Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo
elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022
»E-POSLOVANJE 2019-2022«
ODGOVORI NA VPRAŠANJA
1. VPRAŠANJE:
Zanimamo se za razpis E-POSLOVANJE 2019-2022. Pa nismo 100% okrog pogoja zaposlovanja.
Zanima nas namreč sledeče. Z dnem 1.10.2018 bomo zaposlili novo osebo v naši firmi. Sedaj imamo zaposleno
ENO, potem bosta DVE.
Ali imamo pogoj za prijavo na razpis ali ne? Ker na dan oddaje bomo imeli dve osebi, ki sta polno zaposleni pri
nas.
ODGOVOR:
Prijavitelj mora na dan 1. 9. 2018 za prvo odpiranje zaposlovati vsaj dve osebi, kar mora biti razvidno iz podatkov
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan. V kolikor na dan 1.
9. 2018 niste zaposlovali dveh oseb tega pogoja ne izpolnjujete (na prvem odpiranju).

2. VPRAŠANJE:
Imamo nekaj konkretnih vprašanj glede samega razpisa:
a) Glede referenc zunanjih izvajalcev: Imamo to situacijo, da imamo enega izvajalca, ki ima reference s
področja spletnih trgovin in spletnih strani, enega izvajalca za videe in enega izvajalca za izvedbo
usposabljanj. Ali je v redu, če navedemo vse TRI izvajalce + njihove reference oz. ali je to v redu glede
meril in točkovanja? Namreč - e-poslovanje je izjemno široko področje in če želimo prijaviti 5 ukrepov, je
težko najti eno podjetje, ki ima reference s 5 različnih sklopov. Lahko pa najdemo/navedeno 3 podjetja.
b) V razpisni dokumentaciji je navedeno, da lahko SPIRIT preveri pogodbe zunanjih izvajalcev, ki so jih imeli
z naročniki. Zanima nas, ali moramo pogodbe zunanjih izvajalcev z naročniki priložiti ali ne? Problem je
ta, da naročniki marsikdaj tega ne želijo, saj so pogodbe poslovna skrivnost, četudi se zagotovi, da bodo
podatki ostali le in zgolj pri vas.
c) Glede pogodb zunanjih izvajalcev z naročniki imamo še eno vprašanje/problem. Mnogi izvajalci z naročniki
niso imeli pogodb - včasih je bil zgolj predračun ali dogovor na osnovi povpraševanja po e-mailu. Storitev
pa je bila seveda izvedena v celoti. Kaj narediti v takšnem primeru?
d) Glede ukrepa "2. Digitalizacija nastopov na sejmih" nas zanima, ali nam lahko malo bolj podrobno
razložite, kakšne konkretne reference bi želeli, da se priloži s strani zunanjih izvajalcev? Namreč - podjetja
za nastope na sejmih uporabljajo prikaze produktov na lastni spletni strani, promocijske videe in podobno
- ampak to je že pod drugimi ukrepi (prodajni videii), zato ne vemo, kaj točno se pod to pričakuje, da se
navede oz. katere reference so dejansko relevantne za ta ukrep. Ker če obstoječi izvajalci nimajo referenc
s tega področja, bomo iskali dodatne, a moramo vedeti, ali je to potrebno ali ne. Morda kakšen primer da
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nam (in ostalim prijaviteljem, ki jih bo verjetno tudi to zanimalo) poveste iz prakse, da lahko zadevo
ustrezno pripravimo.
e) Zanima nas glede merila "Tržni potencial podjetja". Kaj se zgodi, če podjetje nima NIČ prihodkov od tujega
trga v letu 2017? Ali to pomeni, da avtomatsko izpade ali je vseeno upravičeno, v kolikor doseže pri ostalih
merilih zadostno število točk, da le-te znašajo skupaj 60?
f) Pri merilu "Širši družbeni vpliv" navajate, da operacija odgovarja izzivom "Industrije 5.0". Ali imate kakšno
strokovno gradivo, študijo, raziskavo, strategijo, na katero se lahko opremo glede povezovanja operacijo
z Industrijo 5.0?
ODGOVOR:
a) Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega
poslovanja z vsaj tremi referencami, ki so upoštevne zgolj v kolikor so pridobljene od 1. 1. 2013 dalje.
Reference ni nujno, da so vezane na konkreten ukrep, ki ga bo izvajal. Ukrepe lahko izvaja en ali več
izvajalcev.
b) V vlogi pogodb, sklenjenih s podjetji, ne prilagate. Komisija lahko prijavitelja kadarkoli v času obravnave
vloge pisno (po pošti ali elektronski pošti) pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo
verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj mora dokazila posredovati v predpisanem roku, v nasprotnem
primeru komisija navedb v vlogi ne bo upoštevala.
c) V primeru neobstoja (ali nezmožnosti predložitve – NDA, ipd.) pogodbe veljajo naslednja dokazila:
- izjava naročnika o opravljeni referenčni storitvi (iz nje mora biti razvidno: vsebina opravljene storitve,
kdo je storitev opravil (ime in priimek), obdobje v katerem je bila storitev opravljena)
in
- kopija naslednjih dokumentov: račun ali ponudba ali predračun ali naročilnica, ki se nanaša na
opravljeno referenčno storitev
in
- dokazilo o plačilu referenčne storitve (iz dokazila mora biti razvidno, da je bilo plačilo dejansko
izvršeno).
d) Navajajte izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podjetjem
od vključno 2013 leta dalje.
e) V kolikor podjetje ne izkazuje čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih (na trgu EU in trgih izven EU), pri
Merilu 4 – Tržni potencial podjetja, prejme 0 točk. Izkazovanje čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih, ni
pogoj za sodelovanje na javnem razpisu.
f) Odgovor je v pripravi in bo objavljen naknadno.
Dodajamo spletne povezave, do člankov o Industriji 5.0:
https://medium.com/@michael.rada/industry-5-0-definition-6a2f9922dc48
https://journal.addlight.co.jp/en/archives/autonomous-age-part-one/

3. VPRAŠANJE:
a) Ali prav razumem, da lahko zunanji izvajalci sodelujejo pri več kot desetih vlogah, vendar je do
sofinanciranja upravičenih le 10 vlog določenega zunanjega izvajalca (prvih 10 prejetih popolnih vlog)?
b) Se pri referencah zunanjega izvajalca štejejo reference podjetja ali konkretno posameznika (fizične
osebe), ki je zaposlena v tem podjetju in bo storitev izvajala?
c) Ali omejitev sodelovanja z desetimi upravičenci velja za podjetje ali za konkretnega posameznika, ki je
zaposlen v tem podjetju in bo storitev izvajal?
ODGOVOR:
a) V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi (kvota
sodelovanj) upravičenci. V ta namen bo za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa komisija,
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navedena v 12. točki tega javnega razpisa, vzpostavila evidenco, iz katere bo razvidno, kateri zunanji
izvajalci so navedeni v vlogah, v katerem časovnem obdobju naj bi se storitev opravila in ali so bile vloge
odobrene za sofinanciranje ali ne. V primeru, da bo komisija v postopku obravnave vloge ugotovila, da je
prijavitelj v vlogi navedel zunanjega izvajalca, ki je že zapolnil kvoto sodelovanj z upravičenci, se taka
vloga v skladu z določili 12. točke predmetnega javnega razpisa zavrne.
b) Reference se morajo nanašati na podjetje, ki bo ukrep izvajalo.
c) Omejitev velja za podjetje, ki bo ukrep izvajalo.

4. VPRAŠANJE:
Na prejšnjem razpisu smo dobili odobrene 4 ukrepe, digitalizacije na primer ni bilo med njimi.
Če prav razumemo se torej lahko prijavimo na razpis z ukrepom, ki ga še nismo izvedli (digitalizacija)? Kaj pa glede
na to, da je usposabljanje obvezen ukrep in smo ga na prejšnjem razpisu izvedli? Se lahko prijavimo, če bomo
izvedli izobraževanje na drugem področju?

Kaj pa je v primeru, ko bi postavili spletno stran in trgovino za dejavnost, ki jo na novo postavljamo in je do sedaj
nismo imeli?
ODGOVOR:
Ker je usposabljanje obvezen ukrep po tem razpisu, se dopušča tudi, če ste ga izvajali že v okviru preteklega
razpisa, če bo sedaj izveden na drugem področju. Ukrepi, z izjemo usposabljanj, ki pa se izvajajo na drugih
področjih, se ne smejo ponavljati.

5. VPRAŠANJE:
V sklopu našega podjetja pripravljamo tudi spletne nastope za naše partnerje v Sloveniji in tujini ter imamo s tega
področja kar nekaj referenc.
Skozi leta pa smo vedno vlagali tudi v razvoj lastnih poslovnih rešitev, ki pa bi jih želeli ponuditi tudi tujim partnerjem,
zanima me glede na to da bi bili istočasno izvajalci kot tudi prijavitelji se lahko prijavimo na razpis?
Oz. kakšne so možnosti ali je pogoj da poiščemo za izvedbo nastopa v tujini drugo podjetje in nato to podjetje za
nas naredi spletni nastop?
ODGOVOR:
V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju,
sklenjene v okviru tega javnega razpisa, ne sme nastopati v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na
predmetni javni razpis.

6. VPRAŠANJE:
a) Pri obrazložitvi točke 2 v točkovniku "Reference zunanjega izvajalca" je navedeno, da se upošteva
povprečno število referenc glede na posamezen ukrep. Ali to pomeni, da bi npr. za 5 ukrepov in doseganje
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maksimalnega števila točk, moral izvajalec navesti 8 referenc za vsakega od teh ukrepov - torej skupaj
5x8=40?
Ali pa je možno navesti npr. 4 reference za 3 ukrepe (skupaj 12), 8 referenc za en ukrep in 20 referenc za
drug ukrep (skupaj 40, povprečje je 8)?
b) Prijavitelj lahko na predmetni razpis kandidira samo z eno vlogo na posamezno odpiranje. Ali nam v
primeru kandidiranja na večih odpiranjih pripada npr. max 30.000 EUR po vsakem odpiranju oz. ali se
zneski kumulirajo in ko dosežemo 30.000 EUR ne moremo več kandidirati?
ODGOVOR:
a) Da, v obeh primerih.
b) Ne, zaprošene višine subvencije se med seboj ne seštevajo.

7. VPRAŠANJE:
a) Zanima nas, ali je vsebinsko primerna tematika glede postavitve spletne športne/kulturne platforme v
tujem jeziku z video vsebinami, ki so plačljive narave (e-trgovina) in jih trenutno Slovenija še ne premore?
b) Drugo vprašanje pa je, ali lahko podjetje samo izvede projekt ali so zunanji izvajalci obvezni in če so, je
dovolj 1 ali jih mora biti več? Če je zunanji izvajalec pravne oblike neprofitnega društva in je sorodstveno
povezan z prijavljenim podjetjem, a nikakor ne finančno ali lastniško, je to dovoljena povezava? Gre
namreč za vsebine, ki so težje dostopne in v Sloveniji razen tega društva ne obstaja druga primerna
ustanova/podjetje.
ODGOVOR:
a) Konkretne vsebine niso predpisane, morajo pa slediti ciljem operacije.
b) V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o
sofinanciranju, sklenjene v okviru tega javnega razpisa, ne sme nastopati v vlogi zunanjega izvajalca
drugim prijaviteljem na predmetni javni razpis. Prijavitelj ne sme biti kapitalsko ali kakorkoli drugače
lastniško ali upravljavsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem.

8. VPRAŠANJE:
Zasledil sem objavo razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022«. Zanima me, če bi bil kdo iz vaše strani pripravljen
izvesti predstavitev razpisa v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina. Predstavitev bi bila namenjena predvsem
članom inkubatorja ter mladim inovativnim podjetjem, ki so tudi potencialni prijavitelji. Termin: konec septembra.
ODGOVOR:
Informativni dnevi v okviru tega javnega razpisa niso predvideni.

9. VPRAŠANJE:
S podjetjem se nameravamo udeležiti zgoraj omejenega razpisa. Smo spletna trgovina, ki posluje že 10 leto in
ustvarja večino prihodkov v tujini. Smo ravno pred vzpostavitvijo novega blagajniškega sistema Vasco, za boljše in
lažje poslovanje, nadaljnjo analizo prodanih izdelkov in boljše vodenje zalog v skladišču.
Zanima me omenjena posodobitev šteje za javni razpis? Ravno tako je naša pogodba sestavljena iz fiksnega
zneska + mesečna licenčnina. Ali lahko tudi mesečno licenčnino uveljavljamo kot strošek v razpis?
ODGOVOR:
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Konkretne vsebine niso predpisane, morajo pa slediti ciljem operacije. Upravičeni stroški so lahko tudi stroški
neopredmetenih osnovnih sredstev (npr. stroški nakupa in / ali najema licenc), ki so sestavni del aktivnosti v okviru
ukrepov naštetih v tabeli 10.1. Upravičeni stroški neopredmetenih sredstev (licence) lahko znašajo največ 10 %
vseh upravičenih stroškov operacije.
10. VPRAŠANJE:
Zanima me, ali lahko kot izvajalec pokrivamo do 10 podjetij za čas trajanja celotnega razpisa (od 2019 – 2022 +
dodatno lanski 2018), ali lahko prijavimo do 10 podjetij za vsako oddajo vlog posebej (torej naenkrat sodelujemo z
do 10 podjetji, naslednje leto pa z novimi podjetji ..)
ODGOVOR:
V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec sodeluje z največ desetimi upravičenci. Omejitev
velja za vsa štiri odpiranja skupaj, saj gre za en razpis. Kvota sodelovanj iz javnega razpisa »E-POSLOVANJE
2017-2018« se pri tem ne upošteva.

11. VPRAŠANJE:
V preteklih letih in predvsem letošnjem letu smo za naše stranke, ki poslujejo večinoma na tuji trgih urejali spletne
strani, predvsem produktivne prodajne video, nastopi na tujih trgih, skratka, kot mednarodno podjetje, strankam
pomagamo pri vstopih na tuje trge in njihovi predstavitvi.
Imamo precej referenc tudi iz tega področja, a naš izvajalec na primer za dokončno izdelavo ali dodelavo spletnih
strani, ali videov, je bil zunanji pogodbeni partner, seveda z našo pomočjo in usmeritvami, glavni izvajalec pa smo
bili mi oz naše podjetje.
Zanima me, ali smo v tem primeru upravičeni biti zunanji izvajalec tega razpisa.
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 2. a).

12. VPRAŠANJE:
Ob prebiranju razpisne dokumentacije razpisa E-poslovanje 2019-2022 se mi je pojavilo naslednje vprašanje: Ali
se lahko izvajalec pojavlja kot izvajalec pri 10 projektih na vsakem odpiranju ali je to kvota za vsa 4 odpiranja?
Naše podjetje bo namreč udeleženo kot zunanji izvajalec prijaviteljem in je pomembno, da vemo, kolikim projektom
se lahko priključimo.
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 10.

13. VPRAŠANJE:
Imamo samo eno vprašanje glede števila zaposlenih v podjetju. In sicer, v podjetju sta 2 zaposlena, ampak en je
zaposlen za 100% drugi pa za 50%. Je pogoj 100% zaposlitev? Če ni, se lahko prijavimo a ne?
ODGOVOR:
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Prijavitelj mora na dan 1. 9. 2018 za prvo odpiranje zaposlovati vsaj dve osebi, kar mora biti razvidno iz podatkov
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan, pri čemer ni pogoj
zaposlitev za polni delovni čas.

14. VPRAŠANJE:
Naše podjetje je pravkar sredi postopka oblikovanja in urejanja spletne trgovine za tujino. Trgovina je v hrvaškem,
angleškem in nemškem jeziku.
Zanima me, če smo upravičeni do prijave na razpis, glede na to, da dejavnosti v zvezi z urejanjem oz. nadgradnjo
strani že potekajo, niso pa še zaključene.
ODGOVOR:
Operacija, ki se je začela izvajati pred dnem oddaje vloge, ni upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani
z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih
računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na predmetni javni razpis.

15. VPRAŠANJE:
V podjetju AAA veliko delamo na preoblikovanju komunikacije do naših potencialnih strank. In se bomo prijavili na
omenjeni razpis. Predmet javnega razpisa je kar nekaj vsebin, mi se bomo verjetno lotili treh (3) b), c) in e), mogoče
štirih (4), še f).

Ker pa bi se naše stranke ali potencialne stranke na razpis prijavile in imeli nas kot izvajalca storitev, me zanima
če je to oboje sploh možno. Naše stranke bi sicer pokrivale drugo vsebino, in sicer točko a)
Točka: 4.2 na strani 15/77 pravi:

Moje vprašanje torej je: ali se lahko podjetje prijavi na razpis kot prijavitelj, če bo v drugem podjetju izvajalec? Če
se mi prijavimo, torej mi ne moremo našim potencialom ponuditi sofinanciranje BBB preko razpisa?
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 5.
Ukrep Krepitev kompetenc – usposabljanja je sicer obvezen.

16. VPRAŠANJE:
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Za informacijo me zanima, če je podjetje iz Poslovnega registra uvrščeno med srednje veliko (če gledamo na št.
zaposlenih, do 250), ampak to isto podjetje ima še hčerinska podjetja odprta v tujini, in mora v letnem poročilu tudi
izdajati konsolidirano poročilo, ki ga pa po zakonu morajo izdajati le velika podjetja. Ali je to ovira pri razpisu, čeprav
ima podjetje zaposlenih, če smo eksaktni 230?
ODGOVOR:
Za opredelitev velikosti prijavitelja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU. Opozarjamo
na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska
podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in
drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno
za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.

17. VPRAŠANJE:
Ob prebiranju razpisa se mi je pojavilo vprašanje povezano s 1 točko posebnih pogojev za prijavitelje. In sicer :
Prijavitelj je na dan 1. 9. 2018 za prvo odpiranje, 1. 9. 2019 za drugo odpiranje, 1. 9. 2020 za tretje odpiranje oz. 1.
9. 2021 za četrto odpiranje zaposloval vsaj dve (2) osebi, kar je razvidno iz podatkov Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan.
Zanima me predvsem na kaj se ta »posebni« pogoj navezuje? Oziroma vprašano drugače. Sem lastnik d.o.o., kjer
sem zaposlen samo jaz. Podjetje je specializirano za prodajo gasilske opreme in opreme za požarno varnost.
Podjetje je osredotočeno tudi za izvoz, predvsem države Balkana. Imam spletno trgovino Gasilnik.si, katero imam
namen prenoviti ter prilagoditi tudi za prodajo v tujino. Sem tudi lastnik domene vatrogasnaoprema.com s katero
želim še bolj prodreti na trg bivše Jugoslavije. Ali lahko kot takšen sodelujem na omenjenem razpisu?
ODGOVOR:
Prijavitelj mora na dan 1. 9. 2018 za prvo odpiranje zaposlovati vsaj dve osebi, kar mora biti razvidno iz podatkov
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan. V kolikor podjetje
zaposluje samo eno osebo, pogoja ne izpolnjuje.

18. VPRAŠANJE:
Ali je prijavitelj lahko pravna oseba – kolektivna organizacija (k.o.)?
ODGOVOR:
Kot izhaja iz prve točke 4.1. Splošni pogoji za prijavitelje, je prijavitelj lahko samo subjekt, ki se: »kot pravna ali
fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba,
samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju predmetnega javnega
razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj«
/ »upravičenec« / »podjetje«).«
Pri tem je v opombah posebej pojasnjeno tudi, da je to lahko le:
Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, ŠT. 65/06 uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, ZGD-1).
Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
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Zadruga z omejeno odgovornostjo kot jo opredeljuje Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno
prečiščeno besedilo, ZZad).
Navedeni pogoj izpolnjujejo zgolj prijavitelji, ki so organizirani v eni od navedenih oblik, torej kot gospodarska
družba oz. s.p. v skladu z ZGD-1, ali z.o.o. v skladu ZZad.

19. VPRAŠANJE:
a) Ukrep 3 - Spletne strani za tuje trgi IN Ukrep 4 - Spletne trgovine: Ali so pri omenjenih dve ukrepih med
predvidenimi aktivnostmi zajete SAMO aktivnosti IZDELAVE / POSTAVITVE celostne podobe na spletni
strani / spletne trgovine, ali pa je možno izpeljati tudi aktivnosti NADGRADNJE? Iz zapisanega v opisu
ukrepov / aktivnosti je razbrati, da gre za izdelavo in upravljanje celostne podobe na spletni strani (Ukrep
3) in postavitev e-trgovine (Ukrep 4), ne pa konkretno tudi za nadgradnjo.
b) Ukrep 6 - Krepitev kompetenc - usposabljanja obvezen): Glede na to, da je Ukrep 6 obvezen, nas zanima,
ali so kot izvajalci tovrstnih usposabljanj mišljeni zunanji izvajalci, za katere je prav tako potrebno izpolniti
Obrazec 4 (v primeru če tovrstnih usposabljanj ne opravlja izvajalec, ki bo npr. sodeloval pri Ukrepu 3)?
ODGOVOR:
a) Upravičeni so tudi stroški nadgradnje pri čemer je obvezno izkazati minimalne cilje v točki 5. Kazalniki v
Navodilih, ki so del razpisne dokumentacije.
b) Obrazec št. 4: Reference izvajalca je obvezen za vse zunanje izvajalce. Pri ocenjevanju se upoštevajo
navedene reference vseh zunanjih izvajalcev.

20. VPRAŠANJE:
Zanima me, ali lahko kot izvajalec pri razpisu »e-poslovanje« sodeluje podjetje iz tretje države (nečlanice EU),
recimo podjetje iz Kazakhstana. Prijavitelj je slovensko podjetje, izvajalec pa ima sedež v tretji državi (npr.
Kazakhstan). Če je odgovor DA, je to lahko samostojni podjetnik ali mora biti to d.o.o.?
ODGOVOR:
Da, te omejitve v okviru tega javnega razpisa ni. Za izkazovanje pogojev za zunanje izvajalce boste v tem primeru
morali v vlogi priložiti izvajalčev izpis iz poslovnega registra za ugotavljanje datuma registracije, za opravljanje
dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo e-poslovanja.

21. VPRAŠANJE:
Zanima me če se lahko prijavim na javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v
obdobju 2019-2022, kot samostojni podjetnik z enim zaposlenim za nedoločen čas že 10 let vendar je trenutno
zaposlen za polni delovni čas/zavarovalni čas zavezanca 40 ur na teden, delovni/zavarovalni čas zavarovanca pa
20 ur zaradi odločbe, ker je je upravičen do sorazmernega plačila prispevkov zaradi starševstva.
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 13.

22. VPRAŠANJE:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 18 70, F: 01 589 18 77, E: info@spiritslovenia.si, matična št.: 6283519000, DŠ: SI97712663, IBAN: SI56 0110 0600 0041 927;
www.spiritslovenia.si

8/37

a) V merilih za ocenjevanje je navedeno, da se pri Referencah zunanjega izvajalca upošteva povprečno
število ustreznih referenc glede na posamezen ukrep, ki jih je zunanji izvajalec navedel v Obrazcu št. 4.
Namen našega podjetja je, da se prijavi in izvede 5 ukrepov. Ali glede na število ukrepov, ki jih želimo
izvesti, pomeni, da mora zunanji izvajalec izkazati vsaj 40 ustreznih referenc, da se mu po točkovniku
prizna 8 referenc pri Merilu 2?
b) Če da, Ali mora zunanji izvajalec izkazati vsaj 8 referenc na vsakem izmed ukrepov na katerega se
prijavitelj prijavlja, da se to oceni z najvišjim številom točk pri Merilu 2?
c) Ali zadošča tudi, da zunanji izvajalec izkaže 40 referenc zgolj na enem izmed ukrepov, čeprav se podjetje
prijavlja na 5 ukrepov, da se doseže najvišje število točk pri Merilu 2?
ODGOVOR:
a) Da.
b) c) Ne, upošteva se povprečno število ustreznih referenc glede na posamezen ukrep, ki jih je zunanji
izvajalec navedel.

23. VPRAŠANJE:
V javnem razpisu e-poslovanje je navedeno, da zunanji izvajalec lahko sodeluje z največ desetimi upravičenci. Ali
je ta kvota mišljena za celotno obdobje 2019-2022 ali za vsako razpisan rok posebej?
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 10.

24. VPRAŠANJE:
Zanima me ali lahko za POSEBNI POGOJ (točka 4.2.) zaveden pod točko 1 (Prijavitelj je na dan 1. 9. 2018 za prvo
odpiranje, 1. 9. 2019 za drugo odpiranje, 1. 9. 2020 za tretje odpiranje oz. 1. 9. 2021 za četrto odpiranje zaposloval
vsaj dve (2) osebi, kar je razvidno iz podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih
v podjetju na navedeni dan.), pomeni tudi pogodbena zaposlitev z osebo, ki ima svoj s.p. ali pa je samostojni kulturni
delavec?
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 13.
Pogodbeni sodelavci običajno med podatke ZZZS niso zajeti.

25. VPRAŠANJE:
Zanima nas ali pod ukrepom 3. Spletne strani za tuje trge upravičena tudi izdelava spletne strani na kateri se
predstavljajo tri podjetja, ki so lastniško povezana preko fizičnih oseb. Če poenostavim gre za 1 spletno stran (ena
domena), na kateri se predstavijo tri podjetja iz podobne dejavnosti.
ODGOVOR:
Upravičeni so zgolj stroški, ki se nanašajo na izdelavo spletne strani prijavitelja.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 589 18 70, F: 01 589 18 77, E: info@spiritslovenia.si, matična št.: 6283519000, DŠ: SI97712663, IBAN: SI56 0110 0600 0041 927;
www.spiritslovenia.si

9/37

26. VPRAŠANJE:
Ali je nakup informacijskega programa za hotelsko poslovanje (med drugim za rezervacije) upravičen strošek?
ODGOVOR:
Upravičeni stroški so lahko tudi stroški neopredmetenih osnovnih sredstev (npr. stroški nakupa in / ali najema
licenc), ki so sestavni del aktivnosti v okviru ukrepov naštetih v tabeli 10.1. Upravičeni stroški neopredmetenih
sredstev (licence) lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov operacije.

27. VPRAŠANJE:
a) Kaj se smatra kot "Izdelana celostna študija digitalnega nastopa podjetja"?
b) V primeru povezanih podjetij: se smatrajo reference izvajalcev za vsako podjetje posebej ali kot ena
referenca?
c) Ali je nadgradnja obstoječe spletne strani upravičen strošek?
d) Ali prav razumem, da moramo najmanj izpolniti vse kazalnike iz točke 5?
e) Kako mora biti registrirano podjetje, ki bo izvajalec?
ODGOVOR:
a) Izdelana celostna študija digitalnega nastopa podjetja je en izmed kazalnikov v okviru ukrepa spletne
strani za tuje trge in ni predmet prijave na javni razpis. Dodatna navodila glede poročanja in doseganja
kazalnikov bodo podana kasneje, po podpisu pogodb.
b) V kolikor se referenca vsebinsko nanaša na posamezno podjetje, se jih obravnava ločeno.
c) Upravičeni so tudi stroški nadgradnje pri čemer je obvezno izkazati minimalne cilje v točki 5. Kazalniki v
Navodilih, ki so del razpisne dokumentacije.
d) Glejte odgovor c).
e) Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo
elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge vsaj 2 leti, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov
podatkov. Pravnoorganizacijska oblika ni predpisana.

28. VPRAŠANJE:
Za razpis E-POSLOVANJE 2019-2022 me zanima ali se lahko znotraj lastniško povezanih družb na razpis prijavi
več podjetji?
ODGOVOR:
Da.

29. VPRAŠANJE:
V naše podjetju bi radi uvedli brezpapirno poslovanje in nas zanima, če se lahko s tem projektom prijavimo na
Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja? Ta aktivnost je navedena pod točko
krepitev kompetence vendar pa piše tudi, da je potrebno navesti vsaj 2 ukrepa, ki se bosta izvajala v okviru
operacije, od katerih je ukrep Krepitev kompetenc - usposabljanja obvezen. Bi torej bilo dovolj vpeljava
brezpapirnega poslovanje in usposabljanje zaposlenih?
ODGOVOR:
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V okviru prijavljene operacije bosta mora biti izvedena vsaj dva izmed ukrepov. Poleg ukrepa Krepitev kompetenc
– usposabljanja, ki je obvezen, torej vsaj še eden.

30. VPRAŠANJE:
a) In sicer koliko točk je moralo zbrati podjetje po merilih za ocenjevanje vlog v lanskem razpisu da je še
pridobilo finančna sredstva? Če smo prav razumeli je najmanjše možno število pridobljenih točk, da
podjetje še pridobi točke, 60 točk, vendar se ta kriterij zvišuje, če je prijavljenih preveč podjetij kot je na
voljo finančnih sredstev.
b) Kot drugo vprašanje nas zanima, v merilih za ocenjevanje vlog (str. 28), pod razpredelnico številka 1.
(Število izvedenih ukrepov (največ 20 točk)). Ali je v npr. 3 izvedene ukrepe za katere se pridobi 5 točk že
vštet obvezen ukrep: Krepitev kompetenc - usposabljanja (str. 20)?
ODGOVOR:
a) Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle
prag najmanj 60 točk in pri katerih so v vlogah navedeni zunanji izvajalci, ki ne presegajo dovoljene kvote
storitev.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 60 točk, razvrsti in
predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najboljše do najslabše ocenjene
vloge, ločeno glede na programska območja, v okviru razpoložljivih sredstev.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja
operacij (»zaprošena višina subvencije« iz Obrazcev št. 3), ki so dosegle prag števila točk in pri katerih
sodelujejo zunanji izvajalci, ki ne presegajo dovoljene kvote storitev, presega razpoložljiva razpisana
sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, bodo razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne
oziroma Zahodne kohezijske regije razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele
prednost vloge z višjim številom točk.
b) Da, v primeru, da boste izvedli tri ukrepe, od katerih je en Krepitev kompetenc – usposabljanja, pri merilu
1 prejmete 5 točk.

31. VPRAŠANJE:
a) Ali se kot distributer komponent za izgradnjo in vzdrževanje strojev in naprav za avtomatizacijo proizvodnih
procesov uvrščamo v področje uporabe S4-Tovarne prihodnosti?
b) Ali je strošek prevajanja in lektoriranja besedil tudi upravičen strošek?
ODGOVOR:
a) Na vaše vprašanje ne moremo odgovoriti natančneje, saj se tovrstno vprašanje nanaša na delo komisije,
ki bo pri pregledu vloge odločila o upravičenosti prijavljene operacije do sofinanciranja.
Iz same vloge, Obrazec št. 3: PODATKI O OPERACIJI bo morala biti razvidna umestitev operacije glede
na Strategijo pametne specializacije »S4« in natančno predstavljeno kako in zakaj je mogoče operacijo
uvrstiti v izbrano prednostno področje. V kolikor operacija ne bo uvrščena v eno izmed prednostnih
področij veljavne S4 in v primeru, da uvrstitev ne bo ustrezno utemeljena se lahko vloga zaradi
neizpolnjevanja pogojev zavrne.
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b) Da, vendar storitev prevajanja ali lektoriranja v operacijo ne umestite kot samostojen ukrep ampak lahko
izvajalci, ki nudijo te storitve nastopajo v vlogi podizvajalcev za izvajalce storitev posameznih ukrepov.
Podizvajalcev se v vlogi ne navaja.

32. VPRAŠANJE:
Zanima nas ali je lahko zunanji izvajalec tudi tuje podjetje? Tega namreč v razpisni dokumentaciji nismo nikjer
zasledili.
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 20.

33. VPRAŠANJE:
Excel obrazec: Pregled načrta in realizacije - lahko v tabelo (jeziček) pišemo vsaki ukrep posebej, zaradi večje
preglednosti?
npr: tabela 1 = jeziček 1 = spletno stran, tabela 2 = jeziček 2 = e-poslovanje, tabela 3 = jeziček 3 = spletna trgovina
ali mora biti vse na 1 strani v eni tabeli (jezičku)?
ODGOVOR:
Predvidena je enotna tabela. Razčlenitev po posameznih izvajalcih ali ukrepih ni potrebna.

34. VPRAŠANJE:
Zanima me ali se lahko na javni razpis prijavita podjetji, ki sta lastniško povezani po fizični osebi, vsaka z svojo
vlogo?
ODGOVOR:
Da.

35. VPRAŠANJE:
Smo podjetje, ki se ukvarja s spletno prodajo uvoženih (EU) artiklov in lastnih artiklov, večinoma iz niše kozmetika
na slovenskem trgu in v letu 2019 planiramo lansiranje na več tujih EU trgih. V ta namen bi razvili tudi lasten sistem,
ki bi avtomatiziral določene funkcije v podjetju (nabava, podpora kupcem, administracija itd.) in izpolnjujemo 5 od
6 ukrepov v okviru operacije, ki so navedeni v vašem razpisu. Hkrati bi razvili tudi sistem, ki bi nam (in ostalim
slovenskim podjetjem) omogočil zelo hitro postavitev prodajnih strani za prodajo na EU trgih, kar bi močno znižalo
stroške zagona takšnih projektov in precej zmanjšalo konkurenčno razliko med nami, kot podjetji iz tujine in
lokalnimi podjetji/spletnimi trgovinami (naš sistem omogoča krajši čas dostave, boljšo podporo v lokalnem jeziku
itd.). Vse omenjeno bi lansirali najprej na svojih lastnih spletnih straneh.
Bega nas zgolj naslednje vprašanje, pri katerem ne vemo kam bi se kot organizacija, ki bo postavila lastne spletne
strani/spletne trgovine za prodajo in na tujih EU trgih in lasten sistem avtomatizacije poslovanja uvrstili po
naslednjem kriteriju:
1. Pametna mesta in skupnosti
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2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
9. Trajnostni turizem
Nismo namreč prepričani ali se lahko kot spletni trgovec uvrščamo med "tovarne prihodnosti", saj stroji, ki so v
našem primeru računalniki v tem primeru s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije generirajo razvoj
v dobavni verigi (avtomatizirano vodenje zalog, opozarjanje na stanje zalog, avtomatično naročanje pri dobaviteljih,
sledenje poslane zaloge in obveščanje zaposlenih o dostavnih terminih in količinah nabave) in na proizvodnih
linijah, kar prinaša višjo raven tako avtomatizacije kot digitalizacije, saj bi vsak artikel po sprejemu od dobaviteljev
tudi digitalizirali, kar omogoča večjo sledljivost in posledično zmanjševanje človeških napak (vemo kateri zaposleni
ga je pakiral, kateri ga je prodal, kateri je sprintal račun, kateri ga je nesel na pošto), boljši izkoristek marketinga,
boljšo informiranost kupcev itd.
Z izdelavo in implementacijo lastnega sistema za avtomatizacijo spletnega poslovanja želimo avtomatizirati veliko
procesov, na katerih zdaj mali podjetniki izgubljajo čas, ker te stvari rešujejo ročno ali z uporabo ločenih sistemov,
ki med sabo ne znajo pametno komunicirati (vodenje zalog, naročanje zalog, preverjanje stanja zalog, iskanje
izgubljenih pošiljk, problemi z dostavo, obveščanje strank...). Ravno tako bo sistem omogočal zelo hiter vstop na
nove trge, ker bo potrebno zgolj zagotoviti prevod materialov, celoten sistem in logistika (skupaj z postavljeno
osnovno spletnih strani) pa se bo lahko prenesla iz obstoječih trgov, zato bo potrebno veliko manj časa in predvsem
kapitala za zagon spletnih trgovin v tujini. To bo omogočalo tudi enostavno testiranje novih trgov za nove izdelke,
s čimer bomo močno povečali konkurenčnost. Avtomatizacija bo omogočala tujim trgovcem učinkovito izpolnjevati
vse večje zahteve lokalnih kupcev, ki želijo izdelke prejeti takoj, v lokalnem jeziku in z možnostjo vračila, kar je v
trenutnih razmerah težko zagotoviti, razen z velikimi investicijami (lastna dostava, distribucijski centri, skladišča v
tujini itd.).
Vse ostale pogoje torej izpolnjujemo, razen pri tem nismo prepričani, ali je navedeno mišljeno na tak način, kot
menimo sami ali ne?
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 31 a).

36. VPRAŠANJE:
Naš zunanji izvajalec je imel do junija 2018 več kot 2 leti vse potrebne registrirane dejavnosti za izvedbo storitev.
Zdaj jih je začasno umaknil iz svoje družbene pogodbe, a ob koncu leta 2018 že načrtuje njihovo ponovno vključitev.
Ali izpolnjuje pogoje za zunanjega izvajalca po tem razpisu?
ODGOVOR:
Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo
elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge vsaj 2 leti, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.
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37. VPRAŠANJE:
a) Industrija 5.0 je komaj v začetnih pogovorih, iz katerega gradiva naj črpamo dokazovanje Širšega
družbenega vpliva operacije?
b) Pri ukrepu 1 Elektronska izmenjava med partnerji izrecno piše, da je možna vzpostavitev in nadgradnja.
Ali je pri ukrepu 3 spletne strani za tuje trge tudi možna nadgradnja ali je postavitev spletne strani na
novo? Enako me zanima za ukrep 4 spletne trgovine – ali je možna nadgradnja ali samo vzpostavitev na
novo?
ODGOVOR:
a) Glejte odgovor na vprašanje 2 f).
b) Upravičena je tudi nadgradnja elektronskega poslovanja in velja za vse ukrepe pri čemer morajo biti
izkazani kazalniki navedeni v razpisni dokumentaciji.

38. VPRAŠANJE:
V sklopu Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »EPOSLOVANJE 2019-2022« bi radi prijavili več različnih projektov. Kako je s prijavo? Namreč nekatere projekte
imamo načrt pričeti izvajati šele v letu 2020. Ali to pomeni, da če se prijavimo vsako leto smo upravičeni do zneska
povračila (do 30.000 €, skupaj torej 120.000 €) ali v vseh štirih letih do 30.000 €?Kako je če projekta načrtovanega
npr. leta 2022 ne bo več smotrno izvesti (razmere na trgu)?
ODGOVOR:
Prijava je možna na več odpiranj, vendar so do sofinanciranja so upravičeni le ukrepi, ki se prejemnikom sredstev
iz Javnega razpisa 2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« in »E-POSLOVANJE 2019-2022«, še niso financirali oz.
bili odobreni za financiranje.

39. VPRAŠANJE:
V zvezi z navedenim razpisom nas zanima ali so stroški za izdelavo spletne trgovine za slovenski trg upravičene
do sofinanciranja iz navedenega razpisa?
ODGOVOR:
Cilj javnega razpisa je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu
oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Sofinancira se
postavitev eTrgovin v vsaj dveh tujih jezikih s ciljem prodaje v tujini in povečanjem obsega prodaje in prisotnost na
tujih trgih. Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci dokazujejo z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih.

40. VPRAŠANJE:
Ali se prepoved iz 9. točke 4.1. Splošnih pogojev prijavitelja nanaša tudi za podjetje, ki ima registrirano glavno
dejavnost 10.130 (proizvodnja mesnih izdelkov)?
ODGOVOR:
Ne.
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41. VPRAŠANJE:
a) Verjetno ni pogoj razpisa, da bi podjetje moralo imeti ustvarjene prihodke iz prodaje na tujem trgu že v
letu 2017? Če prav razumemo razpis, edino točk ne dobimo iz tega segmenta (tržni potencial podjetja),
drugače pa ni problem, da v preteklem letu ni bilo prihodkov od prodaje na tujem trgu, da pa v prihodnje
planiramo na takšen način nastavit poslovanje. Drži naš sklep?
b) Predračunov posameznih izvajalcev ni potrebno prilagat sami vlogi?
c) Pri ukrepu Krepitev kompetenc - usposabljanja - v prvem sklopu - je kje opredeljeno, kako obsežna (koliko
urna) izobraževanja morajo biti?
d) Pri vseh ukrepih je napisano tudi izobraževanje. Se slednje pričakuje pri vseh ukrepih, ali je navedeno kot
ena od možnih aktivnosti?
ODGOVOR:
a)
b)
c)
d)

Drži.
Ne.
Ne, razpis tega ne predpisuje.
V okviru posameznega ukrepa sta izobraževanje in usposabljanje navedeni kot predvideni aktivnosti
vezani na posamezen ukrep in nista obvezni. Je pa obvezna izvedba ukrepa 6. Krepitev kompetenc –
usposabljanja.

42. VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da nam posredujete dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji
za Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 "EPOSLOVANJE 2019-2022".
ODGOVOR:
Vse informacije glede razpisa so navedene v razpisni dokumentaciji in v odgovorih na vprašanja, ki so dostopni na
spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjoelektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022.

43. VPRAŠANJE:
Ali je na prvem razpisnem roku (v primeru ustrezno velikega števila pozitivno ocenjenih prijav) razpoložljivih
sredstev 9.450.000 EUR ali zgolj 2.362.500 EUR kot je predvideno za leto 2019?
Na primeru: na razpisu je pozitivno ocenjenih vlog za skupno 5 milijonov EUR sofinanciranja. Ali je v takem primeru
razpoložljivih sredstev dovolj za sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog?
ODGOVOR:
V okviru posameznega odpiranja se bo sofinanciralo samo projekte, v skupni razpoložljivi višini sredstev do
2.362.500 EUR.

44. VPRAŠANJE:
Zanima nas, na katere sejme se nanaša kazalnik operacije: »Priprava vsebin in udeležba na vsaj enem
referenčnem sejmu«. Boste objavili kakšen seznam referenčnih sejmov?
ODGOVOR:
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En izmed primerov digitalnega sejma je npr. https://e-estonia.com/showroom. Predstavitev mora biti izvedena v
okviru digitalnega sejma/showrooma in ne fizičnega sejma.

45. VPRAŠANJE:
Med razpisnimi pogoji navajate, da mora imeti prijavitelj vsaj dva zaposlena. Ali podjetje, ki ima enega zaposlenega
za polni delovni čas, drugega za 80%, tretjega pa za 3% izpolnjuje razpisne pogoje? Gre za tri zaposlene, ki pa v
agregatu ne dosegajo 2 polnih zaposlitev.
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 13.

46. VPRAŠANJE:
a) ali je potrebno imeti reference iz istega ukrepa, kot ga prijavljaš?
b) ali je potrebno imeti 8 referenc za vsak ukrep, ki ga prijavljaš - za max točk?
c) ali je lahko več referenc izvedenih pri isti stranki (istem podjetju)?
ODGOVOR:
a) Upoštevale se bodo vse reference iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega
poslovanja podjetjem od vključno 2013 leta dalje.
b) Da.
c) V kolikor so reference vsebinsko različne, se jih obravnava ločeno.

47. VPRAŠANJE:
Pri vpisu oz. oddaji bilance na Ajpes je prišlo do napake in so celotni prihodki označeni kot "prodaja na domačem
trgu". Naše podjetje je imelo v letu 2017 izvoza za 24%. Ali je možno predložiti uradne obračune iz računovodskega
programa - PDV-a za Hrvaško in obračun brez obračuna DDV (za izvoz v tretje države) kot dokazilo o izvozu? Oz.
ali je potreben uradni popravek bilance oz. vpisa na Ajpesu. Kateri podatki so merodajni za oceno pri pregledu
vloge (je to izključno Ajpes)?
ODGOVOR:
Osnova za podatke je izključno samo izkaz poslovnega izida izdan s strani Ajpes.

48. VPRAŠANJE:
Imeli smo 40 let s.p., ki je uspešno posloval. V marcu 2017 smo naredili celoten prepis poslovanja iz s.p.-ja na novo
ustanovljeni d.o.o. S pogodbami o celotnem prenosu poslovanja lahko to dejstvo tudi dokažemo. Pravno
organizacijsko spremembo smo naredili leto in pol nazaj, vendar smo mnenja, da šteje v leta poslovanja tudi s.p.,
ki je delal 40 let z isto dejavnostjo. Ali smo po tem razpisu upravičeni kandidirati za razpisana nepovratna sredstva?
ODGOVOR:
Navedeni pogoj izpolnjujete samo v primeru, da gre za univerzalno pravno nasledstvo in je bila družba ustanovljena
zaradi izvedbe prenosa podjetja podjetnika, kar je razvidno tudi iz Poslovnega registra Slovenije.
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49. VPRAŠANJE:
Na vaši spletni strani smo zasledili odgovor na naše vprašanje:
V primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju,
sklenjene v okviru tega javnega razpisa, ne sme nastopati v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem
na predmetni javni razpis.
Prosim za malo bolj natančno razlago? V našem primeru ne bomo nastopali v vlogi upravičenca in po drugi strani
zunanjega izvajalca drugemu podjetju saj bomo izvajalci za lastne storitve?
ODGOVOR:
Primer: Pogoj prepoveduje, da bi se podjetje, ki bo izvajalo npr. storitev izdelave spletnih strani za prijavitelja (kot
zunanji izvajalec), hkrati tudi prijavilo na javni razpis kot prijavitelj.

50. VPRAŠANJE:
Ali se lahko na omenjen razpis prijavi d.o.o., ki je med drugim registriran za:
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
in ima pogodbeno v upravljanju hotel? Na razpis bi prijavili ukrepe za hotel. Hotel in d.o.o. sta povezani osebi.
ODGOVOR:
Omejitev glede dejavnosti je navedena v 9. točki Splošnih pogojev za prijavitelje, točka 4.1. Operacija mora biti
izvedena v okviru podjetja prijavitelja in ne partnerskih ali povezanih podjetij.

51. VPRAŠANJE:
Naše podjetje deluje v pravno organizacijski obliki »zasebnega« zavoda in socialnega podjetja. Glavna dejavnost
podjetja je turizem. Ali je ta oblika sprejemljiva za prijavo na razpis?
ODGOVOR:
Socialna podjetja so nepridobitne pravne osebe, kot te pa zakon definira:
»nepridobitna pravna oseba – je društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali
druga pravna oseba zasebnega prava…«
Glede na pogoje javnega razpisa je torej možno, da se prijavi socialno podjetje samo v primeru, če deluje kot
gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo.

52. VPRAŠANJE:
Na razpisu se želimo prijaviti na 5 različnih ukrepov (točke 2 – 6). Zunanji izvajalec ima pripravljen nabor 21
referenc, ki so vse povezane z ukrepoma izdelave spletnih strani in spletnih trgovin (19 spletnih stran in 2 spletni
trgovini) Ali prav razumemo, da po tem kriteriju (reference zunanjega izvajalca) pridobimo 10 točk po formuli:
21/5=4,2 reference.
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ODGOVOR:
Da.

53. VPRAŠANJE:
Kako dolgo mora biti pred predstavitev podjetja aktivna na Showroomu? Večina teh je namreč plačljivih, da si
znamo ustrezno strukturirat finance.
ODGOVOR:
Trajanje udeležbe na digitalnem sejmu ni predpisano.

54. VPRAŠANJE:
Zunanji izvajalec je več kot 5 let (2012-2017) imel registrirane ustrezne dejavnosti za izvedbo storitev po tem
razpisu. Po spremembi lastništva je za 6 mesecev nehal opravljati te dejavnosti in jih tudi izbrisal iz svojega
seznama registriranih dejavnosti. Pred 1 mesecem so se ponovno odločili za izvajanje teh dejavnosti in jih ponovno
doregistriral. Torej, zunanji izvajalec bo na dan oddaje vloge imel registrirane ustrezne dejavnosti, prav tako jih je
imel v preteklosti že registrirane več kot 2 leti. Ali zunanji izvajalec izpolnjuje pogoje za izvedbo storitev po tem
razpisu?
ODGOVOR:
Glede na navedeno zunanji izvajalec pogoja ne izpolnjuje. Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge neprekinjeno
vsaj 2 leti, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.

55. VPRAŠANJE:
Smo zunanji izvajalec, ukvarjamo se s postavitvijo spletnih strani. Za dejavnost postavitve spletnih strani smo
registrirani od leta 2014 naprej. Za prijavitelja bomo izvedli ukrepe 1, 3, 5 in 6. Imamo dve vprašanji:
Ali moramo biti registrirani za vsakega od navedenih ukrepov že vsaj 2 leti pred prijavo na razpis?
Ali je dovolj, da se doregistrira dejavnost izdelave produktno-prodajnega videa tik pred oddajo vloge?
ODGOVOR:
Zadostuje, da je zunanji izvajalec registriran za opravljanje katerekoli dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali
nadgradnjo elektronskega poslovanja.

56. VPRAŠANJE:
Kot zunanjega izvajalca me za razpis ePoslovanje zanima sledeče:
a) Sklenjeno imamo ENO pogodbo s podjetjem, kjer smo izvedli VEČ aktivnosti (ukrepov). Ali se to
obravnava kot ena referenca?
b) Ali se VSAKA aktivnost v ENI pogodbi upošteva kot ločena referenca?
c) Pri vsakem ukrepu je navedeno »Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost«. Ali se to šteje kot
izvedba ukrepa št.6?
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d) Ukrep št.6 »krepitev kompetenc-usposabljanje« smo izvedli v okviru prejšnjega razpisa. Lahko sedaj
ponovimo enako usposabljanje?
e) Ali je dovolj, da se za ukrep št.6 izvede VSAJ ZA ENO od spodaj navedenih aktivnosti ali se mora vse?

f)

-

industrija 4.0

-

učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti,

-

novi modeli in orodja za izvoz,

-

vzpostavljanje digitalnih delovnih mest,

-

predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev,

-

brezpapirno poslovanje,

-

prilagajanje novi regulativi,

-

varnost in riziki digitalizacije,

-

internet stvari,

-

predstavitev dobrih praks.

Prijavitelj se prijavi na prvo odpiranje s 3 ukrepi in pridobi max. subvencijo 30.000 EUR. Se lahko prijavi z
drugačnimi ukrepi na drugo odpiranje?

ODGOVOR:
a)
c)
d)
e)
f)

b) V kolikor so reference vsebinsko različne, se jih obravnava ločeno.
Ne.
Glejte odgovor na vprašanje 4.
Navedeni so primeri področij.
Da.

57. VPRAŠANJE:
Ali lahko prijavitelji, ki imajo registrirano dejavnost C 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov kandidirajo na
razpisu za e-poslovanje? V razpisi je navedeno, da so dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov
prepovedane. Ali podjetje spada v ta sklop podjetij?
ODGOVOR:
Podjetje z navedeno glavno dejavnostjo je upravičeno do sofinanciranja na tem javnem razpisu.

58. VPRAŠANJE:
a) V odgovoru na 27. vprašanje pravite takole:
Upravičeni so tudi stroški nadgradnje pri čemer je obvezno izkazati minimalne cilje v točki 5. Kazalniki v
Navodilih, ki so del razpisne dokumentacije.
V točki 5. Kazalniki iz navodil so navedeni naslednji dokumenti
•

Izdelana študija nastopa na ciljnem trgu z vidika logistike, pravnega okvirja

•

Spletna trgovina v vsaj dveh tujih jezikih
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•

Možnost izvedbe plačila v okviru aplikacijo

Prosimo za pojasnilo ali bo tudi za nadgradnjo spletne trgovine v dveh jezikih potrebno ob zahtevku
dostaviti izdelano študijo nastopa na ciljnem trgu z vidika logistike ,pravnega okvirja, KAR JE
NELOGIČNO.
Za že obstoječe ciljne trge, za katere se bo izdelovala nagradnja spletne trgovine, podjetje ne potrebuje
izdelovati študije nastopa. Prav tako prosimo za jasno razlago ločnice med spletno stranjo in spletno
trgovino.
b) V odgovoru na 27. vprašanje pravite takole:
Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo
elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge vsaj 2 leti, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov.
Sprašujemo vas ali je po SKD kot primerni dejavnosti :62 Računalniško programiranje, svetovanje in
druge s tem povezane dejavnost ter / oziroma 63 Druge informacijske dejavnosti? Elektronsko poslovanje
eksplicitno ni namreč navedeno med dejavnostmi SKD.
ODGOVOR:
a) Kazalniki so enaki neglede na to ali gre za nadgradnjo spletne strani ali za novo spletno stran. Ukrepi so
podrobneje opisani v točki 10.1 javnega razpisa.
b) Dejavnosti, ki jih navajate so ustrezne.

59. VPRAŠANJE:
Naše podjetje je ustanovljeno od leta 1993. Od takrat podjetje dobro posluje. Redno se izplačujejo plače, davki in
prispevki in tudi obveznosti do dobaviteljev. Redno plačevanje obveznosti je bilo tudi v lanskem letu, ko je imelo
podjetje likvidnostne težave. Zaradi likvidnostnih težav v letu 2017, sta bili prekinjeni pogodbi za zaposlitev 2
osebama. Podjetje je sedaj ponovno likvidno z vidika večjih investicij in nabav. Zato se že veča obseg poslovanja.
Izpolnjujemo vse pogoje za prijavo na razpis, razen enega. Na dan 1.9.2018 je zaposlena 1 oseba. Glede na letni
in 3-letni plan sledi zaposlitev nove osebe z 18.10.2018. Razlog zaposlitve je razširitev obsega poslovanja ,
predvsem s tujino. Naslednja zaposlitev sledi v letu 2019.
Prosim vas za odgovor na vprašanje: Ali smo upravičeni do pozitivne rešitve prijave na razpis do 5.11.2018, ker
bomo imeli dodatno zaposlitev z 18.10.2018? Poudarjam, da gre za plansko in načrtovano zaposlovanje.
ODGOVOR:
Glede na navedeno omenjenega pogoja ne izpolnjujete, bo pa pogoj izpolnjen v primeru oddaje na drugi rok, ki je
1. 10. 2019.

60. VPRAŠANJE:
Pod pogoji sicer ni navedeno, da bi moralo podjetje, ki se prijavlja na razpis, izpolnjevati pogoj, da posluje že s
tujino in predložiti določena dokazila o poslovanju s tujimi podjetji. Ali podjetje, ki zelo malo dela s tujim podjetjem
uspe na tem razpisu, ob predpostavki, da izpolnjuje vse ostale razpisne pogoje?
ODGOVOR:
Poslovanje s tujino oz. Tržni potencial podjetja« ni pogoj ampak je merilo. Osnova za podatke je izkaz poslovnega
izida, iz katerega so razvidni podatki o prodaji na tujih trgih. V primeru, da prodaje na tujih trgih ni, prijavitelj pri tem
merilu prejme 0 točk.
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61. VPRAŠANJE:
Je za razpis e-poslovanje izvajalec lahko iz tujine, konkretno iz Avstrije?
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 20.

62. VPRAŠANJE:
Zanima nas ali zadostuje pri tujem zunanjem izvajalcu izpis iz registra v tujem jeziku ali pa je potrebno tega
prevesti? Če ja, je potreben notarski prevod?
ODGOVOR:
Izpisa iz registra tujega zunanjega izvajalca ni potrebno prevajati, razen v primeru, da gre za splošno nerazumljiv
jezik. V tem primeru vlogi priložite prevod preverjen s strani sodnega tolmača.

63. VPRAŠANJE:
Zanima me informacija glede Posebnih pogojih v javnem razpisu. In sicer, pod točko 4.2.2:
Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni
oziroma drug ustrezen register).
Kaj pa če je podjetje mlajše od dveh let?
ODGOVOR:
V primeru, da je podjetje mlajše od dveh let pogoja ne izpolnjuje in se vloga zato zavrne. Bo pa ta pogoj izpolnjen
v nadaljnjih rokih za odpiranje.

64. VPRAŠANJE:
Ali mora biti prijavitelj na dan razpisa registriran za turizem, če želi prijaviti operacijo s tega področja? Ima pa na
dan razpisa sklenjeno pogodbo o upravljanju hotela s katerim bi prijavljal ukrepe.
ODGOVOR:
Omejitev glede dejavnosti ni, razen omejitve, ki je navedena v točki 9, splošnih pogojev za prijavitelje, točka 4.1.
javnega razpisa.

65. VPRAŠANJE:
a) Imamo vprašanje glede izvajanja ukrepa "Krepitev kompetenc - usposabljanja" in sicer nas zanima ali
zunanji izvajalec izpolnjuje pogoj za izvajanje tega ukrepa, v kolikor je registriran s področja podjetniškega
svetovanja in izobraževanja.
b) Zanima nas ali podjetje zadostuje pogoju umestitve v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4 v
kolikor samo operacijo povežemo s področjem Pametna mesta in skupnosti zaradi vzpostavitve
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elektronske izmenjave s partnerji. Dejavnost oziroma proizvodi podjetja sicer ne spadajo v področje
Strategije pametne specializacije.
ODGOVOR:
a) Da.
b) Na vaše vprašanje ne moremo odgovoriti natančneje, saj se tovrstno vprašanje nanaša na delo komisije,
ki bo pri pregledu vloge odločila o upravičenosti prijavljene operacije do sofinanciranja.
Iz same vloge, Obrazec št. 3: PODATKI O OPERACIJI bo morala biti razvidna umestitev operacije glede
na Strategijo pametne specializacije »S4« in natančno predstavljeno kako in zakaj je mogoče operacijo
uvrstiti v izbrano prednostno področje. V kolikor operacija ne bo uvrščena v eno izmed prednostnih
področij veljavne S4 in v primeru, da uvrstitev ne bo ustrezno utemeljena se lahko vloga zaradi
neizpolnjevanja pogojev zavrne.

66. VPRAŠANJE:
Podjetje že ima spletno stran in spletno trgovino na enem spletnem naslovu oziroma eni domeni. Zdaj bi z razpisom
nadgradili spletno stran v tujih jezikih in tudi spletno trgovino v tujih jezikih za tuje trge.
Ali lahko obdržijo spletno stran in spletno trgovino na enem spletnem naslovu (ena domena) ali je potrebno ločiti
na dve spletni strani (posledično je povezano tudi z dodatnimi stroški za plačevanje dveh domen).
ODGOVOR:
Javni razpis tega ne predpisuje.

67. VPRAŠANJE:
Kot izvajalec usposabljanj imamo v zvezi z javnim razpisom naslednja vprašanja:
a) Dejavnost izobraževanja ni registrirana kot naša primarna dejavnost, je pa registrirana med ostalimi
dejavnostmi v naši družbeni pogodbi. Ali kot izvajalec s tem z vidika registriranih dejavnosti izpolnjujemo
razpisni pogoj za izvedbo Ukrepa 6 – Krepitev kompetenc – usposabljanja (DA/NE) ?
b) V podjetju izvajamo implementacije raznovrstnih produktov in orodij digitalne transformacije v okolja
naročnikov. To vključuje tudi tehnično svetovanje in usposabljanje na področju digitalne transformacije in
uporabe novih produktov. Predmet pogodbe z naročnikom (in pogodbena cena) je torej celotna storitev
implementacije (ki vključuje usposabljanja) in ne izključno izvedba usposabljanj. Se takšna pogodba šteje
kot ustrezno dokazilo (če bi prišlo do naknadnega dokazovanja referenc)?
c) V okviru ukrepa 6 – sklop 1 so v razpisu našteta področja usposabljanja. Ali mora usposabljanje zajemati
vsa navedena področja ali se lahko omejimo na tista, ki so za naročnika relevantna?
d) V okviru ukrepa 6 – sklop 2 prosimo za primer oz. obrazložitev dikcije »dobre prakse pri uvedbi in
implementaciji »Industrije 4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji)«. Ali so te
dobre prakse vezane na izkušnje izvajalca z implementacijo? Kaj konkretno so področja, ki se nanašajo
na poslovanje s tujimi partnerji?
ODGOVOR:
a)
b)
c)
d)

Da.
Da.
Navedeni so primeri področij. Izvedete za vas relevantna.
Mišljene so dobre prakse pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0« samo na tistih področjih, ki se
nanašajo na vaše poslovanje s tujimi partnerji.
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68. VPRAŠANJE:
V okviru razpisa E-POSLOVANJE želimo prijaviti 2 izvajalca. Oba izvajalca izvajata po 3 ukrepe, s tem da en ukrep
izvajata oba in v tem primeru ni čisto jasno navedeno kako se računa povprečje.
Konkretno:
Prvi izvajalec ima skupno 27 referenc, od tega 12 referenc in 3 reference za ukrepa, ki ju izvaja sam ter 12 referenc
za ukrep, ki ga izvajalca izvajata skupaj.
Drugi izvajalec ima skupno 17 referenc, od tega 4 reference in 4 reference za ukrepa, ki ju izvaja sam ter 9 referenc
za ukrep, ki ga izvajalca izvajata skupaj.
Ali se končno povprečje računa na način, da se skupni ukrep združi, ker ga delata skupaj, torej
(12+3+(12+9)+4+4)/5 = povprečje 8,8 ali pa se računa za vsakega izvajalca posebej, torej ((12+3+12)/3 +
(4+4+9)/3)/2= 7,33
ODGOVOR:
Reference vsakega posameznega zunanjega izvajalca se deli s številom ukrepov, ki jih bo izvajal. V primeru več
izvajalcev se vzame povprečno število referenc posameznih izvajalcev.
V vašem primeru se izračun glasi: (27/3 + 17/3)/2= 7,33

69. VPRAŠANJE:
Že skoraj 10 let nam spletno stran izdeluje, vzdržuje in v celoti skrbi za naše elektronsko poslovanje podjetje ki ima
že dolgo registrirano dejavnost:
SKD: M70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Zanima me je to ovira ker ni registrirana dejavnost elektronsko poslovanje če podjetje z referencami in certifikati
dokazuje da se že vrsto let ukvarja z dejavnostjo ki je navedena na razpisu?
ODGOVOR:
Pri preverjanju pogoja, da mora biti zunanji izvajalec registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo
ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge vsaj 2 leti, se upošteva vse registrirane dejavnosti
in ne samo glavno dejavnost.

70. VPRAŠANJE:
a) Ali se morajo znotraj Ukrepa 1 izvesti vse aktivnosti, zapisane v polju "predvidene aktivnosti"?
b) Ali pravilno razumemo, da se kot Ukrep 2 - digitalizacija nastopov na sejmih upošteva izključno udeležba
podjetja na digitalnih sejmih in ne fizičnih sejmih?
c) Ali je znotraj Ukrepa 3 aktivnost " - Vzpostavitev in upravljanje digitalnih kanalov in platform (WEB,
Linkedin, Facebook, Booking, Twitter, Trip Advisor, Airbnb, itd.)." obvezna? ali lahko te aktivnosti ne
izberemo in vseeno prijavimo Ukrep 3?
d) Ali pravilno razumemo, da so navedene vsebine znotraj Ukrepa 6 (sklop 1) podane kot opcije? z drugimi
besedami: ali lahko med naštetimi vsebinami izberemo zgolj tiste, ki so za naše podjetje relevantne?
ODGOVOR:
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a)
b)
c)
d)

Navedene so predvidene aktivnosti. Izvedete za vas relevantne.
Da, v poštev pridejo samo digitalni sejmi.
Enako kot odgovor a)
Enako kot odgovor a)

71. VPRAŠANJE:
Glede na prebrane odgovore mi ni jasno sledeče
a) Torej za tri ukrepe se prijavljamo s tremi izvajalci; kakor smo uspeli razumeti razpisno dokumentacijo je
potrebno da ima vsak izvajalec minimalno tri reference?
b) Ali drži da se za povprečno število referenc vloge upošteva povprečje ; npr. izvajalec enega ukrepa ima 3
reference, drugega pa 15 referenc, tretjega pa 8 referenc; povprečno je to 8 referenc?
ODGOVOR:
a) Da.
b) V primeru, da vsak zunanji izvajalec izvaja samo en ukrep je izračun sledeč: (3+15+8)/3=8,66

72. VPRAŠANJE:
Imam vprašanje glede lokacije izvajanja operacije. Sedež podjetja je v LJ, poslovna enota je v MB. Če zapišemo,
da se bo operacija izvajala v MB, se to šteje pod vzhod? Glede na to, da bo operacija zajemala celotno podjetje.
Ali bi se morala digitalizacija izvajati samo v poslovni enoti, da bi se upošteval vzhod?
ODGOVOR:
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli
na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico. V primeru, ko ima podjetje poslovno
enoto v Mariboru in se hkrati aktivnosti izvajajo v poslovni enoti, spada v Vzhodno kohezijsko regijo.

73. VPRAŠANJE:
a) V razpisu se nekje omenja industrija 4.0 , nekje pa 5.0 . Predvidevam, da mislite vseskozi 4.0 in da je v
primeru 5.0 prišlo do napake, drži?
b) Je v primeru delnega financiranja z dolžniškimi viri potrebna bančna izjava?
c) V točki »7.Razmerje med namenskimi sredstvi EU ter Slovensko udeležbo za sofinanciranje operacije«
navajate, da vzhodna kohezijska regija predvideva 75% delež EU, ter zahodna 70% delež EU
sofinanciranja. Nakar v točki 10.3.Intenzivnost pomoči navajate, da intenzivnost pomoči znaša do vključno
70% upravičenih stroškov. Kako je potem, je 70% za obe kohezijski regiji, ali pa je prej navedena 75% ter
70% glede na regijo?
d) Navajate, da mora imeti zunanji izvajalec registrirane ustrezne dejavnosti, nikjer pa ni naveden seznam
SKD dejavnosti, ki so po vašem ustrezne. Je to dejavnost iz sklopa J, npr 62 ter 63 v grobem, ali so
specifične podzvrsti? Prosimo za seznam ustreznih dejavnosti po SKD šifrantu.
ODGOVOR:
a) Ne gre za napako. Merilo Širši družbeni vpliv se nanaša na Industrijo 5.0.
b) V okviru prijave na javni razpis s podpisom izjave sami jamčite, da imate zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije prijavljene operacije.
c) Stopnja sofinanciranja je za obe regiji enaka, do največ 70%.
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Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje
operacij je za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija: 70 % EU : 30 % SLO in za
programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 75 % EU : 25 % SLO.
d) Smiselnost prijave je v pristojnosti prijavitelja. Izpolnjevanje razpisnih pogojev lahko presoja le komisija v
okviru postopka obravnave vlog.

74. VPRAŠANJE:
V točki 5. Kazalniki in dokumenti (dokazila o doseganju ciljev) pravite takole:
Upravičenec mora izkazati minimalno naslednje cilje:
a. izvedena analiza obstoječega stanja – predložiti dokument,
b. pripravljen program uvajanja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja – predložiti dokument,
c. Izkazati kazalnike glede na ukrep
Prosimo za konkreten odgovor kaj podrazumevate pod navedbama:
-pripravljen program uvajanja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja – predložiti dokument
-izvedena analiza obstoječega stanja – predložiti dokument
To moramo vedeti že sedaj, ob sami pripravi vloge na razpis in ne kasneje, kot pravite da boste podali kasnejša
navodila glede poročanja in doseganja kazalnikov. To je nedopustno. Razpis namreč omogoča pričetek izvajanja
operacije po oddani vlogi na razpis in s tega vidika moramo vedeti kaj se bo zahtevalo od prijavitelja.
ODGOVOR:
Obrazci, ki jih omenjate nimajo predpisane oblike.
Izvedena analiza obstoječega stanja mora obvezno vsebovati popis stanja posameznih ukrepov pred izvedbo ter
stanja po izvedbi ukrepov. Program uvajanja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja običajno
vsebuje terminski načrt izvedbe operacije, poročilo o aktivnostih, ki ste jih izvedli skupaj z nosilci posameznih
aktivnosti in jasno opredelitev rezultatov.

75. VPRAŠANJE:
Na Hrvaškem in v Srbiji imamo hčerinski podjetji. Ali pri izračunu Tržnega potenciala podjetja Prijavitelja (v tem
primeru smo aaaaaa d.o.o. Slovenija), kot opisujete pri Merilu št. 4, razpisna dokumentacija stran 29/77, vključimo
seštevek čistih prihodkov od prodaje za vsa tri podjetja ali samo za naše podjetje v Sloveniji? Je potemtakem
osnova za podatke za izkaz poslovnega izida za leto 2017 seštevek prometa za vsa tri podjetja?
ODGOVOR:
Osnova za podatke je izključno izkaz poslovnega izida ki se nanaša na prijavitelja, objavljen s strani Ajpes.

76. VPRAŠANJE:
V podjetju zzzzzzz d.o.o. sem zaposlen jaz kot poslovodja in normalno zaposlena oseba.
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V razpisu piše zaposleni 2 osebi, ali ustrezamo pogoju? Ker posl. oseba se v AJPESu ne šteje, kar sicer ne
razumem zakaj, ker se na enak način plačuje vse prispevke ipd.
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 13.

77. VPRAŠANJE:
Pri prijavi podjetja me zanima informacija glede referenc. Podjetje se bo prijavljalo na razpis z 4 ukrepi. Po tem
takem potrebuje za maksimalno število točk 32 referenc. Zanima me, kaj štejete pod eno referenco.
PRIMER: Zunanji izvajalec je za določeno podjetje izdelal npr. spletno stran, produktno - prodajni video in e trgovino. Se to potem šteje kot zgolj ena referenca ali se lahko šteje vsako posebej (spletna stran kot referenca za
izdelavo spletne strani, video za referenco pri izdelavi videa in e-trgovina za izdelavo le-te in torej skupno kot 3
reference)? Ali pa je dejansko potrebno navesti kot referenco 32 različnih podjetjih?
ODGOVOR:
V kolikor so reference vsebinsko različne, se jih obravnava ločeno, vendar jih morate tudi ločeno navajati.

78. VPRAŠANJE:
Vsako podjetje, ki se prijavlja na razpis E-POSLOVANJE mora obvezno izvesti ukrep Krepitev kompetenc –
usposabljanje. Zanima nas, ali obstaja znotraj tega kakšen seznam/navodila/karkoli kaj bi natančneje opredelilo
katera splošna usposabljanja so primerna? Zanima nas predvsem področje dela učinkoviti procesi ustvarjanja
vrednosti, novi modeli, orodja za izvoz ter na področju 4.0,... Kaj je lahko izvedeno na področju prodaje, marketinga,
nastopov na novih trgih? Da se ne bi zgodilo, da usposabljanje/aktivnost, ki bi ga načrtovali ne bi bilo primerno.
ODGOVOR:
Navedeni so primeri področij usposabljanj. Izvedete za vas relevantna.

79. VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji so za zunanje izvajalce opredeljene sledeče zahteve: Zunanji izvajalec mora biti registriran
za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge
vsaj 2 leti, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov. Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje iz
storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja z vsaj tremi referencami, ki so upoštevne
zgolj v kolikor so pridobljene od 1. 1. 2013 dalje.
Zanima nas, ali dejavnost 62.010 (Računalniško programiranje) ustreza zahtevi o registraciji zunanjega izvajalca
za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja?
ODGOVOR:
Da.

80. VPRAŠANJE:
Kako dolgo mora biti ustanovljena podružnica (druga kohezijska regija), da se lahko v njej izvaja operacija?
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ODGOVOR:
Podružnica mora biti ustanovljena najkasneje na dan oddaje vloge.

81. VPRAŠANJE:
Zanima me ali so predpisane SKD dejavnosti izvajalca. V razpisu omenjate:
Zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti povezane z vzpostavitvijo ali nadgradnjo
elektronskega poslovanja, na dan oddaje vloge vsaj 2 leti, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.
Zunanji izvajalec mora izkazovati izkušnje iz storitev s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega
poslovanja z vsaj tremi referencami, ki so upoštevne zgolj v kolikor so pridobljene od 1. 1. 2013 dalje.
V našem podjetju smo registrirani za vrsto dejavnosti, med drugim za Svetovanje o računalniških napravah in
programih (SKD 62.020) ter drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (SKD 74.900). Nismo registrirani
za Računalniško programiranje. Referenc s področja vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja imamo
veliko.
Zanima nas ali smo kot izvajalec primerno registrirani?
ODGOVOR:
Dejavnosti, ki jih navajate so ustrezne.

82. VPRAŠANJE:
Po katerih merilih se meri velikost podjetja?
ODGOVOR:
Za opredelitev velikosti prijavitelja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU . Opozarjamo
na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska
podjetja ali povezana podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in
drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno
za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Pri določitvi velikosti podjetja vam je lahko v pomoč priročnik dosegljiv na naslednji povezavi:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sl/renditions/native

83. VPRAŠANJE:
Izbrani zunanji izvajalec je pripravil ponudbo v angleščini. Imeli bomo prevod ponudbe, zanima pa nas ali je
potrebno prevod tudi overiti?
ODGOVOR:
Ponudbe zunanjega izvajalca v vlogi ni potrebno prilagati. Prilagate jih v fazi poročanja. Prevajati jih ni potrebno
razen v primeru, da gre za splošno nerazumljiv jezik.
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84. VPRAŠANJE:
V podjetju svetujemo in ustvarjamo animacijske videe (whiteboard videe, cut out videe in 2D videe). Razpis
vključuje sofinanciranje produktno-prodajnih videov. Prosim za potrditev, da razpis ne vključuje le tradicionalnih
zvrsti (posneti video), ampak tudi sodobne, še bolj učinkovite zvrsti videov, ki so zapisane zgoraj.
ODGOVOR:
Javni razpis tega ne omejuje.

85. VPRAŠANJE:
Prosim vas za pojasnilo glede referenc zunanjih izvajalcev:
V primeru, da bo vse ukrepe izvajal samo en izvajalec me zanima, ali se potem izpolni samo en obrazec 4, ali je
potrebno izpolniti toliko obrazcev 4, kolikor je ukrepov, ki jih bo ta izvajalec izvajal (npr. enega za spletno stran,
enega za trgovino, enega za video)?
V primeru, da se izpolni samo en obrazec 4 me zanima, ali to pomeni, da če v obrazec navedemo 8 referenc, te
veljajo za vse ukrepe, oz. če vprašam drugače, ali v tem primeru dobimo maksimalno število točk pri tem merilu ali
ne? Ali bi morali navesti 8 referenc (različnih) za vsak posamezen ukrep (8x3 ukrepi), da se dobi maksimalno število
točk?
ODGOVOR:
Oba načina izpolnitve Obrazca 4 sta ustrezna. V primeru, da prijavite izvajanje treh ukrepov, prejmete maksimalno
število točk pri merilu 2 samo v primeru, da zunanji izvajalec navede 24 ustreznih referenc.

86. VPRAŠANJE:
Zanimamo se za prijavo na razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 20192022. Poleg prenove oz. postavitve spletne strani (sedaj imamo le spletno vizitko, ki smo jo postavili sami, le toliko,
da obstaja) nas zanima, če v območje razpisa sodi tudi postavitev strežnika/spletne aplikacije za nadzor in
upravljanje z meritvami, ki jih uporabljajo naše stranke.
Če razložim bolj podrobno: Postavili bomo spletno aplikacijo, na kateri se zbira, analizira in predstavlja podatke
meritev različnih industrijskih merilnikov naših strank in našim merilnikov, ki jih stranke lahko najamejo. Do tega
strežnika/aplikacije imamo dostop tako mi kot skrbnik in upravljalec/lastnik in naše stranke kot uporabniki (npr VOKA Ljubljana uporablja strežnik/aplikacijo, ki jo naše podjetje najame od konkurence, sedaj pa bi naše podjetje
imelo svoj strežnik/aplikacijo). V Sloveniji imamo preko 50 komunal in mnogo drugih podjetij, ki so potencialni
uporabniki te spletne aplikacije.
Zanima nas, če ta razpis krije tudi postavitev take aplikacije?
ODGOVOR:
Na podlagi navedenega po vsej verjetnosti ne gre za upravičen strošek, ki bi ga lahko financirali v okviru tega
razpisa. Izpolnjevanje razpisnih pogojev sicer presoja le komisija v okviru postopka obravnave vlog.
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87. VPRAŠANJE:
Zanima nas ali lahko kot zavod prav tako sodelujemo na javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo
elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E POSLOVANJE 2019–2022« ali je primeren samo za
MSP-je?
ODGOVOR:
Prijavitelj je lahko le pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je
organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
Zavodi niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.

88. VPRAŠANJE:
Zanima me ali ta primer zadostuje za ustrezna izvedba ukrepa Digitalizacija nastopov na sejmih:




a [povezava izbrisana]
b [povezava izbrisana]
c [povezava izbrisana]

ODGOVOR:
Primeri ustreznih digitalnih sejmov so:
http://www.directindustry.com
https://www.europages.com
https://www.the-iot-marketplace.com
https://www.virtualmarket.innotrans.de

89. VPRAŠANJE:
Za pridobitev maksimalnega števila točk, mora izvajalec izkazovati 8 ali več referenc s področja registrirane
dejavnosti (vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja), ALI mora izkazovati reference za vsak izbran
ukrep posebej (Elektronska izmenjava med partnerji, Digitalizacija nastopov na sejmih, Spletne strani za tuje trge,
idr.)? Kako je s tem v primeru več izvajalcev?
ODGOVOR:
Glejte odgovore na vprašanje 22.

90. VPRAŠANJE:
Glede pogoja za zunanje izvajalce, da morajo imeti vsaj 3 reference, me zanima, ali mora imeti izvajalec, ki bo
izvajal več ukrepov po najmanj 3 reference za vsak ukrep, ali je dovolj, če ima skupno vsaj 3 reference?
ODGOVOR:
Zadostuje, če ima en izvajalec skupno vsaj 3 reference.
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91. VPRAŠANJE:
Ali je potrebno za Krepitev kompetenc – usposabljanje tudi navesti reference?
Lani za ukrep 6 reference niso bile potrebne.
ODGOVOR:
Gre za ločena razpisa. V javnem razpisu »E-POSLOVANJE 2019-2022« se reference navajajo za vse ukrepe. Vse
ukrepe in reference se upošteva tudi pri ocenjevanju.

92. VPRAŠANJE:
Za posamezni ukrep iščemo po tri ponudbe v skladu z zahtevo po gospodarni izvedbi izvajalca.
Pri tem smo naleteli na problem, saj nas je eden izmed mogočih izvajalcev obvestil, da zaradi podatkov, ki jih
zahteva obrazec 4, ne more sodelovati (varstvo osebnih podatkov).
Zanima nas, ali naj za izpolnitev obrazca 4 prosimo le tistega izvajalca, ki ga bomo v končni fazi izbrali in prijavili v
prijavi na razpis ali moramo vztrajati, da morajo vsi potencialni izvajalci zagotoviti te podatke.
ODGOVOR:
V vlogi navajate samo izvajalce, ki bodo ukrepe izvajali.

93. VPRAŠANJE:
Ali se lahko podjetje, ki je ob prvem roku odpiranja prejelo sredstva kot prijavitelj, prijavi na drugi rok odpiranja
(5.11.) kot izvajalec za drugo podjetje?
ODGOVOR:
V kolikor se odpiranja nanašajo na javni razpis »E-POSLOVANJE 2019-2022«, prijava v različnih vlogah, enkrat
kot prijavitelj in drugič kot izvajalec, ni mogoča.
V kolikor je podjetje v okviru razpisa »E-POSLOVANJE 2017-2018« nastopalo v vlogi prijavitelja, v okviru razpisa
»E-POSLOVANJE 2019-2022« pa bi nastopalo v vlogi izvajalca, prijava je mogoča.

94. VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji pod točko 4.3 Pogoji za operacijo, je pod točko 5 navedeno:
5. Do sofinanciranja so upravičeni le ukrepi, ki se prejemnikom sredstev iz Javnega razpisa za vzpostavitev ali
nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018...še niso financirali oziroma bili odobreni za
financiranje.
Vprašanje: Ali lahko podjetje, kjer so bili v obdobju 2017-2018 financirani ukrepi vzpostavitve e-poslovanja, v
obdobju 2019-2022 odda novo vlogo z ukrepi nadgradenj?
ODGOVOR:
Do sofinanciranja so upravičeni le ukrepi, ki se prejemnikom sredstev iz Javnega razpisa »E-POSLOVANJE 20172018« in »E-POSLOVANJE 2019-2022«, še niso financirali oz. bili odobreni za financiranje. Nadgradnje ukrepov,
ki so že bili financirani, niso upravičene do financiranja.
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95. VPRAŠANJE:
Zanima me če je tudi zavod upravičen do prijave na razpis.
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 87.

96. VPRAŠANJE:
Zanima me ali je lahko cccccc center, ki spada pod Univerzo v … (Fakulteto za …) in se ukvarja s tržno
dejavnostjo, upravičenec do sredstev?
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 87.

97. VPRAŠANJE:
Prosimo vas za dodatno pojasnilo ukrepa 1. Elektronska izmenjava med partnerji, v poglavju 10.1. razpisne
dokumentacije. V opisu je namreč navedeno: Vzpostavitev ali nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in
varnih povezav med partnerji (dobavitelji, kupci in distributerji) z namenom avtomatizacije ter digitalizacije
mednarodnih procesov dobavnih verig B2B…
Ali je upravičen strošek oziroma program nadgradnje CRM programa, ki ga podjetje uporablja za učinkovitejšo
obdelavo kupcev (priprava ponudb, vodenje zgodovine, zahtev kupcev, priprava analiz in tudi izdaja računov itd.)?
Nadgradnja bi zajela:
1. nadgradnjo krovnega sistema za bolj učinkovito uporabo in možnost izstavitev računov
2. širitev sistema na podružnico (distributerje) v drugi državi in povezava vseh v en skupni sistem (da uporabljajo
isto bazo).
ODGOVOR:
Glede na navedeno vsebina navedene nadgradnje lahko sodi v okvir Ukrepa 1: Elektronska izmenjava med
partnerji.

98. VPRAŠANJE:
Za naše naročnike smo v preteklosti izdelali veliko elektronskih listajočih prospektov in katalogov za sejme, tako
da prospektov več ne nosijo v "ročni" obliki ampak imajo digitalnega, listajočega na povezavi na spletu.
Zanima me ali navedena operacija/opravilo zadovoljuje kot dokazilo o izpolnitvi ukrepa Digitalizacija nastopov na
sejmih?
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 44 in 70 b).
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99. VPRAŠANJE:
Ali lahko Gospodarsko interesno združenje GIZ sodeluje pri javnem razpisu »E-POSLOVANJE 2019-2022«?
ODGOVOR:
Kot izhaja iz točke 4.1. Splošni pogoji za prijavitelje (1. pogoj), je prijavitelj lahko samo subjekt, ki se: »kot pravna
ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba,
samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju predmetnega javnega
razpisa in v razpisni dokumentaciji se tako za pravne kot fizične osebe iz te alineje uporabljajo termini »prijavitelj«
/ »upravičenec« / »podjetje«).«
Pri tem je v opombah posebej pojasnjeno tudi, da je to lahko le:
Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, ŠT. 65/06 uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, ZGD-1).
Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje ZGD-1.
Navedeni pogoj izpolnjujejo zgolj prijavitelji, ki so organizirani v eni od navedenih oblik, torej kot gospodarska
družba oz. s.p. v skladu z ZGD-1, ali z.o.o. v skladu ZZad.

100.

VPRAŠANJE:

Ali pri referencah zunanjega izvajalca zadostuje, da ima zunanji izvajalec za reference račune, na katerih je
navedeno kakšno storitev so opravili, in potrdila o plačilu računov? Torej ali zadostuje, da na morebiten poziv
agencije, kot dokazilo za reference, predložimo račune?
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 2 c).

101.

VPRAŠANJE:

Spoštovani, ali lahko en izvajalec usposabljanja in izobraževanja (ukrep 6) izvede izobraževanje za več podjetij
istočasno in bi se štelo za vsakega od njih, da je izvedel ukrep 6?
ODGOVOR:
Namen tega ukrepa je, da se podjetjem nudi usposabljanja in izobraževanja, ki so za njih izvedena individualno in
prilagojena za konkretno podjetje. Način kot ga predlagate iz tega razloga ni ustrezen.

102.

VPRAŠANJE:

Imamo vprašanje glede merila št. 3 razpisa - finančna sposobnost podjetja. Če ima podjetje npr. boniteto E2++,
dobi pri finančni oceni 0 točk. Ali dobi pri dinamični oceni potem prav tako 0 točk ali dobi 10 točk?
ODGOVOR:
V primeru bonitetne ocene E2++, prejme podjetje za Finančno oceno 0 točk ter za Dinamično oceno 10 točk. Skupaj
prejme pri merilu 3. Finančna sposobnost podjetja, 10 točk.
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103.

VPRAŠANJE:

Ali pri referencah zunanjega izvajalca zadostuje, da ima zunanji izvajalec za reference račune, na katerih je
navedeno kakšno storitev so opravili, in potrdila o plačilu računov? Torej ali zadostuje, da na morebiten poziv
agencije, kot dokazilo za reference, predložimo račune ali predračune? Večino posla namreč izvajamo po
telefonskem dogovoru ali prek maila. Ali zadostujejo dokazila o naročilu prek maila?
ODGOVOR:
Glejte odgovor na vprašanje 2 c).

104.

VPRAŠANJE:

Imam vprašanje glede razpisa E- poslovanje 2019-2022, in sicer me zanima, če mora naročnik izbrati enega
zunanjega izvajalca, ki izvede vse ukrepe, za katere se je naročnik odločil ali je lahko več zunanjih izvajalcev in
vsak poskrbi oz. opravi storitev za svoj ukrep.
ODGOVOR:
Števila zunanjih izvajalcev javni razpis ne predpisuje/omejuje.

105.

VPRAŠANJE:

Zanima me, ali se lahko na ta razpis prijavijo tudi Društva v javnem interesu?
ODGOVOR:
Prijavitelj je lahko le pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je
organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
Društva in zavodi niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu.

106.

VPRAŠANJE:

Pripravljamo razpisno dokumentacijo za ta razpis in me zanima kje lahko pogledam objavo seznama upravičencev,
ki so v preteklosti uspešno kandidirali na tem razpisu?
ODGOVOR:
Informativni seznam odobrenih vlog v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega
poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 se nahaja na naslovu
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/2018/Informativni_seznam_vlog_-_eposlovanje.pdf

107.

VPRAŠANJE:

V zvezi z predmetnim razpisom bi imeli naslednja vprašanja:
a) Ali je lahko zunanji izvajalec iz ZDA?
b) Ali morajo biti jeziki in trgi specificirani? Namreč podjetje posluje že na številnih trgih in trenutno predvideva
širitve na dodatne trge pri čemur še niso dokončno odločeni kateri bodo prvi novi trgi?
c) Ali se za novi trg šteje samo trg, kjer podjetje še ne ustvarja nobenih prihodkov? Podjetje namreč iz
posameznih trgov že ustvarja manjše prihodke vendar želi v prihodnosti povečati obseg in nadgraditi
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elektronsko poslovanje na teh trgih? Torej ali so upravičeni stroški za spletne strani in spletne trgovine za
te trge?
ODGOVOR:
a) Glejte odgovor na vprašanje 20.
b) Tujih trgov v fazi prijave ni potrebno natančno specificirati.
c) Cilj je vstop na nov trg ali širitev poslovanja na že obstoječih tujih trgih.

108.

VPRAŠANJE:

Imamo vprašanje glede prve vsebine razpisa:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
V načrtu imamo elektronska izmenjavo dokumentacije s tujino, vendar ne gre po mednarodnem standardu
eDokumentov, ker je to povsem specifična zadeva. Ali se moramo držati teh standardov, ki jim omenjate v razpisu
oz. ali lahko gre za vzpostavitev lastnega, specifičnega sistema?
ODGOVOR:
Navedene so predvidene aktivnosti. Izvedete za vas relevantne.

109.

VPRAŠANJE:
a) V odgovoru na 27. vprašanje, točka a ste zapisali: »Dodatna navodila glede poročanja in doseganja
kazalnikov bodo podana kasneje, po podpisu pogodb.« Ali se vam resnično zdi to pravno sprejemljivo, da
so navodila podana šele po tem, ko nekdo obveznost že sprejme? Podobno bi bilo, ko bi neko podjetje
podpisalo pogodbo za košenje travnika, nakar bi v naknadno podanih navodilih pisalo, da mora biti podana
velikost frizerskih škarij, s katerimi se je to izvedlo.
b) V odgovoru na zelo jasno 44. vprašanje glede seznama referenčnih digitalnih sejmov pa podate povezavo
do predstavitvene sobe estonske e-uprave (https://e-estonia.com/showroom), kar bi lahko podali kot
primer dobre prakse naši e-upravi, ne pa gospodarstvu. Zato dejansko pričakujemo, da boste objavili
seznam digitalnih sejmov, ki se vam zdijo primerni za udeležbo slovenskih podjetij in bo udeležba tudi
zadoščala doseganju kazalnikov.

ODGOVOR:
a) Glejte odgovore na vprašanje 22.
b) Glejte odgovore na vprašanje 88.

110.

VPRAŠANJE:

V našem podjetju bi želeli izvesti ukrep digitalizacije sejmov - se predstaviti na digitalnem sejmu. Lahko navedete
primer ali seznam referenčnih digitalnih sejmov, za katere bo upravičen strošek predstavitve. V vprašanjih in
odgovorih navajate primer https://e-estonia.com/showroom/, kjer gre le za showroom estonske e-uprave in ne za
digitalni sejem. V pogodbi za sofinanciranje je naveden kazalnik "udeležba na referenčnem sejmu", zato bi želeli
informacijo kaj oz. kateri sejmi sodijo pod referenčne sejme.
ODGOVOR:
Glejte odgovore na vprašanje 88.
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111.

VPRAŠANJE:

Lepo prosim za pomoč pri razumevanju posebnega pogoja razpisa:
Prijavitelj ima zaposleni vsaj 2 osebi na dan 1.9.2018 (prvo odpiranje), kar boste preverjali pri izpisu ZZZS.
Ustanovitelj in lastnik podjetja je zavarovan na podlagi zavarovanja šifra št. 40 - družbeniki zasebnih družb in
zavodov v RS, ki so poslovodne osebe.
Vprašanje se tako glasi:
Ali navedba zahtevanega števila zaposlenih vključuje tudi samostojnega podjetnika, osebo, ki samostojno opravlja
poklicno dejavnost in poslovodno osebo zaposleno na podlagi pogodbe o poslovodenju?
Torej je zavarovan po podlagi št. 40?
ODGOVOR:
Pogoj izpolnjujejo prijavitelji, ki imajo v delovnem razmerju na zahtevani datum vsaj dve osebi.

112.

VPRAŠANJE:

Med pripravljanjem dokumentacije za prijavo na razpis E-POSLOVANJE 2019-2022 smo naleteli na po našem
mnenju nejasno terminologijo, ki je ključna za tolmačenje pogojev razpisa. Zanima nas namreč razlika med
izrazoma »ukrep« in »operacija«. Medtem ko so predmet javnega razpisa posamezni ukrepi, poglavje 4.3 razpisa
omenja operacijo. Tako je denimo v točki 7 poglavja 4.3 navedeno, da »dodeljena sredstva za sofinanciranje
posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.«
http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1191/JR_e_poslovanje_2019_2022.p
df
Nejasna je formulacija za »posamezno operacijo«, saj se vsako podjetje lahko na omenjeni razpis prijavi le enkrat.
Naše vprašanje je: ali je termin operacija skup ukrepov ali enako kot en posamezen ukrep? Oziroma, se višina
dodeljenih sredstev od 5 do 30 tisoč evrov nanaša na vse prijavljene ukrepe kumulativno, ali se višina nanaša na
vsak posamezen ukrep posebej?
ODGOVOR:
Operacija po predmetnem javnem razpisu pomeni vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v podjetju
s pomočjo zunanjega izvajalca.
Definicija »operacije« v skladu z Uredbo1303/2013/EU (9. točka 2. člena): »Operacija pomeni projekt, pogodbo,
ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali se izberejo pod njihovo
pristojnostjo, ter prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru
finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja
finančna podpora navedenih finančnih instrumentov«.
V primeru tega razpisa operacija predstavlja skupek ukrepov, ki jih boste izvedli.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije (vseh prijavljenih ukrepov) ne morejo biti nižja od
5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.
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113.

VPRAŠANJE:

Iz odgovorov je bilo moč razbrati, da to, če rešitev (spletna trgovina za več držav) že obstaja, ni ovira za
sodelovanje, če jo korenito prenovimo? (obstoječa platforma zahteva veliko ročnega dela in posredno ovira rast in
razvoj poslovanja).
ODGOVOR:
Upravičeni so tudi stroški nadgradnje pri čemer je obvezno izkazati minimalne cilje v točki 5. Kazalniki v Navodilih,
ki so del razpisne dokumentacije.

114.

VPRAŠANJE:

Pri sejemskih nastopih navajate merilo nastop na referenčnem sejmu. Kaj pomeni referenčni sejem?
ODGOVOR:
Glejte odgovore na vprašanje 88.

115.

VPRAŠANJE:

Na 7. strani javnega razpisa »e-poslovanje 2019 – 2022« je pod točko 4.3.6. navedeno »Do sofinanciranja so
upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4«.
Pod S4 so navedene dejavnosti: pametna mesta, pametne zgradbe, viri za prihodnost, krožno gospodarstvo,
trajnostna predelava hrane, trajnostni turizem. Naša dejavnost je proizvodnja in prodaja vrhnjih oblačil (14.130) v
SLO in tujini. Ali se smemo prijaviti na omenjeni razpis?
ODGOVOR:
Na vaše vprašanje ne moremo odgovoriti natančneje, saj se tovrstno vprašanje nanaša na delo komisije, ki bo pri
pregledu vloge odločila o upravičenosti prijavljene operacije do sofinanciranja.
Iz same vloge, Obrazec št. 3: PODATKI O OPERACIJI bo morala biti razvidna umestitev operacije glede na
Strategijo pametne specializacije »S4« in natančno predstavljeno kako in zakaj je mogoče operacijo uvrstiti v
izbrano prednostno področje. V kolikor operacija ne bo uvrščena v eno izmed prednostnih področij veljavne S4 in
v primeru, da uvrstitev ne bo ustrezno utemeljena se lahko vloga zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrne.

116.

VPRAŠANJE:

Pri izboru zunanjega izvajalca se moramo ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni, kar dokazujemo s
tremi prejetim ponudbami.
Primer dveh podjetij, ki posredujeta ponudbi za dva sklopa:
Ukrep

Podjetje A

Podjetje B

cena

cena

1

100,00 EUR

150,00 EUR

6

250,00 EUR

100,00 EUR

Skupaj cena

350,00 EUR

250,00 EUR
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Naši vprašanji:
1.) Ali izberemo najugodnejšega izvajalca po posameznem ukrepu (podjetje A = ukrep 1, podjetje B = ukrep 6)?
2.) Ali izvajalca izberemo glede na najugodnejši skupni znesek (podjetje B)?
ODGOVOR:
Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Upravičenec
bo moral v poročilu, ki ga bo predložil k zahtevku za izplačilo, navesti kako je pri izboru zunanjega izvajalca
upošteval načelo gospodarnosti in pridobil storitev po tržni ceni ter navesti dokazila o izboru zunanjega izvajalca
(tri prejete ponudbe med seboj nepovezanih družb in dokumentacija s katero izkaže preveritev tržnih cen; v primeru,
da treh ponudb ni mogoče pridobiti, mora upravičenec navesti dokumentacijo, s katero lahko izkaže, da je preveril
tržne cene). K zahtevku za izplačilo bo moral upravičenec priložiti kopijo sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem
(ki ne sme biti sklenjena pred datumom oddaje vloge na predmetni javni razpis), ki se nanaša na storitve v okviru
sofinancirane operacije na predmetni javni razpis in dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki jo je navedel v
poročilu k zahtevku.
V vlogi se dokazil o izboru zunanjega izvajalca ne prilaga.
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