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Številka: 4301-16/2020/1
Datum: 29. 10. 2020

Zadeva: Oddaja javnega naročila za nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme z 
oznako ODMIO-28/2020

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo izvedlo postopek oddaje javnega naročila 
za nakup Microsoft (MS) programske opreme (operacijski sistem Windows, uporabniška zbirka 
MS Office, morebitni klienti za dostop do MS strežnikov – CAL-i ter druga Microsoftova 
programska oprema) z oznako ODMIO-28/2020. Ministrstvo bo v skladu s 33. členom in v 
povezavi s tretjim odstavkom 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 
14/18; ZJN-3) na podlagi pooblastil izvedlo postopek tudi za druge organe.

Ministrstvo bo po izvedenem postopku oddaje javnega naročila sprejelo odločitev o oddaji 
naročila in podpisalo krovno pogodbo ter izvajalo skrbništvo nad pogodbo. V skladu s tem, in v 
kolikor želite pristopiti k izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vas pozivamo, 
da na ministrstvo posredujete pooblastilo s potrebnimi podatki. Vzorec pooblastila je priloga 
tega dopisa, v nadaljevanju pa podajamo še nekaj informacij glede predmeta javnega naročila.

Naročilo se bo oddalo za obdobje 36 mesecev. Po izvedenem postopku oddaje predmetnega 
javnega naročila bo ministrstvo z izbranim ponudnikom podpisalo krovno pogodbo, na podlagi 
katere bodo posamični naročniki sklenili neposredne pogodbe. 

Priloga tega dopisa je kosovnica licenc programske opreme in vsebuje programsko opremo, ki 
jo je mogoče kupiti v okviru 36 mesečnega nakupa programske opreme z garancijo v okviru 
programa Microsoft (MS) Enterprise Agreement (EA), in programsko opremo, ki jo je mogoče 
kupiti neodvisno od EA programa kot samostojen (sukcesiven) nakup z ali brez 3 letne 
garancije (program Microsoft Products and Services Agreement (MPSA)). 

V  posamezni MS EA program lahko posamezni organ poleg programske opreme za delovne 
postaje vključijo tudi drugo Microsoft programsko opremo, kot npr. MS Visio, MS Windows 
Server ipd. MRP informativne cene za vključeno programsko opremo se razlikujejo glede na to 
ali je ta programska oprema vključena v obstoječo MS EA pogodbo za obdobje 2018-2020 ali 
ne. Dodana je tudi možnost samostojnega (sukcesivnega – »ad-hoc«) nakupa dodatne 
programske opreme z ali brez garancije (Software Assurance – SA), po programu MPSA.

Dopisu je priloženih več MRP informativnih cen za programsko opremo, in sicer za nakup 
garancije za že kupljeno programsko opremo po predhodni MS EA pogodbi (priloga 2) in za 
nakup nove programske opreme po MS EA z garancijo t.j. za programsko opremo, ki ni bila 
vključena v MS EA pogodbo posameznega organa za obdobje 2018-2020 (priloga 3), nakup 
najemnih licenc (priloga 4) ter za sukcesiven (ad-hoc) nakup opreme z ali brez 3 letne garancije 
(SA) (priloga 5) po programu MPSA. Omejitve pri nakupu programske opreme po programu 
MPSA v primeru prehoda v Enterprise Agreement so v obliki primera zapisane v prilogi 6.  
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V kolikor se boste odločili pristopiti k predmetnemu naročilu, vas prosimo, da nam sporočite 
število delovnih postaj (licenc) in višino sredstev rezerviranih v ta namen (informativne cene 
izdelkov se nahajajo v prilogi 2, 3, 4 in 5). V višini sredstev morate upoštevati vse v pooblastilu 
izbrane nakupe in garancije vključno z nakupom dodatne programske opreme po programu 
MPSA (v kolikor ste ga izbrali) za celotno obdobje trajanja pogodbe. 

Predmetne podatke je potrebno vpisati v obrazec ''Pooblastilo'', ki je priloga 1 tega dopisa. 
Priloga obrazca pooblastilo je datoteka KalkulatorMS.xls, ki vam bo v pomoč pri izračunu svojih 
sredstev za predmetno naročilo. Za lažje izpolnjevanje pooblastila smo opisali nekaj možnih 
nakupov programske opreme glede na različna izhodišča primerov (priloga 7) s poglobljeno 
vsebinsko primerjavo Office in Microsoft platform različic. Glede na aktualno stanje je dodana 
tudi poglobljena obrazložitev Teams storitev (spletna povezava) z nakupnimi možnostmi.

Priložene cene so informativnega značaja na podlagi katerih lahko naročniki naredite izračun 
svojih sredstev. Za pristop k predmetnemu naročilu se lahko odločite tudi v primeru, da ne boste 
pristopili k  EA programu, a se zavežete, da boste kupili vsaj eno programsko licenco v okviru 
samostojnega (sukcesivnega) nakupa (program MPSA). Seveda pa je možna tudi kombinacija 
pristopa k obema vrstama nakupov (program EA in MPSA), ki se realizira z izpolnitvijo 
celotnega pooblastila. Osnovne informacije in razlike med programoma EA in MPSA so 
pojasnjene v prilogi 8. V prilogi 9 je podrobneje obrazložena storitev garancije (Software 
assurance), v prilogi 10 pa so zapisani pogoji na podlagi katerih je organizacija upravičena za 
pristop k pogodbi. 

Organi, ki imajo za enak predmet naročila sklenjeno svojo pogodbo, naj v pooblastilu navedejo 
tudi datum izteka svoje pogodbe, na osnovi katerega bo mogoče določiti datum kasnejšega 
pristopa k podpisu pogodbe na podlagi tega naročila. S tem bodo organi pridobili možnosti 
avtomatske priključitve h krovni pogodbi (na podlagi tega naročila) takoj po izteku njihove 
trenutno veljavne MS EA pogodbe. 

Za centralizirane organe bo potrebe oddalo Ministrstvo za javno upravo, razen za licence, ki se 
financirajo iz EU sredstev, potrebe oddajo posamezni centralizirani organi sami.

Za kakršna koli dodatna vprašanja naslovite na g. Tomaža Vidica, MJU na: e-pošta: 
tomaz.vidic@gov.si ali telefonsko številko (01) 478-8574.

Vsak posamezni naročnik pred sporočanjem svojih potreb in podatkov sprejme svoj sklep o 
začetku postopka, ki vsebuje podatek o viru financiranja za predmet skupnega javnega naročila 
ali pa vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila, dokumentira na drug ustrezen 
način v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Sklepa oziroma dokumenta iz prejšnjega 
stavka nam ni potrebno pošiljati.

Prosimo, da izpolnjen obrazec Pooblastilo, ki je priloga tega dopisa, skupaj z izpolnjeno excel 
datoteko KalkulatorMS.xls, najkasneje do 16. 11. 2020, v elektronski obliki posredujete na 
naslov gp.mju@gov.si. Pri tem se sklicujte na številko zadeve 4301-16/2020. V primeru 
neskladja med vsebino izpolnjenega obrazca pooblastilo in vsebino izpolnjenega excel datoteke 
KalkulatorMS.xls, bo v predmetnem postopku upoštevana vsebina, ki bo zapisana na 
pooblastilu.

Hkrati vas prosimo, da podatke v tem dopisu in njegovih prilogah, ki se nanašajo na predmetno 
javno naročilo, obravnavate v skladu z 35. členom Zakona o javnem ZJN-3, ki določa, da je 
celotna dokumentacija o javnem naročilu javna in dostopna v skladu z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja, šele po datumu oddaje naročila.

S spoštovanjem,
                                  Sašo Matas 

                       Generalni direktor
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Priloge:
- obrazec pooblastila (priloga 1),
- informativni ceniki in omejitve v primeru prehoda iz MPSA v Enterprise Agreement 

program (priloge 2,3,4,5, 6),
- navodila za izpolnjevanje pooblastila s primeri (priloga 7),
- primerjava programskih paketov (priloga 8),
- garancija programske opreme (priloga 9),
- upravičenost za pristop (priloga 10),
- Excel obrazec kalkulatorMS.xls

Poslano naslovnikom po elektronski pošti
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