DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 1
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
(Int. ev. št. 000224/2020

November 2020

V skladu s členom 1.2. Razpisne dokumentacije, Spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije, podajamo naslednjo spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila:
Odgovor na vprašanje ponudnika:
Vprašanje št. 1.1:
Katera dela so predvidena s to pogodbo? Pri portalu pišete, da je ta prenovljen. Torej gre le za
manjša dela in dodelave ali imate v načrtu kaj večjega?
Odgovor 1.1:
Ker je portal prenovljen, gre večinoma za manjša dela (popravki na spletni strani, odpiranje
novih postavk v šifrantih-vinjete, urejanje bannerjev, dodajanje podstrani, menjava linkov v
kontaktnih obrazcih, menjava ikon, popravki provizij za vinjete, popravki, ki jih ni mogoče
urediti preko uredniškega vmesnika, popravki v html kodi, nastavitve za komisionarje, pomoč
naročniku,…). Glede na poslovne zahteve se bo lahko portal nadgradil z drugimi
funkcionalnostmi (v tem trenutku niso znane).
Vprašanje št. 1.2:
Ali je del nadgradenj portala tudi oblikovanje in priprava besedil? Omenjate zunanjega
oblikovalca, ki predpisuje obliko. Tega naročite in plačate vi?
Odgovor 1.2:
Besedila se pripravljajo interno. Naročnik ima notranjega oblikovalca, ki izvajalcu pomaga in
svetuje pri oblikovanju celostne grafične podobe portala v skladu s CGP naročnika. Predvsem v
primeru novih rešitev mora izvajalec s svojim oblikovalcem urediti dogovorjene prilagoditve.
Zunanjega izvajalca naroči in plača izvajalec, če ga potrebuje. Naročnik zunanjega oblikovalca
ne naroča in plačuje. Izvajalec si to obračuna v postavki B ponudbenega predračuna (oznaka B Tekoče prilagoditve in razvoj dodatnih funkcionalnosti).
Vprašanje št. 1.3:
Za kateri produkt gre pri uredniškem vmesniku? Ali ga lahko nadomestimo s svojim v okviru
pogodbe?
Odgovor 1.3:
Uredniški vmesnik je razvit s tehnologijo Microsoft ASP. Uredniškega vmesnika izvajalec ne
sme nadomestiti s svojim.
Vprašanje št. 1.4:
Ali gre pri portalu javnih naročil za interno ali zunanjo aplikacijo?
Odgovor 1.4:
Portal javnih naročil je interna aplikacija, sestavljena iz dela za vnos in administracijo (aplikacija
za vnos podatkov) in dela za prikaz podatkov na spletni strani.

Vprašanje št. 1.5:
Ali pravilno sklepamo, da se naročila iz portala uporabnikov za naročilo vinjet pretočijo v portal
za naročilo vinjet? Ali se tam vodijo tudi druga naročila vinjet? Kje znotraj spletne strani dars.si
se nahaja portal za naročilo vinjet (url)?
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Odgovor 1.5:
Portal uporabnikov za naročilo vinjet omogoča prijavljenim uporabnikom naročanje SLO in A
vinjet. Izvedena je integracija s sistemom ERP Navision (prenos šifrantov, ponudb).
Portal za naročilo vinjet je posebna spletna stran znotraj spletne strani dars.si, do katere
dostopajo samo pogodbeni prodajalci vinjet (ki od Dars naročajo vinjete in jih prodajajo –
Petrol,…). Dostopen je preko https://vinjeta.dars.si/.
Opis je v poglavju IV.4.
Vprašanje št. 1.6:
Zakaj je za potrebne sisteme zahtevan režim vzdrževanja 24/7/365 z odzivom 1 ure za usodno
napako in razrešitvijo 4 ure po prijavi?
Odgovor 1.6:
Takojšen (hiter) odziv po prejemu napake in razrešitev sta ključna za delovanje sistema. Morda
je potrebno tudi sodelovanje naročnika, zato je potreben tudi čas za koordinacijo (pred
razrešitvijo).
Vprašanje št. 1.7:
Ali mora biti pri referenčnem delu za programerje (pogoj Tref4) spletni portal še še aktiven?
Odgovor 1.7:
V nadaljevanju tega dodatka objavljamo spremenjeno razpisno dokumentacijo v II. in VII.
poglavju.
Vprašanje št. 1.8:
Kdo trenutno vzdržuje portal?
Odgovor 1.8:
Mojdenar IT d.o.o.
Vprašanje št. 1.9:
Zakaj je predvidena ekipa treh programerjev in vodje, če je celotno število ur za vzdrževalna
dela največ 250 ur (1,4 inž. meseca) in za nadgradnje največ za 2 inženirska meseca v obdobju
dveh let?
Odgovor 1.9:
Portal ni samo internetna stran podjetja Dars, ampak je kompleksna rešitev, ki ima znotraj
portala vzpostavljene dodatne module (javna naročila, portal uporabnikov za naročilo vinjet,
portal pogodbenih prodajalcev za naročilo vinjet). Poleg tega so izvedene tudi povezave na
druge spletne strani, portal je večjezičen, ima vtičnike na druge storitve. Zaradi predvidenih
manjših popravkov (brez večjih posegov) in zahtevane 24 urne pripravljenosti zahtevamo 2
programerja.
V nadaljevanju tega dodatka objavljamo spremenjeno razpisno dokumentacijo v poglavju II.5.2
druga točka in v poglavju VII (Izjava št. 1 in priloga št. 2.1-pogoj).
Vprašanje št. 2:
Zanima nas ali gre pri JN samo za vzdrževanje ali je vključena tudi prenova spletnega mesta?
Odgovor 2:
Večinoma gre za vzdrževanje, predvidene so manjše nadgradnje (manjša dela) - glej odgovor
1.1

3

Spremembe razpisne dokumentacije
1. Poglavje II.7 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila, točka K4: Dodatna
referenca programerja (spletni portal povezan z drugim sistemom) – Tref4 in
2. PRILOGA št. 3.1-merilo Tref3, Tref4, Tref5 – POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA
PROGRAMERJE
3. Poglavje II.5 Ugotavljanje sposobnosti, podpoglavje II.5.2 Pogoji za sodelovanje, točka
2. seznam strokovnega kadra, druga alineja
4. IIV.UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, IZJAVA št. 1 - TEHNIČNE IN STROKOVNE
SPOSOBNOSTI s prilogo PRILOGA št. 2.1-pogoj

kot sledi v nadaljevanju in prilogi tega dodatka:
II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
II.7 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila
K4: Dodatna referenca programerja (spletni portal povezan z drugim sistemom) – Tref4
Za usposobljen kader prejme ponudnik maksimalno 4 točke (točkuje se največ 2 kadra, vsak
kader 2 točki). Ponudnik mora izkazati, da ima usposobljen kader, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
je programiral pri razvoju in vzdrževanju spletnega portala, ki omogoča uporabo in
prikaz podatkov iz drugega sistema (ERP, spletni portal na drugem URL-ju) oziroma
izmenjavo podatkov do portala (ali obratno) preko izmenjevalne SQL baze podatkov ali
preko spletnih servisov,
je programiral spletni portal, ki omogoča delovanje preko komunikacijskega protokola
HTTPS,
je programiral spletni portal ali njegov del v tehnologiji Microsoft ASP,
spletni portal je še vedno aktiven.
II.5.2 Pogoji za sodelovanje
2. seznam strokovnega kadra, druga alineja
•

Vsaj dva programerja, ki vsak posebej izpolnjuje naslednje pogoje:
ima referenco kot programer pri razvoju in vzdrževanju informacijskega
sistema spletnega portala (v zadnjih 3 letih pred objavo tega javnega naročila),
ki:
▪ deluje na Microsoft tehnologiji (baza podatkov, spletni strežnik IIS),
▪ je vzpostavljen z odzivno obliko spletne strani (odzivni
dizajn/responsive design).
- ima vsaj 6. raven izobrazbe po »pred-bolonjskih« študijskih programih oz. vsaj
7 raven SOK,
- ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj iz programiranja.
-

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora
ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.
____________________________________________________________________________
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.
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Dodatek št.1

VII. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
PONUDNIK:
______________________
______________________
______________________
IZJAVA ŠT. 1 - UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Vzdrževanje in razvoj spletnega portala www.dars.si
Referenčna storitev:
Naziv Naročnika:
________________________________________________________________________________
Predmet pogodbe:
________________________________________________________________________________
Ponudnik v ponudbo priloži potrjeno referenčno dokazilo naročnika reference (PRILOGA št. 1-pogoj)!
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji ključni strokovnjaki:
Vodja projekta
Ime in priimek
Število let zaposlitve na področju vodenja projektov razvoja
in vzdrževanja spletnih portalov
Dosežena izobrazba, naziv
Izjavljam, da sem vodil projekt razvoja in vzdrževanja
spletnega portala, ki:
-

deluje na Microsoft tehnologiji (baza podatkov,
spletni strežnik IIS)

-

je vzpostavljen z odzivno obliko spletne strani
(odzivni dizajn/responsive design)

DA / NE

Naziv spletnega portala:
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Programer I
Ime in priimek programer I
Število let zaposlitve na področju programiranja pri razvoju
in vzdrževanju spletnih portalov
Dosežena izobrazba, naziv
Izjavljam, da sem vodil projekt razvoja in vzdrževanja
spletnega portala, ki:
deluje na Microsoft tehnologiji (baza podatkov,
spletni strežnik IIS)
-

DA / NE

je vzpostavljen z odzivno obliko spletne strani
(odzivni dizajn/responsive design)

Naziv spletnega portala:

Programer II
Ime in priimek programer II
Število let zaposlitve na področju programiranja pri razvoju
in vzdrževanju spletnih portalov
Dosežena izobrazba, naziv
Izjavljam, da sem vodil projekt razvoja in vzdrževanja
spletnega portala, ki:
deluje na Microsoft tehnologiji (baza podatkov,
spletni strežnik IIS)
-

DA / NE

je vzpostavljen z odzivno obliko spletne strani
(odzivni dizajn/responsive design)

Naziv spletnega portala:

Ponudnik v ponudbo priloži potrjeno referenčno dokazilo naročnika za vodjo projekta in programerja
(PRILOGA št. 2-pogoj in PRILOGA št. 2.1-pogoj)!
datum:

podpis ponudnika:
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Dodatek št. 1
PRILOGA št. 2.1-pogoj
POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA STROKOVNI KADER – Programer*
Naziv in naslov naročnika: ……………………………………………………………………..………………………………....
Kontaktna oseba pri naročniku: …………………………………………………………….………………………..…………
tel.: ……………………………………………..……., e-naslov.:
……………………………….………………………………..…..
Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo: ……………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi): ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Naziv informacijskega sistema spletnega portala:
…..……………………….…………………………………….…………………
Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je bil (navesti ime in priimek programerja)
.........................................................................................................................................................
po zgoraj navedeni pogodbi programer pri razvoju in vzdrževanju informacijskega sistema
spletnega portala.
Lastnosti:

DA / NE

Je še vedno aktiven in se vsaj 3 leta vzdržuje
Se izvaja na infrastrukturi: strežnik vsaj MS
Windows Server 2016, baza podatkov vsaj MS
SQL Server 2016
Uporabljena je tehnologija .NET Core
Referenčni projekt ali njegovi deli uporabljajo
kodiran prenos podatkov (https)

Navedeni programer je dela opravil skladno s pogodbo.
Datum izdaje potrdila ……………………………………………………
Predstavnik naročnika:
________________________________
(ime in priimek)

________________________________
*PRILOGA št. 2.1-pogoj je za oba programerja enak

(Podpis)

7

Dodatek št. 1
PRILOGA št. 3.1-merilo Tref3, Tref4, Tref5
POTRDILO O REFERENČNEM DELU ZA PROGRAMERJE

Naziv in naslov naročnika: ……………………………………………………………………..………………………………....
Kontaktna oseba pri naročniku: …………………………………………………………….………………………..…………
tel.: ……………………………………………..……., e-naslov.: …………………………….………………………………..…..
Naziv izvajalca (pogodbenika) za referenčno delo: ……………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve
(pogodba in morebitni aneksi): ......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Naziv spletnega portala:
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je bil (navesti ime in priimek programerja)
......................................................................................................................................... ….............
po zgoraj navedeni pogodbi programer za pri razvoju in vzdrževanju informacijskega sistema
spletnega portala.

Lastnosti

DA / NE

Dodatna referenca programerja (zaposlenost pri ponudniku) – Tref3:

je redno zaposlen pri ponudniku najmanj 4 leta
ima vsaj 7. raven izobrazbe po »pred-bolonjskih« študijskih programih oz.
vsaj 8 raven SOK
Dodatna referenca programerja (spletni portal povezan z ERP sistemom) – Tref4:
je programiral pri razvoju in vzdrževanju spletnega portala, ki omogoča
uporabo in prikaz podatkov iz drugega sistema (ERP, spletni portal na
drugem URL-ju) oziroma izmenjavo podatkov do portala (ali obratno)
preko izmenjevalne SQL baze podatkov ali preko spletnih servisov
je programiral spletni portal, ki omogoča delovanje preko
komunikacijskega protokola HTTPS
je programiral spletni portal ali njegov del v tehnologiji Microsoft ASP
spletni portal je še vedno aktiven
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Dodatna referenca programerja (certifikati iz področja MSCD/Microsoft Certifications) - Tref5:
ima certifikat (status) iz področja MCSD (Microsoft Certified Solution
Developer) ali Microsoft Certifications vsaj na enem od spodnjih
podpodročjih (obkrožiti):
▪ Developer
▪ Solutions Architect
▪ Data Engineer
▪ Data Scientist
▪ Administrator
Navedeni programer je dela opravil skladno s pogodbo.
Datum izdaje potrdila ……………………………………………………
Predstavnik naročnika:
________________________________
(ime in priimek)

________________________________
(Podpis)

9

