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Številka povabila: 431-E-EN-TM 07/2019 
Datum: 18.12.2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Vzdrževanje računalniške aplikativne opreme. 
 
Predmet naročila je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika. 
 
Rok za sprejem ponudb: 23.12.2019 do 12:00 ure.  
 
Merilo za izbor je najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 

 Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
 Popuste in rabate; 
 Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 
 Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni 

material, delo). 
 
 
Ponudbo lahko pošljete po pošti ali oddate osebno na naslov: 
 
Univerzitetni klinični center Maribor 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev  
Ljubljanska ulica 5 
2000 Maribor 
 
z oznako na ovojnici: »Ponudba za: Vzdrževanje računalniške aplikativne opreme (431-E-
EN-TM 07/2019)«, s ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
ali na e-poštna naslova: 
tina.maucnik@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
 
 
 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 59 Faks: 02 321 25 22 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 

MATERIALA IN STORITEV 

Oddelek nabave nezdravstvenega 

materiala in storitev 
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Zadeva: Specifikacija zahtev naročnika – vzdrževanje računalniške aplikativne opreme  
Posredujemo specifikacijo zahtev za vzdrževanje obstoječe računalniške aplikativne opreme 
Potni nalogi, Blagajna in Stanovanjski krediti. 
 

1. Blagajna in krediti za obdobje enega leta  

Blagajna: 
- prilagoditve zaradi avtomatskega knjiženja izplačil v Maop 
- manjši popravki obstoječih funkcionalnosti po želji končnih uporabnikov 
- arhiviranje aplikativne opreme na računalniku izvajalca 

 
Krediti: 

- avtomatično uparjanje podatkov šifranta kreditojemalcev s šifrantom delavcev 
- manjši popravki obstoječih funkcionalnosti po želji končnih uporabnikov 
- arhiviranje aplikativne opreme na računalniku izvajalca 

 
2. Potni nalogi za obdobje treh mesecev oziroma vzpostavitve novega 

programa - Žejn 

Potni nalogi: 
- nadgradnja evidence sredstva oddelkov z dodatnimi funkcijami kot so prikaz 

negativnih sredstev, iskanje in filtriranje negativnih sredstev 
- prilagoditve k dopolnitvam programa Maop in Sistema elektronskega potrjevanja 

odsotnosti iz naslova službenih poti 
- prilagoditve obstoječih izpisov zahtevam končnih uporabnikov 
- izboljšava evidence potnih nalogov in obračunov, dodajanje dodatnih možnosti 

iskanja in filtriranja po specifikaciji uporabnikov 
- manjši popravki obstoječih funkcionalnosti po želji končnih uporabnikov 
- arhiviranje aplikativne opreme na računalniku izvajalca 

 
3. Podatkovna baza za obdobje enega leta  

Podatkovna baza PostgreSQL: 
- nadgradnja obstoječe verzije 9.5 na najnovejšo različico 11.1 
- tekoče vzdrževanje podatkovne baze v smislu optimiziranja podatkov, indeksov in 

sprožilcev 
- vzpostavitev dnevnega arhiviranja podatkov na izbrani podatkovni strežnik (v 

dogovoru z naročnikom) 
 

4. Uporabniška pomoč, dosegljivost, pripravljenost ter roki za odpravo napak 
na aplikativni opremi ter podatkovni bazi 

- V okviru vzdrževanja mora biti zagotovljena uporabniška pomoč in svetovanje, ki je 
na voljo vsak delavnik od 08:00 do 16:00 ure. 

- Dosegljivost, pripravljenost in odzivnost za odpravo nujnih kritičnih napak na 
aplikativni opremi ter podatkovni bazi PostgreSQL je 4 ure. Za nujne kritične napake 
se šteje vsaka napaka, zaradi katere naročnik ne more uporabljati aplikativne 
opreme. Za vse ostale napake je odzivni čas 24 ur.   

 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev 
Tina Maučnik dipl. ekon. 
 


