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PREDRAČUN št. ……….. 
 

 
Ponudnik ponuja v izvedbo javno naročilo za redno pogarancijsko vzdrževanja računalniške strojne opreme in sistemske programske opreme 
naročnika za dobo 36 mesecev: 

 
  Vrednost brez DDV 

Po seznamu iz Tabele P5-3 
(»Specifikacije«) 

Vrednost z DDV 
Po seznamu iz Tabele P5-3 
(»Specifikacije«) 

1 Pogarancijsko vzdrževanje računalniške 
strojne opreme Tabela P5-3  
(vsota kolone 14)** 

  

  Količina Cena/uro 
brez DDV 

Vrednost brez DDV 
(količina*cena/uro*36) 

Vrednost z DDV 
(količina*cena/uro*36) 
 

2 Načrt 
vzdrževanja in 
načrt 
nadgrajevanja 
sistemske 
programske 
opreme 
(fiksno).* 

mesec  2 uri    

3 Vzdrževanje in 
nadgrajevanje 
sistemske 
programske 
opreme ter 
sistemska 
administracija.* 

mesec 18 ur    

 SKUPAJ (1+2+3)   
 

 
*  ceno brez DDV ponudnik izračuna na osnovi obrazca iz priloge obrazca P-4_Predračun - P4A - Cenik »Vzdrževanje in nadgrajevanje 
sistemske    programske opreme« (cena c7) 
** Ponudnik vpiše vrednost brez DDV in vrednost z DDV (Vsota kolone 14 iz Tabele P5-3 »Specifikacija strojne opreme s tovarniško  
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   garancijo in pogarancijskim vzdrževanjem«. 
 
Celotna vrednost javnega naročila je navedena v rubriki SKUPAJ, kjer se seštejejo vse pozicije 1, 2 in 3 (pogarancijsko vzdrževanje 
računalniške strojne opreme, načrt vzdrževanja in načrt nadgrajevanja sistemske programske opreme, vzdrževanje in nadgrajevanje 
sistemske programske opreme ter sistemska administracija). Vpiše se skupna vrednost brez DDV in skupna vrednost z DDV. 
 
Plačila se izvajajo mesečno na način, da se celoten znesek, ki je naveden v tabeli zgoraj v rubriki SKUPAJ razdeli na 36 mesečnih obrokov. Za 
vsebino vzdrževanja naročnik izvajalcu torej plačuje mesečno dogovorjeni znesek v višini _______________ brez DDV oziroma 
______________ z DDV. 
 
Način realizacije: Izvajalec bo opravljal storitve na različnih lokacijah po Sloveniji z glavnino v Ljubljani (Zaloška cesta 29, Tehnološki park 
24, Trubarjeva cesta 2, Komenskega ulica 11, oziroma na morebitni drugi lokaciji v Mestni občini Ljubljana) DDP naročnika (Incoterms 2000 – 
Delivery Duty Paid). V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, popusti in rabati ter prispevki in vse morebitne dajatve. Cena je fiksna za ves čas 
trajanja pogodbe. 
 
Naročnik avtomatsko prenese vse neizrabljene pavšalne ure obračunskega meseca v naslednji obračunski mesec. Ne prenese se 2 (dve) uri 
fiksnega vzdrževanja predvidenega za izdelavo predloga vzdrževanja. V novo obračunsko leto lahko prenese naročnik največ 50 ur 
(petdeset), ki jih v preteklem letu ni porabil oziroma izkoristil. V primeru, da bo naročnik 1 mesec pred zaključkom veljavnosti pogodbe 
ugotovil, da ne bo izkoristil celotne predvidene količine ur bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi o načinu in času porabe 
neizkoriščenih ur. Aneks ne sme imeti finančnih posledic za naročnika. Na mesečni fakturi mora izvajalec navesti: število ur, prenesenih iz 
prejšnjega meseca, število opravljenih ur tekočega meseca in število ur, ki se prenesejo v prihodnji mesec, če le-te niso bile porabljene.  

Plačilni rok: Naročnik plačuje izvajalcu mesečno za opravljene storitve v preteklem mesecu v 30 dneh po prejemu pravilno izstavljenega 
računa.  
 
 
Veljavnost ponudbe je do:_________________ (najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot rok za oddajo ponudb).  
 
 
Kraj in datum:                                                                                         Žig in podpis ponudnika: 
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Priloga obrazca P-4: P4A - Cenik »Vzdrževanje in nadgrajevanje sistemske 
programske opreme« 

 
Št. Opis: Cena na uro  

brez DDV 
c1 Servisna ura redni delovni čas  

 
c2 Sistemska ura redni delovni čas  

 
c3 Ekspertna ura redni delovni čas  

 
c4 Servisna ura izven delovnega časa  

 
c5 Sistemska ura izven delovnega časa  

 
c6 Ekspertna ura izven delovnega časa  

 
 

 
c7. = 30%*c1+40%*c2+10%*c3+ 7%*c4+10%*c5+3%*c6 _________________ 

 
 

Okvirna zahtevnost  nalog je opredeljena iz  stolpca  »značilna dela« v »REFERENČNI 
CENIK STORITEV ZDRUŽENJA ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE ZA 
STORITVE S PODROČJA IKT« Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za 
informatiko in telekomunikacije in sicer: 
 
za C1 in C4 v okviru stopnje 1, 2 in 3 iz referenčnega cenika IKT 
Pisarniško administrativna ter ostala pomožna dela, Manj zahtevna servisno 
strojnotehnična dela, Popravila, osnovna tehnična in vzdrževalna dela, Izvajanje anket, 
zbiranje gradiva, Samostojno reševanje preprostih problemov po vnaprej znanih 
postopkih. Enostavno programiranje, Srednje zahtevna dela na nivoju delovnih postaj in 
omrežij, Samostojno reševanje zahtevnejših problemov v znanih situacijah. Srednje 
zahtevno programiranje, Enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, 
Dokumentiranje programskih rešitev, Priprava in oblikovanje uporabniške dokumentacije, 
Spletno oblikovanje, Enostavno administriranje strežnikov, Samostojno reševanje 
zahtevnih problemov. 
 
za C2 in C5 v okviru stopnje 4 in 5 iz referenčnega cenika IKT 
Srednje zahtevno programiranje, Enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, 
Dokumentiranje programskih rešitev, Priprava in oblikovanje uporabniške dokumentacije, 
Spletno oblikovanje, Enostavno administriranje strežnikov, Samostojno reševanje 
zahtevnih problemov. Vodenje manj zahtevnih projektov, Sistemska analiza in 
načrtovanje, Zahtevno administriranje strežnikov. 
 
za C3 in C6 v okviru stopnje 6 iz referenčnega cenika IKT  
Vodenje manj zahtevnih projektov, Sistemska analiza in načrtovanje, Zahtevno 
administriranje strežnikov. Vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, Zahtevno 
programiranje in izobraževanje, Konceptualno oblikovanje, Izdelava zahtevnih strokovnih 
gradiv. 
 


