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Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Mariborska cesta 7
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Predmet povpraševanja:

Dograditve, svetovanje in izobraževanje za informacijski
sistema NOVIS

Celje, 21. 3. 2022
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I. Predmet povpraševanja

Dograditve, svetovanje in izobraževanje za naslednje module visokošolskega informacijskega sistema
NOVIS in PROPIS:
•
•
•
•

referat
študent
predavatelj
kadrovka evidence (ProPIS).

Dela po tem povpraševanju obsegajo naslednje storitve:
• strokovni nadzor in pomoč za nemoten potek obdelav ter svetovanje na daljavo nad 1 uro
mesečno,
• dograditve po naročilu, ki presegajo 5 programerskih ur mesečno,
• obsežnejši razvoj obstoječih modulov iz. 1. člena te pogodbe po naročilu naročnika,
• izobraževanje uporabnikov za uporabo programske, sistemske in računalniške opreme,
• svetovanje, pomoč in intervence na naslovu naročnika ali izvajalca, ki niso posledica programskih
napak (garancije) in jih naročnik naroča.
• Sistemska dela po naročilu naročnika.

II.

Merilo za izbiro

Naročnik je za potrebe izvajanja visokošolskega izobraževanja v preteklih letih razvijal
svoj visokošolski informacijski sistem z uporabo programskih rešitev Nove vizije d.d.
Novis / ProPIS in v ta namen vložil pomembna razvojna sredstva. V primeru zamejave
ponudnikovega sistema, bi imel naročnik visoke stroške zamenjave sistema in prilagoditve
povezanih sistemov in poslovnih ter akademskih procesov. Glede na to, da lahko predmet
javnega naročila lahko zagotovi le en ponudnik, se k povabilu za oddajo ponudbe povabi
le obstoječi ponudnik, Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje d.d., 3310
Žalec.

III.

Predložitev ponudb

Rok za prejem ponudb: 29. 3. 2022 do 12.00
Vložišče: po maili na naslov info@mfdps.si

IV.

Ponudbena dokumentacija

Ponudnik odda naslednje dokumente:
1) Ponudbo (izpolnjen obrazec v prilogi 2):
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o Parafiran in podpisan vzorec pogodbe,
o Cenik izvajalca.

V.

Izbor ponudnika

Bo izveden 25.3.2022. Izbran ponudnik začne z delom takoj. Naročnik ima pravico, da ne izbere
ponudnika.
Mag. Anja Lesjak, univ. dipl. ekon.
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