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VABILO K ODDAJI PONUDBE ŠT. 16/2015 
- informacijska podpora - 

 
 
Športna unija Slovenije vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za celovito 
informacijsko podporo Športni uniji Slovenije. 
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z navodili zapisanimi v tem vabilu k oddaji ponudbe 
ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. 
 
 
1.  PODATKI O NAROČNIKU: 
 
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE 
Vodnikova cesta 155 
1000 Ljubljana 
 
 
2.  POGOJI SODELOVANJA  
 
Na povabilo k oddaji ponudbe se lahko prijavijo zainteresirani ponudniki: 

 ki imajo registrirano dejavnost za nudenje informacijskih storitev, blaga in materiala ali 
računalniško programiranje, svetovanje in urejanje spletnih portalov; 

 z najmanj 3 letno neprekinjeno tradicijo; 

 ki niso imeli blokiranega računa najmanj v zadnjih 12 mesecih.  
 
Ponudnik mora imeti znanja ter izkušnje na področju:   

 programskega jezika C#, razvojno okolje Visual Studio 2013 ali novejši; 

 Microsoft SQL Server 2014 (predvsem znanje izdelave relacijskih podatkovnih baz in 
administracije SQL Serverja); 

 poznavanje oz. uporaba jQuery, Bootstrap; 

 vsaj en srednje velik projekt na platformi ASP.NET MVC 4 ali 5 (op. IS ŠUS je narejen z ver. 5) in 

 druga sorodna znanja, izkušnje in veščine. 
 
 
3. PREDMET PONUDBE 
 
Izbrani partner bo za naročnika po predhodnem razgovoru nadgradil in izboljšal obstoječo celovito 
rešitev informacijskega sistema, katera mora zajemati najmanj sledeče:  

 generalno preoblikovanje in poenotenje spletnih portalov, da je na vsakem portalu hitro 

razvidno, da je njihov lastnik/avtor Športna unija Slovenije; 

 nadgradnja spletnih strani za možnost objave kratkih novic – obvestil; 

 vzpostavitev sistema spremljanje statistike ogledov in obiskanosti spletnih strani; 

 vzpostavitev komunikacijskih kanalov znotraj posameznih portalov za povečanje 

interaktivnosti: ocenjevanje prireditev (posamezniki) in primernost vadb (društva), forumi, 

svetovalnice, motivacijske akcije; 
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 dodatno povezovanje s socialnimi omrežji. Uvedba diskusij na izbranih vsebinah, npr. z 

integracijo Disqus (https://disqus.com/). Možnost registracije preko Facebook/Google/ipd. 

uporabniškega računa; 

 nagraditev spletnih vprašalnikov z analizo rezultatov;  

 optimizacija in nadgraditev koledarja Slovenija v gibanju za potrebe projekta; 

 nadgradnja spletne strani Športna unija Slovenije z internim koledarjem dogodkov ŠUS. 

 

Izbrani partner bo za naročnika razvil in vzpostavil: 

 izdelava aplikacije za vodenje registra članstva ŠUS; 

 dopolnitev in vzpostavitev aplikacije Moj dnevnik zdravja: po fizični predlogi Moj dnevnik 
zdravja; 

 nadgradnja sistema ŠUS E-UČILNICE za potrebe online usposabljanj in komuniciranja (video 
streaminga, video predavanja in diskusija,…); 

 forum za komuniciranje: spletno računovodsko, pravno, informacijsko in drugo svetovanje. 
 

 
Izbrani partner bo za naročnika opravljal naslednje storitve: 

 spletno gostovanje strani, spletne pošte in drugih aplikacij na lastnem strežniku; 

 šolanje oz. uvajanje v uporabo celovite rešitve informacijskega sistema; 

 izvedba delavnice za članice ŠUS: uporaba interneta, spletne strani ŠUS in funkcionalnosti, ki 
jih nudijo in so lahko priložnost za društva; 

 redno vzdrževanje in programska nadgradnja celovite rešitve informacijskega sistema;  

 pregled strojne opreme v lasti ŠUS in predlog menjave in nadgradenj; 

 24 urna podpora in čimprejšnji telefonski ali elektronski odzivni čas; 

 svetovanje na področju informacijskih aplikacij; 

 splošna ugodna ponudba za izdelavo tipske spletne strani in spletnega gostovanja ter drugih 
informacijskih aplikacij za članice ŠUS; 

 druge zahteve naročnika po predhodnem dogovoru. 
 

 
3. VSEBINA PONUDBE  
 
Ponudba mora zajemati naslednje elemente: 

 fiksna končna cena (z vključenim in prikazanim eventualnim DDV-jem) z vsemi eventualnimi 
dodatki za predmet naročila (končna cena mora zajemati obračun cen po postavkah zajetih v 
ponudbi); veljavnost ponudbe do 30.09.2015; 

 cene storitev, blaga in materiala za dodatna naročila v času sodelovanja; 

 izjava o 24 urni podpori in zagotovljeni telefonski in elektronski odzivni čas (definirano čim bolj 
natančno); 

 detajlni opis informacijske podpore s časovno-fazno izvedbo, glede na predmet ponudbe;  

 izjava o garancijski dobi o odgovornosti za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število 
podizvajalcev; 

 dokazilo o registrirani dejavnosti (izpis iz AJPES-a); 

 predstavitev ponudnika in reference; 

 izjava o zbiranju, uporabi in varovanja osebnih in drugih podatkov na osnovi pristojne 
zakonodaje; 
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 izjava, da ponudnik oz. zakoniti zastopnik niso bili pravnomočno obsojeni in da ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku; 

 izjava, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek 
ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
poslovanja; 

 potrdilo poslovne banke, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih pred datumom objave tega vabila 
ni imel blokiranega transakcijskega računa. 

 
 
4.  PREDLOŽITEV PONUDBE 
 
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do vključno 20.09.2015.  
 
Za pravočasno prispele ponudbe se bo štela elektronska pošta (poslati na: info@sportna-unija.si) ali v 
pisni obliki posredovana ponudba (poslati na: ŠUS, Vodnikova 155, 1000 Ljubljana, s pripisom VOP-
16/2015), ki jo bo naročnik prejel do dne 20.09.2015.  
   
Vse nepravočasno prispele ponudbe bo naročnik izločil iz postopka obravnavanja ponudb.  
 
 
5.  OBRAVNAVANJE PONUDB 
 
Ponudbe bo obravnavala Komisija za razpise in kadrovske zadeve. Nepopolne, pomanjkljive ali 
nepravočasne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka.  
 
Na podlagi obravnave prispelih ponudb bo Komisija na podlagi cene ter na podlagi ponujene najbolj 
optimalne informacijske rešitve izbrala najustreznejšega ponudnika ter Izvršnem odboru podala 
predlog, s katerim ponudnikom naj se sklene pogodba o informacijski podpori ŠUS, kot je navedeno v 
tem vabilu k oddaji ponudbe.  
 
Izvršni odbor bo na svoji redni seji na podlagi poročila Komisije odločil o morebitnem sodelovanju. 
Izvršni odbor ima pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in po potrebi ponovno objavi vabilo k 
oddaji ponudbe.  
 
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila ustrezna pogodba za dobo 6 mesecev z možnostjo podaljšanja.  
 
 
6. INFORMACIJE 
 
Vse informacije v zvezi s tem povabilom k oddaji ponudbe se lahko dobi osebno na Vodnikovi cesti 155, 
Ljubljana pri Mojci Koligar (obvezna predhodna najava na telefon 041/749-991).  
 
Datum in kraj objave povabila: 03.09.2015, www.sportna-unija.si 
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