zadeva: javno naročilo

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO,
vabi k oddaji ponudbe za postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih strani
Razpisna dokumentacija
Predmet javnega naročila je vzpostavitev spletnih portalov Zavoda Novo mesto, vključno s prenosom podatkov iz
sedanjih portalov in vnosom novih vsebin: priprava koncepta postavitve spletne strani, programiranje, postavitev,
oblikovanje grafičnih elementov in vnos besedil in datotek, vzpostavitev testnega delovanja portalov in izvajanje
prilagoditev v testnem obdobju: 1 mesec po potrjeni končni različici postavljenih portalov, vzdrževanje in gostovanje
spletnih portalov: 48 mesecev od začetka produkcijskega delovanja portalov.
*Opcijsko: izdelovalec/ponudnik lahko v ponudbo ločeno vključi tudi izdelavo aplikacije za androide in Apple
mobilne naprave.
Predvideni roki izvedbe vseh razpisanih del:
• priprava koncepta postavitve spletne strani: 1 teden od podpisa pogodbe,
• programiranje, postavitev, oblikovanje grafičnih elementov in vnos besedil in datotek: 1 mesec od potrjenega
koncepta postavitve portalov,
• vzpostavitev testnega delovanja portalov in izvajanje prilagoditev v testnem obdobju: 1 mesec po potrjeni
končni različici postavljenih portalov,
• vzdrževanje in gostovanje spletnih portalov: 48 mesecev od začetka produkcijskega delovanja portalov.
Časovnica postopka
Rok za postavitev vprašanj
Rok za predložitev ponudb
Odpiranje ponudb in izbor izvajalca
Podpis pogodbe

do 09. 3. 2018
do 16. 3. 2018
najkasneje do 23. 3. 2018
najkasneje do 30. 3. 2018

Kontaktna oseba naročnika: Jure Dolinar
E-poštni naslov: jure.dolinar@novomesto.si
Telefonska št: 041 399 659
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
osebno ali po pošti na naslov: ZAVOD NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto
Ponudba mora v vložišče naročnika prispeti najkasneje do 16. 3. 2018 do 15. ure. Naročnik ponudnike poziva, da v
izogib kasnejšim težavam zahtevajo potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje
ponudbe pri pooblaščeni osebi naročnika. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov,
telefonska številka in e-mail ponudnika.
Čas veljavnosti ponudbe: najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.
Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev
ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za
oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki
morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih
straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
Zmanjšanje obsega naročila
Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge.
Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z
navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za
zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega
dela javnega naročila.
Dodatno naročilo
Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do spremembe
pogodbe brez novega postopka javnega naročanja, na način in pod pogoji, določenimi v ZJN-3. Sprememba pogodbe o
izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo je mogoča samo v primeru, da so za to izpolnjeni pogoji, ki jih za
spremembo pogodb določa ZJN-3.
Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo
sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih
drugih pogojev te razpisne dokumentacije.
POGOJ 1 Reference
Ponudnik je v zadnjih treh poslovnih letih (2015, 2016 in 2017) uspešno izvedel vzpostavitev in izvajal vzdrževanje vsaj
3 (treh) spletnih portalov. Naročnik bo štel kot ustrezno referenco tudi referenco, pri kateri obdobje vzdrževanja
presega to triletno obdobje, če se je storitev vzdrževanja izvajala v zahtevanem obdobju in izpolnjuje druge zahteve
naročnika.
POGOJ 2 Kadrovske zahteve
Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti predmetno javno naročilo, za katerega daje ponudbo, v
skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo
javnega naročila in imeti ves čas izvajanja javnega naročila zadostno število ustrezno usposobljenega osebja, tako da
bo lahko zagotavljal nemoteno in kakovostno izvajanje razpisanih del.
Reference in kadrovske zahteve z dokazili in obrazložitvijo mora ponudnik navesti v prilogi k ponudbi.

ZAHTEVE IN FUNKCIONALNOSTI
Pri izdelavi spletnih portalov in vseh posameznih podstrani je potrebno slediti danim izhodiščem in zagotoviti
funkcionalnosti:
•
•
•
•
•

upoštevati je potrebno CGP zavoda (navodila za uporabo celostne grafične podobe Zavoda Novo mesto poda
oblikovalec zavoda);
grafična rešitev mora biti moderno zasnovana;
stran mora biti pregledna ter izčrpna, informacije hitro in logično dostopne;
imeti mora zmogljiv iskalnik (omogočati mora sprotno filtracijo zadetkov);
spletna stran mora imeti uporabniku prijazen vmesnik za dopolnjevanje ali spreminjanje vseh delov vsebine,
kar naročniku omogoča avtonomijo pri dopolnjevanju vsebine brez dodatnih stroškov ali večjih posegov:
a.) več nivojska varnostna politika uporabnikov (z omogočanjem vpisa napovedi dogodkov in novic
registriranim zunanjim uporabnikom ob uredniškem potrjevanju),
b.) podpora različnim vsebinam (oblikovano besedilo, besedilo s sliko, fotografija, galerija, izdelava
obrazcev, anket, pogosta vprašanja, prijava na novice, nalaganje poljubnih datotek – word, excel, pdf
itd., vključevanje zemljevidov, Youtube video posnetkov in poljubne HTML kode) z možnostjo predogleda
vsebin pred dokončno objavo na spletu. …);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

omogočiti je potrebno možnost opremljanja podstrani z možnostjo varnega spletnega plačevanja s plačilnimi
in kreditnimi karticami;
integracija z rezervacijskim sistemom booking.com na visitnovomesto strani;
stran mora biti optimizirana za nemoteno brskanje na več napravah, brskalnikih in mobilnih napravah;
prilagojena mora biti za uporabnike s posebnimi zahtevami (skladno s priporočili WAI W3C)
omogočiti prijavo na novice kot modul, ki ga lahko dodajamo k prispevkom z CMS možnostjo generiranja
mailinga (s programom Mailchimp);
implementirati je potrebno napredno statistiko (Google Analytics);
implementirati je potrebno osnovno tehnično optimizacijo za iskalnike;
implementacija povezav do socialnih omrežij in možnosti deljenja posamezne strani drugim;
omogočiti RSS;
prijazna mora biti za tiskanje (umaknjene pasice in meniji itd. – še posebej v segmentih statičnih vsebin);
možnost preklapljanja med jeziki (izhodiščno slovenščina in možnost angleščine (možnost CMS, da ob vnosu
novice, vneseš še angleško verzijo, če je za dotično novico mišljen prevod). Na visitnovomesto.si tudi
nemščina in italijanščina.

V postopku postavitve spletne strani pričakujemo:
•

•
•
•
•
•
•
•

izvedbo izhodiščnega sestanka pred pripravo koncepta spletne strani z razpravo o posameznih možnostih –
pričakujemo, da nam bo izvajalec svetoval glede na strokovno znanje o posameznih funkcionalnostih in
najnovejše trende pri postavljanju spletnih strani;
pripravo koncepta spletne strani – s predlogom grafičnega oblikovanja in posameznimi funkcionalnostmi
spletne strani;
oblikovanje grafičnih elementov spletne strani in implementacijo le-teh;
programiranje spletne strani;
prenos vsebin in datotek na nove spletne strani;
izvedbo izobraževanja za urednike spletnih strani do samostojnega dela;
izvedbo testnega obdobja v trajanju enega meseca z odpravo vseh morebitnih napak in pomanjkljivosti;
produkcijsko delovanje z gostovanjem in vzdrževanjem vseh vsebin na opremi izvajalca ter tehnično podporo
za obdobje 48 mesecev.

Gostovanje in vzdrževanje spletnih portalov- tehnične zahteve strežnika
Spletni portali bodo v testnem in produkcijskem obdobju gostovali na opremi ponudnika. Oprema je lahko last
ponudnika, ali pa jo ima ponudnik v najemu.
Izdelana informacijska rešitev in oprema ponudnika morata zagotavljati hitrost odpiranja posameznih strani v času do
1 sekunde po kliku na spletno povezavo pri hkratnem delu 20 uporabnikov (poljubno porazdeljenih po vseh portalih)
pri povprečnem obisku ena nova odprta stran na minuto.
Vzdrževanje
V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški delovanja opreme, vključno s stroški vseh potrebnih licenc in
morebitnih najemnin, stroški nadgradenj in servisiranja opreme.
Ponudnik bo v času produkcijskega delovanja portalov zagotavljal neprekinjeno delovanje vseh portalov vse dni v letu.
O načrtovanih prekinitvah, ki bi nastale zaradi nadgradenj in drugih posegov v opremo, bo ponudnik predhodno
obvestil naročnika. Nadgradnje, ki imajo za posledico prekinitev delovanja strani za več kot 30 minut, bo izvajal v času
od 20h zvečer do 6h zjutraj.
Avtorske pravice
Izvajalec bo vse materialne avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, ki ga določa 22. člen Zakona o avtorskih in
sorodnih pravicah ekskluzivno in neomejeno prenesel na naročnika. Navedene materialne avtorske pravice naročnik
lahko izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Poleg tega bo izvajalec jamčil, da materialnih avtorskih pravic ne
bo prenesel na nikogar drugega. Izvajalec obdrži moralne pravice.

OSNUTEK STRUKTURE PORTALA
Predstavitev Zavoda Novo mesto (ZNM)
Javni zavod Novo mesto je nastal leta 2017 po združitvi Kulturnega centra Janeza Trdine in Agencije za šport Novo
mesto, in v okviru razširjenega poslanstva združuje področja kulture, športa, mladine in turizma. Vloga ZNM je
opravljanje funkcije regijskega središča, ki oblikuje politike, programe in projekte na osnovnih področjih ter vodi
obstoječe in razvija nove produkte, ki pozitivno vplivajo na kakovost življenja prebivalcev in so privlačni za tuje
obiskovalce. Zavod deluje tudi kot povezovalec vseh notranjih in zunanjih deležnikov, ki delujejo na osnovnih
področjih ter sodeluje z organizacijami iz ostalih področij. ZNM investicijsko upravlja in razvija športno-kulturnoturistično-mladinsko infrastrukturo, kot so športni in kulturni objekti, javna igrala, brežine reke Krke in druge zelene
javne površine.
Na področju športa ZNM vodi programe za otroke in mladino, kot so Mali sonček, Krpan, Naučimo se plavati ipd. V
programih športne rekreacije najdemo Delavske športne igre in rekreativne lige v ekipnih športih. ZNM organizira
različne športne prireditve, kot so Športnik leta, Igre prijateljstva, Skoki v Krko, Spust po Krki, Supathlon ipd.
ZNM na področju kulture nudi kakovostno profesionalno in amatersko kulturno produkcijo. Glavni kulturni programi
zavoda so gledaliških in glasbeni abonmaji, mednarodni jazz festival in delavnica Jazzinty, festival klasične glasbe Sem
glasba, sem mesto, kulturna vzgoja za vrtce in osnovne šole ter številni drugi projekti in prireditve.
Na področju turizma ZNM vodi turistične programe, oblikuje nove integralne turistične produkte in organizira
osrednje mestne prireditve. Skrbi za lokalno, nacionalno in mednarodno promocijo ponudbe Novega mesta ter
povezuje regionalne ponudnike.
Namen spletne strani, ki je predmet razpisa, je zagotavljati vse ključne informacije o zavodu, programih in projektih na
področju športa, kulture in mladine, turistični ponudbi in objektih v upravljanju zavoda.

Grafični prikaz osnovnih menijev, podstrani in URL:
vstopna stran:
www.znm.si ali
www.zavod.novomesto.
si

- koledar dogodkov
- kupi karto
- iskalnik

podstran-link 1
ŠPORT
www.znm.si/sport

podstran-link 2
KULTURA
www.znm.si/kultura ali
www.kcjt.si

podstran-link 3
TURIZEM
www.visitnovomesto.si

podstran-link 4
MLADINA
www.znm.si/mladina

podstran-link 5
OBJEKTI
www.znm.si/objekti

- šport mladih
- športna rekreacija
- projekti

- gledališče
- glasba
- za otroke
- festivali
- galerija kocka

- top doživetja
- info
- kaj početi
- nastanitev
- kulinarika

- KUV
- coworking p.
- delavnice

- kapacitete
- najemi
- urnik zasedenosti
- foto
- pokrovitelji, donatorji

- znamenitosti

Osnutek vstopne strani:
ŠPORT
1.

KULTURA

TURIZEM

MLADINA

OBJEKTI

vstopna stran

LINK NA ŠPORT
sport.znm.si
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kultura.znm.si

LINK NA TURIZEM
visitnovomesto.si
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LINK NA ŠPORT
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LINK NA KULTURO
kultura.znm.si

LINK NA TURIZEM
visitnovomesto.si

LINK NA MLADINO
mladina.znm.si

FOTO/
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ŠPORTNI
DOGODEK

FOTO/
IZPOSTAVLJEN
KULTURNI
DOGODEK

FOTO/
IZPOSTAVLJEN
TURISTIČNI
DOGODEK

FOTO/
IZPOSTAVLJEN
MLADINSKI
DOGODEK

2.
LINK YOUTUBE KANAL

insta

insta

FB
O NAS
VIZIJA
ZGODOVINA
ZAPOSLENI

insta

YouT

VODSTVO
KATALOG
INFORMACIJ
JAVNEGA
ZNAČAJA

insta

TW

apple

PARTNERJI
POKROVITELJI IN
DAROVALCI
MEDIJSKO
SREDIŠČE

insta

android

prijava
novice

LOGOTIPI
FOTOGALERIJA
RAZPISI
POGOJI UPORABE
STRANI

I.

ŠPORT

Prenos iz strani www.as-nm.si in dodajanje novih vsebin.
Izhodiščna struktura:
1.

2.

3.

4.

II.

ŠPORT MLADIH
1.1. šolska športna tekmovanja
1.2. programi za vrtce in šole
ŠPORTNA REKREACIJA
2.1. delavske športne igre
2.2. rekreacijske lige
PROJEKTI
3.1. Krka živi!
3.2. Športnik leta
3.3. Rudolfovi dnevi športa
3.4. Igre prijateljstva
RAZNO
4.1. izobraževanja
4.2. dogodki
4.3. razpisi

KULTURA

Predelava strani www.kcjt.si.
Izhodiščna struktura:
1.

2.

3.

4.

5.

GLEDALIŠČE
1.1. gledališki abonma
1.2. glasbeno-gledališki abonma
1.3. gledališče izven
1.4. komedija meseca
GLASBA
2.1. glasbeni abonma
2.2. Muzika eklektika
2.3. Novomeški abonma
2.4. Out of the box koncerti
ZA OTROKE
3.1. otroški abonma
3.2. družinsko gledališče
FESTIVALI
4.1. Festival Jazzinty
4.2. Festival SGSM
GALERIJA KOCKA
5.1. program

III. TURIZEM
Povezava na www.visitnovomesto.si.
Referenčna stran: https://visitskane.com/
1.

TOP DOŽIVETJA (landing page)
1.1. mestno jedro
1.2. splav na Krki
1.3. jantarna pot (urban walk)
1.4. tris po temenici (kayak trip)
1.5. arheološka dediščina (muzej)

2.

3.

4.

5.

1.6. mestna plaža (rent'a'boat)
1.7. grad Otočec (+golf)
1.8. zdravo življenje (welness)
1.9. zidanice
1.10.
prireditve
O NOVEM MESTU / INFO
2.1. shematski digitalni zemljevid
2.2. informacije za obiskovalce
2.3. TIC
KAJ POČETI
3.1. kultura & znamenitosti (muzej-arheologija, mestno jedro, gradovi, narava…)
3.2. outdoor aktivnosti (golf, pohodništvo, kolesarjenje, čolnarjenje, ribolov, smučanje…)
3.3. zdravo življenje (welness)
3.4. za družine (adrenalinski park, igrala, kino, mestna plaža, prepih…)
3.5. prireditve (Veseli december, Pop up Wine, SGSM, GDNM, R. Potepuški, Praznik situl, Fotopub, Jazzinty,
Noč na Krki, Skoki v Krko…)
KULINARIKA IN VINO
4.1. gostilne in restavracije
4.2. pizzerije
4.3. turistične kmetije
4.4. zidanice in vinotoči
4.5. planinski dom
NASTANITEV
5.1. hoteli
5.2. zasebne sobe in apartmaji
5.3. hostel
5.4. turistične kmetije
5.5. zidanice
5.6. kamp
5.7. planinski dom
5.8. terme
5.9. PZA

IV. MLADINA
1.
2.
3.

Projekti za mladino (avla KCJT)
Kulturno-umetniška vzgoja
Mladinske delavnice

V.

OBJEKTI & PROSTORI

1.
2.
3.
4.
5.

kapacitete
najemi
urnik zasedenosti
foto
pokrovitelji, donatorji

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku ZAVODU NOVO MESTO, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za dobro izvedbo
del, ki so opredeljena v javnem naročilu: Postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih portalov
Zavoda Novo mesto, izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev
in unovčenje menice.

Naročnika, ZAVOD NOVO MESTO, pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini
najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _______________ in z vsemi ostalimi
potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti
ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi
predmetnega naročila, če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, če naročnik po krivdi
izvajalca odstopi od pogodbe ali če izvajalec poda lažne ali zavajajoče informacije, podatke ali
dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati. Naša obveza velja
tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje
pogodbenim zahtevam.
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro
izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.
Menica je unovčljiva pri: _______________ s transakcijskega računa (TRR): _____________________
odprt pri banki: ___________________.

Izdajatelj menice:
Kraj:
Datum:
(žig in podpis)

POGODBA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
»postavitev, gostovanje in vzdrževanje spletnih strani«
sklenjena med
NAROČNIKOM: ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO, Novi trg 5,
8000 Novo mesto, ki ga zastopa mag. Marjan Hribar, Matična številka: 5283230000, ID za DDV:
SI16241207, v nadaljevanju naročnik,
in
IZVAJALCEM: ____________________________________________________________________

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
•
je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedel javni razpis za oddajo javnega
naročila storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti »Postavitev, gostovanje in
vzdrževanje spletnih portalov Zavoda Novo mesto«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil
in na spletni strani naročnika,
•
je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb izbral izvajalca kot
najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Postavitev, gostovanje in vzdrževanje
spletnih portalov Zavoda Novo mesto«,
•
ima naročnik za storitve, ki so predmet te pogodbe, zagotovljena sredstva za vse aktivnosti do
vzpostavitve produkcijskega delovanja spletnih portalov, za gostovanje in vzdrževanje spletnih
portalov v produkcijskem delovanju za obdobje 48 mesecev.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
S sklenitvijo te pogodbe naročnik odda, izvajalec pa prevzame postavitev, gostovanje in vzdrževanje
spletnih portalov Zavoda Novo mesto za obdobje 48 mesecev od začetka produkcijskega delovanja
portalov.
3. člen
Dela po tej pogodbi obsegajo:
•
pripravo koncepta grafične oblike in funkcionalnosti spletnih portalov,
•
programiranje, grafično oblikovanje, prenos podatkov z obstoječih portalov, vnos novih podatkov
in postavitev delujočih spletnih portalov Zavoda Novo mesto,
•
vzpostavitev testnega delovanja z gostovanjem vseh vsebin na opremi izvajalca in odpravo
morebitnih napak,
•
izvedbo izobraževanja pri naročniku za urednike spletnih portalov,
•
vzpostavitev produkcijskega delovanja spletnih portalov z gostovanjem vseh vsebin na opremi
izvajalca, opravljanje vzdrževalnih in preostalih del, ki so definirana z obsegom predmetne
pogodbe v obdobju 48 mesecev od začetka produkcijskega delovanja.
4. člen
Podrobnejši opis predmeta pogodbe je opredeljen v prilogi »Opis predmeta naročila in zahteve naročnika«,
ki je priloga št. 1 k tej pogodbi in je sestavni del te pogodbe.
5. člen
Sestavni del te pogodbe so tudi:
•
razpisna dokumentacija naročnika z vsemi spremembami in dopolnitvami,
•
ponudba izvajalca, št. vsemi dopolnitvami in spremembami,
•
predračun izvajalca, št. z dne.

III. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
6. člen
Naročnik se zavezuje, da bo:
•
sodeloval z izvajalcem v fazi priprave in potrditve koncepta grafične oblike in funkcionalnosti
spletnih portalov,
•
posredoval izvajalcu vse potrebne informacije in podatke,
•
sodeloval z izvajalcem pri testiranju funkcionalnosti spletnih portalov v fazi testnega delovanja,
•
plačeval opravljene storitve v dogovorjenih rokih.
7. člen
Naročnik bo motnje ali napake v delovanju spletnih portalov prijavljal na telefonsko številko ali na
elektronski naslov izvajalca.

IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
8. člen
Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti storitve iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela
izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in skladno s predpisi in veljavnimi standardi, ob upoštevanju vseh
zahtev naročnika.
9. člen
Izvajalec se zaveže izvesti storitve v skladu z zahtevami naročnika iz Priloge št. 1 k tej pogodbi.
10. člen
Izvajalec se zaveže v okviru vzdrževanja programske opreme izvajati sistemsko pomoč naročniku, ki
omogoča optimalno in učinkovito uporabo spletnih portalov, in sicer v obliki:
•
periodičnih pisnih informacij o stanju, razvoju in možnostih uporabe,
•
varne povezave z osebnimi računalniki naročnika,
•
telefonske pomoči,
•
usposabljanja uporabnikov pri naročniku.
11. člen
Izvajalec se obveže v okviru gostovanja in vzdrževanja spletnih portalov, da bo v okviru te pogodbe za
spletne portale iz 2. člena te pogodbe:
•
zagotavljal neprekinjen dostop do spletnih portalov preko spletnih povezav v skladu s tehničnimi
zahtevami iz priloge št. 1: Opis predmeta naročila in zahteve naročnika,
•
odpravil morebitne skrite napake v delovanju spletnih portalov,
•
zagotavljal nadgradnje portalov, če bo to potrebno za njihovo normalno delovanje,
•
nudil pomoč urednikom in objavljal zahtevnejše vsebine.
12. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo v okviru vzdrževanja spletnih portalov:
•
v primeru nedostopnosti kateregakoli portala preko spletnih povezav, najkasneje v roku 1 ure po
prejemu obvestila o napaki začel odpravljati napako, če obvestilo o napaki prejme na delavnik v
času od 7h do 16h, oziroma v roku 12 ur, če prejme obvestilo o napaki izven tega časa,
•
najkasneje v roku 2 delovnih dni po prejemu obvestila odpravil napako, če le-ta ni takega
značaja, da bi zahtevala intervencijo iz prejšnje alineje,
•
največ 2 delovni uri na dan v delovnem času izvajalca namenil naročniku za potrebe pomoči
urednikom naročnika in za objave zahtevnejših vsebin.
13. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da predmet vzdrževanja po tej pogodbi niso naslednje storitve:
•
izdelava novih portalov in spletnih strani,
•
vgraditev dodatnih funkcionalnosti, ki niso navedene v Opisu predmeta naročila.
14. člen
V primeru iz 13. člena te pogodbe bo naročnik morebitne dodatne ali nepredvidene storitve oddal izvajalcu
pod pogoji in na način, določen v ZJN-3, kar bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k tej pogodbi.

15. člen
Ob podpisu te pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti menično izjavo z originalno bianco menico kot
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5% (pet odstotkov) skupne pogodbene
vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 30 (trideset) dni več, kot je pogodbeno
določen rok za dokončanje vseh pogodbenih del.
16. člen
V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa ima pravico do povračila
vse nastale škode.
17. člen
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:
•
izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,
obsegu in roku,
•
izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,
•
naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,
•
izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar
mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati.
18. člen
Naročnik zahteva plačilo iz naslova finančnega zavarovanja za vse zneske, za katere je garant odgovoren
na podlagi zavarovanja iz razlogov, navedenih v 17. členu te pogodbe, skladno s pogoji finančnega
zavarovanja in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme
ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi finančnega zavarovanja za dobro
izvedbo del bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi
je terjatev nastala.
V. ROK IZVEDBE DEL
19. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo dela po tej pogodbi izvedel v obsegu, ki je določen v tehnični in razpisni
dokumentaciji naročnika po javnem razpisu in skladno s svojo ponudbo z dne, ________________, na
podlagi katere je bil izbran.
20. člen
Izvajalec bo izvedel vsa dela v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:
•
pripravo koncepta grafične oblike in funkcionalnosti spletnih portalov, v roku 7 dni od podpisa
pogodbe,
•
programiranje, grafično oblikovanje, prenos podatkov z obstoječih portalov, vnos novih podatkov
in postavitev delujočih spletnih portalov Zavoda Novo mesto in vzpostavitev testnega delovanja
z gostovanjem vseh vsebin na opremi izvajalca v roku 1 meseca od podpisa pogodbe,
•
testno delovanje in odpravo morebitnih napak v trajanju enega meseca,
•
izvedbo izobraževanja za urednike spletnih portalov, v obdobju testnega delovanja spletnih
portalov,
•
vzpostavitev produkcijskega delovanja spletnih portalov z gostovanjem vseh vsebin na opremi
izvajalca, opravljanje vzdrževalnih in preostalih del, ki so definirana z obsegom predmetne
pogodbe v obdobju 48 mesecev od začetka produkcijskega delovanja.

VI. IZVEDBA DEL
21. člen
Izvajalec bo dela, navedena v pogodbi, opravil sam, brez podizvajalcev.
22. člen
Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov izvrši
vsa dela v obsegu, kot je določen v pogodbi in tehnični dokumentaciji naročnika, jih dokonča in odpravi
morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse
drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in odpravljanju morebitnih
pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.
23. člen

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za izvedbo predmeta te pogodbe.

VII. POGODBENA VREDNOST
24. člen
Skupna vrednost pogodbe znaša ________________ EUR z DDV, in sicer:
brez DDV oz. EUR z vključenim DDV, na kar izvajalec obračuna še popust v višini podan na pogajanjih
dne, in sicer:
•
vse pogodbene aktivnosti do vzpostavitve produkcijskega delovanja spletnih portalov brez DDV
oz. z DDV, na kar izvajalec obračuna še popust v višini % (odstotkov), podan na pogajanjih dne,;
•
gostovanje in vzdrževanje spletnih portalov v produkcijskem delovanju za obdobje 48 mesecev
EUR brez DDV oz. EUR z DDV, na kar izvajalec obračuna še popust v višini % (odstotkov),
podan na pogajanjih dne.
Mesečni znesek gostovanja in vzdrževanja po tej pogodbi znaša:
EUR brez DDV oz. EUR z DDV, na kar izvajalec obračuna še popust v višini % ( odstotkov), podan na
pogajanjih dne,.
25. člen
Davek na dodano vrednost se zaračuna vsakič ob izstavitvi računa po veljavni stopnji v skladu zakonom, ki
ureja davek na dodano vrednost.
26. člen
Pogodbena cena je za storitve vzdrževanja celotno obdobje veljavnosti pogodbe fiksna in nespremenljiva.

VIII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA
27. člen
Izvajalec bo naročniku do 5. dne v mesecu za pretekli mesec izstavil račun za opravljene storitve.
28. člen
Rok plačila za vsak izstavljen račun je 30. dan po uradnem datumu prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka,
29. člen
V primeru reklamacije izvedbe storitev se plačilo dela ali celotnega računa zadrži do odprave vzrokov
reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla
v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko so zapisniško ugotovljeni pogoji
oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje.
30. člen
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku in v kolikor ne obstajajo pogodbeno
dogovorjeni razlogi za zadržanje plačila, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z
zakonom.
IX. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA
31. člen
Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za
vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih
del. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti naročila z
davkom na dodano vrednost.
32. člen
V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroške povezane z zamudo, ki bi nastali zaradi prepozne
izvedbe del po tej pogodbi.
33. člen
V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in

pravico do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo
naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene
kazni.

X. ODSTOP OD POGODBE
34. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik kadarkoli odstopi od pogodbe iz naslednjih razlogov:
•
če izvajalec naročniku v roku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
•
če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,
obsegu in roku,
•
če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi
česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
•
če je naročnik seznanjen, da je pristojni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovil
kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
38. člen
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
•
če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,
•
če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih
dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del.
39. člen
Odstop od pogodbe mora biti v vsakem primeru pisen, z navedbo razlogov, zaradi katerih se odstopa od
pogodbe. Odstop od pogodbe začne učinkovati po preteku 30 dni od dneva prejema pisnega obvestila o
odstopu od pogodbe.
40. člen
Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo
katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.
XI. POOBLAŠČENE OSEBE
41. člen
Pooblaščena oseba s strani naročnika in skrbnica pogodbe je:
42. člen
Pooblaščena in odgovorna oseba za izvrševanje te pogodbe s strani izvajalca je:

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

XIII. AVTORSKE PRAVICE
44. člen
Izvajalec prenese vse materialne avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, ki ga določa 22. člen
Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ekskluzivno in neomejeno na naročnika. Navedene materialne
avtorske pravice naročnik lahko izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Poleg tega izvajalec jamči,
da materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega. Izvajalec obdrži moralne pravice.
XIV. VELJAVNOST POGODBE
45. člen

Ta pogodba se sklepa z odložnim pogojem, in sicer postane veljavna šele s predložitvijo menice za dobro
izvedbo pogodbenih obveznost v roku in v skladu z zahtevami naročnika, razvidnimi iz te pogodbe.
46. člen
Ta pogodba je sklenjena z razveznim pogojem zagotovitve proračunskih sredstev na strani naročnika.
47. člen
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Vzdrževanje programske
opreme po tej pogodbi se začne v roku, razvidnem iz 20. člena in traja 48 mesecev od začetka
produkcijskega delovanja portalov Zavoda Novo mesto.
XV. REŠEVANJE SPOROV
48. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v
nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.
XVI. DRUGE DOLOČBE
49. člen
V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno
odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene
pogodbe.
50. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in
uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.
51. člen
Pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme
naročnik 4 (štiri) izvode, 2 (dva) izvoda pa prejme izvajalec.
Priloge:
•
•
•

Priloga št. 1: Opis predmeta naročila in zahteve naročnika,
Priloga št. 2: Predračun in končna ponudbena cena z dne,
Priloga št. 3: Finančno zavarovanje.

Izvajalec:
Kraj in datum:

Naročnik:
Kraj in datum:

