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Zaporedna številka javnega naročila: JNMV-1434/2014-POG 
Datum: 19.12.2014 
 
 
 
 

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE 
 
 
Ponudnik: __________________ 
 
Predmet javnega naročila: Naročnina za uporabo portala GVIN za leto 2015 
 
Vrsta postopka:  evidenčni postopek 
 
Rok za predložitev ponudb je do 8.1.2015 . 
 
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 od dneva prejema 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 
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Specifikacija – predračun naročila: 
 

Št. Predmet Cena na 
enoto 
brez 
DDV 

Količina Znesek 
skupaj 
brez DDV 
(cena brez 
DDV x 
količina) 

Znesek 
DDV 

Znesek 
skupaj z 
DDV(cena z 
DDV x 
količina) 

1. Naročnina za uporabo 
portala GVIN za leto 2015 

 Leto 
2015 

   

 
SKUPAJ: 

      

 
 

Podatkovni sklopi Poslovnega spleta GVIN: 

 

 

Finančni podatki 

 Bilančni podatki za vsa podjetja in samostojne podjetnike urejeni v primerljivi časovni vrsti, neodvisni od 

sprememb računovodskih standardov 

 Revidirane bilance in letna poročila 

 Pregled bilanc in kazalnikov v daljšem časovnem obdobju od leta 1994 dalje 

 Pregled bilanc v nominalnih in realnih vrednostih ter različnih valutah (EUR, USD, SIT) 

 Možnost kreiranja lastnih kazalnikov, pogledov in primerjave s konkurenco 

 Izvoz v xls, izvoz v Ibisco Finplan ali Ibisco FinBon 

 Plačilni indeks podjetja 

 Blokade transakcijskih računov in zgodovina blokad od leta 2002 dalje 

 Napovedani naroki gospodarskih sporov in zgodovina le-teh 

 Semafor – pokazatelj trenutne slike podjetja 

 INFORMATOR – servis obveščanja po e-pošti o blokadah TRR, narokih, spremembah plačilnega indeksa, 

začetku stečaja, prisilne poravnave in likvidacije za 300 podjetij po lastnem izboru 

 

Poslovni tisk 

Dnevno ažuriranje člankov objavljenih v: Delu, Dnevniku, Večeru, Financah, Žurnalu 24, 

Managerju, STA, Kapital, The Slovenian Times, GfK Orange in drugih 

Arhiv člankov od leta 1994 

Možnost tiskanja, shranjevanja in pošiljanja člankov po elektronski pošti 

Iskanje po različnih kriterijih (poljuben tekst, avtor, datum, vir ipd) 

Monitoring poslovnega tiska. 

 

Register 

Stečaji, izbrisi in insolventnosti ponujajo dnevno sveže podatke o stečajih, likvidacijskih 

postopkih, postopkih prisilnih poravnav in izbrisih. Podatke dopolnjujejo tudi informacije o roku 

prijave terjatev in odvzetih davčnih številkah. 

Spremembe in ustanovitve zajemajo vse zapise iz sodnega registra o spremembah (kapitala, 

družbenikov, zastopnikov, ustanoviteljev) firme, sedeža in drugo ter vse informacije o 

novoustanovljenih podjetjih 

Skupščine zajemajo sklice in sklepe skupščin ter pregled napovedanih skupščin 

Uradne objave so objave podjetij namenjene javnosti 
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4. Bonitetna ocena (finančna in dinamična): 

Finančna ocena opredeljuje likvidnost in poslovno uspešnost podjetja in je merjena s ključnimi 

finančnimi kazalniki 

Dinamična ocena podaja oceno kredibilnosti in solidnosti poslovanja na podlagi dnevno ažurnih 

podatkov o plačilnem indeksu, blokadah TRR, narokih in insolventnostih 

Zgodovina bonitetnih ocen in grafična primerjava. 


