RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1. NAROČNIK: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana

2. PREDMET RAZPISA:
Naročnik razpisuje Javno naročilo za izvajanje storitev vzdrževanja strojne in programske opreme
ter sistemsko podporo pri naročniku.
Ocenjena vrednost naročila je 16.000€.

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA
Predmet vzdrževanja:
1x Strežnik in 1x Router Cisco ASA 5505
7x Stacionarni računalniki z MS Windows XP oz. Windows Vista oz. Windows 10
7x Prenosni računalniki z MS Windows XP oz. Windows Vista
Storitve:
1.
1x tedensko pregled strežnika na daljavo
 pregled event logov
 pregled delovanja TERMINAL, DCP, DNS, WINS in RAS strežnika

2.

administracija strežnika na daljavo in po potrebi na poziv
 Active Directory, Exchange …

3.

Pregled zaščite podatkov
 Pregled varnostne kopije, na daljavo
o Testno restavriranje podatkov iz naključno izbranega medija, kvartalno
o Pregled logov, tedensko

4.

Pregled antivirusnega programa
 pregled centralne instalacije
o delo na daljavo + 1 x mesečno ročni zagon posodobitve
 pregled logov po postajah (na centralni instalaciji)
o delo na daljavo, 1x mesečno
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5.

Pregled logov na mrežnem usmerjevalniku (ADSL router)
 nadgradnja/ osvežitev programske opreme usmerjevalnika
o po potrebi, delo na daljavo
 TEST scan portov usmerjevalnika (odprti, zaprti, prikriti porti)
o 1x mesečno, delo na daljavo

6.

Popis in pregled računalniške in programske opreme
 ob podpisu pogodbe
 ažuriranje 1x letno

V kolikor bo Filmski sklad v času trajanja pogodbe spremenil server in programsko ter mrežno
okolje, ki bi bistveno spremenilo obseg dela po tem razpisu bosta partnerja ugotovila spremenjen
obseg dela in poskusila dogovoriti novo ceno. Sicer pa si Filmski sklad pridržuje pravico predčasne
prekinitve pogodbe.

4. ROK PLAČILA:
30 dni po opravljeni storitvi in prejemu izstavljene fakture, ki jo izbrani ponudnik izdaja mesečno

5. ROK IZVEDBE:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba za čas enega leta.
Storitve se opravljajo po specifikaciji tedensko oz. mesečno oz. po potrebi.

6. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:
Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo do 6. januarja 2011 do 12. ure. V primeru, da bo
ponudba predložena po roku, jo naročnik ne bo upošteval in jo bo neodprto vrnil ponudniku.
Ponudba se lahko dostavi naročniku na naslednji način:
 osebno ali po pošti v zaprti ovojnici z pripisom: »Za razpis za informacijsko podporo - Ne
odpiraj« na naslov:
Filmski sklad R Slovenije – j.s., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana

Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih brez davka na dodano vrednost.
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7. OSEBA NAROČNIKA, PRISTOJNA ZA ZBIRANJE PONUDB
Oseba, ki je pristojna za zbiranje ponudb s strani naročnika je Igor Kadunc.

8. MERILA
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu oz. bo
točkovan po naslednjih merilih:
- 15% vrednosti: usposobljenost, ki se dokazuje z usposobljenostjo kadrov s potrdili in
certifikati za programsko opremo, ki jo uporabljamo na skladu (glej razpisno
dokumentacijo)
- 70 % vrednosti: cena
- 15% vrednosti reference v podobnih ustanovah in podjetjih
ob izpolnjevanju pogojev osnovnih sposobnosti ponudnika.

9. NAČIN SKLENITVE POGODBE
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo storitev, ki so predmet tega
javnega naročila v roku 14. dni od pravnomočne in dokončne odločitve o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

Številka: IDOP 2506/10
Datum: 24.12.2010

Igor Kadunc,
direktor
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