DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 2
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za
Vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema

januar 2020

V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1:
V referencah zahtevate, da se mora vsaka funkcionalnost vzdrževati vsaj 2 leti in da vsaka
predložena referenca izpolnjuje ta pogoj. Prosimo, da ta pogoj omilite. Namreč, če želite s tem
pogojem preverjati, ali je ponudnik sposoben vzdrževati rešitev 2 leti, potem je čisto dovolj, če
ta pogoj izpolnjuje ena izmed referenc, ki jih ponudnik predloži, ne pa čisto vse.
Odgovor 1:
Naročnik s tem pogojem ne preverja sposobnosti ponudnika, ali je sposoben vzdrževanja
rešitve v določenem obdobju, temveč preverja zrelost posameznih funkcionalnosti znotraj
rešitve v že izvedenih projektih. Posamezne reference lahko izhajajo iz različnih projektov zato
naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Vprašanje 2:
Za referenčne projekte zahtevate, da je bil prevzem s strani referenčnega naročnika opravljen v
roku treh (3) let od objave tega naročila. Naročnik lahko po zakonu zaradi zagotovitve ustrezne
ravni konkurence upošteva tudi projekte opravljene izpred več kot treh let. Glede na to, da se
stranke v primeru vzpostavitve sistemov za HRM odločajo za dolgotrajnejše sodelovanje in da
tudi starejši projekti dokazujejo znanje ter usposobljenost ponudnikov, vas naprošamo, da
omogočite referenčne projekte, kjer je bil prevzem s strani naročnika opravljen v roku 5 let od
objave naročila. Takšno prakso uporabljajo vsi naročniki, ko gre za javna naročila za kadrovske
informacijske sisteme.
Odgovor 2:
V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo pogoja.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:
Spremeni se podčlen 4.2 tako, da glasi:

4.2

Pogoji za sodelovanje
(d)

Ponudnik mora z eno ali več referencami izkazati, da kadrovski informacijski
sistem, ki ga ponuja, izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je aktiven;
2. Izvaja se na infrastrukturi: strežnik vsaj Windows Server 2012, baza podatkov
vsaj Microsoft SQL Server 2012 ali višja ali kot storitev v oblaku;

3. referenčni program ali njegovi deli uporabljajo kodiran prenos podatkov (https)
in enkripcijo TLS 1.1 ali višjo;
4. baza podatkov uporablja tabele, procedure, sinonime, povezave (linke) do
drugih sistemov;
5. prevzem s strani referenčnega naročnika je bil opravljen v roku petih (5) let od
objave tega naročila;
6. ima naslednje funkcionalnosti: kadrovsko evidenco, postopek zaposlovanja,
razvoj zaposlenih, ocenjevanje delovne uspešnosti, izobraževanje, merjenje
kompetenc ter razvoj zaposlenih, pri čemer uporablja predloge za generiranje
dokumentov in analitiko; posamezna funkcionalnost se vzdržuje vsaj dve leti;
7. skupna vrednost referenčnih del je v letu 2018 večja od 100.000,00 EUR brez
DDV.
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