
Izjavo o izpolnjevanju pogojev o osnovni sposobnosti ponudnika izpolnite tako, da obkrožite DA ali 
NE. 
 
Ponudbi dodajte tudi osnutek pogodbe, ki jo običajno sklepate z kupci, pri čemer upoštevate 
pogoje razpisa. 
 
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 26.10.2009 do 14.00 
 
Prosim, da podate ponudbo. 
 
 
Pripravil: 
skrbnik proračunske postavke Igor Kadunc 
 
 
 
Številka: NVAB 82/09 Denis Miklavčič 
Datum: 13.10.2009 Direktor po pooblastilu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
1. Ponudba 
2. Predračun 
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev o osnovni sposobnosti ponudnika 


