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Zaporedna številka javnega naročila: JNMV-1033/2014-POG 
Datum: 10.12.2014 
 
 
 
 

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE 
 
 
Ponudnik: __________________ 
 
Predmet javnega naročila: Vzdrževanje in gostovanje spletnih strani velenje.si in tourism.si 2015-2016 
 
Vrsta postopka:  evidenčni postopek 
 
Rok za predložitev ponudb je do 21.12.2014 . 
 
Naročnik vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo. 
 
 
Navodila za izdelavo ponudbe: 
 
1. Zbiranje ponudb se izvaja po Pravilniku pri katerih se ZJN-2 ne uporablja. Za katere ni potrebno objaviti javnega 

razpisa.   
 
2. Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa 

morajo biti izražene v eurih. 
 

3. Predračun mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.  
 

4. Ponudba mora biti veljavna do - 30 dni po prejemu ponudbe. 
 
5. Rok plačila je 30 dan od prejema računa. Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslov naročnika. 
 
6. Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna oseba Ksenija 

DREN. 
 
7. Načini oddaje ponudb: 

1. Pisno na naslov: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 VELENJE, sprejemna pisarna MOV, 
soba št. 10, ki se nahaja v kletni etaži Mestne občine Velenje. 

2. Po faksu: 03 8961 654 
3. Po e-mailu: informatika@velenje.si  

 
 
 
Pripravil skrbnik JN: Ksenija DREN 
Vodja JN:   Amra KADRIČ 
 
  



 2 

Specifikacija – predračun naročila: Specifikacija - Predračun naročila: 
 
 

Št. Predmet količina EM 

1. Zakup prostora - Paket do 1 GB 
za gostovanje spletnih strani www.velenje.si in www.velenje-
tourism.si na strežniku, za  obdobje od 01.01.2015 do 
31.12.2016 

24 mesec 

2. Statistični strežnik - On line dostop 
za gostovanje spletnih strani www.velenje.si in www.velenje-
tourism.si na strežniku, za  obdobje od 01.01.2015 do 
31.12.2016 

24 mesec 

3. Vzdrževanje  spletnih strani www.velenje.si in www.velenje-
tourism.si 
Vzdrževalni paket naj zajema  4 prioritete odzivnega in ciljnega 
časa; število delovnih ur vključenih v ceno paketa, število ur 
svetovanja vključenih v ceno paketa, znesek dodatne delovne 
ure (opredeljeno v prilogi) 

24 mesec 

4. variabilno vzdrževanje po potrebi 
za vzdrževanje  spletnih strani www.velenje.si in www.velenje-
tourism.si na strežniku, za  obdobje od 01.01.2015 do 
31.12.2016, (enotna cena za eno uro dela za opravljeno delo: 
Spletni oblikovalec, Copywritter, Programer, Sistemski tehnik 
ali Administrator podatkovnih baz) 

200 ura 

 
 

 
 
Cenik variabilnega dela vzdrževanja spletišča 
 

Delovno mesto Cena na uro (brez DDV) 

Kreativni direktor ______ € 

Art direktor ______ € 

Vodja, direktor projekta, svetovalec ______ € 

Spletni oblikovalec ______ € 

Copywritter ______ € 

Programer ______ € 

Sistemski tehnik ______ € 

Administrator podatkovnih baz ______ € 

Flash animator ______ € 

Urednik vsebin ______ € 
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Zaporedna številka javnega naročila: JNMV-1033/2014-POG 

Datum:  

 

P R E D R A Č U N 
 

 
Št. Količi

na 
EM Predmet CENA na 

enoto 
brez DDV 

DDV 
(%) 

CENA na 
enoto 
z DDV 

SKUPAJ 
(CENA na enoto 

z DDV x 
Količina) 

1. 24 mesec Zakup prostora - Paket do 1 GB 
za gostovanje spletnih strani www.velenje.si 
in www.velenje-tourism.si na strežniku, za  
obdobje od  01.01.2015 do 31.12.2016 

  
22 

  

2. 24 mesec Statistični strežnik - On line dostop 
za gostovanje spletnih strani www.velenje.si 
in www.velenje-tourism.si na strežniku, za  
obdobje od  01.01.2015 do 31.12.2016 

  
22 

  

3. 24 mesec Vzdrževanje  spletnih strani www.velenje.si 
in www.velenje-tourism.si 
Vzdrževalni paket naj zajema  4 prioritete 
odzivnega in ciljnega časa; število delovnih 
ur vključenih v ceno paketa, število ur 
svetovanja vključenih v ceno paketa, 
znesek dodatne delovne ure (opredeljeno v 
prilogi) 

  
 
22 

  

4. 200 ura variabilno vzdrževanje po potrebi 
za vzdrževanje  spletnih strani 
www.velenje.si in www.velenje-tourism.si 
na strežniku, za  od  01.01.2015 do 
31.12.2016, (enotna cena za eno uro dela 
za opravljeno delo: Spletni oblikovalec, 
Copywritter, Programer, Sistemski tehnik ali 
Administrator podatkovnih baz) 

  
 
22 

  

  

Skupaj brez DDV: ___________ EUR 

 

DDV: ___________  EUR 

 

Skupaj z DDV:  ___________ EUR 

 

 

 
DDV je 22 %. 
 
Cene so fiksne za čas trajanja pogodbe. 

 
 
 
 
 


