informacijski sistem za celovito
pripravo in vodenje ponudbene
dokumentacije za javna naročila

Kontakt:
RRC Računalniške storitve, d.d., Jadranska c. 21, 1001 Ljubljana
Tel: 01 477 8525, e-pošta: prodaja@rrc.si, www.rrc.si/ipon

iPON je učinkovit informacijski sistem namenjen vsem, ki se ukvarjajo s pripravo
ponudb v okviru javnih naročil. Avtomatiziran proces vodi skozi celoten postopek in
vodenje priprave ponudbe, od zaznave javnega naročila, čez pripravo dokumentacije,
do oddaje ponudbe in podpisa pogodbe.

Informacijski sistem uporabnika vodi skozi posamezne aktivnosti. V vsakem koraku
omogoča le tiste akcije, ki so predvidene. S tem se zmanjša možnost napak.  Rešitev
omogoča delo, arhiviranje in spremljanje vseh ponudb na enem mestu.

Prednosti, ki jih ponuja prva celovita rešitev za zakonsko skladno voden proces
priprave in spremljanja ponudb, oddanih na objavljena javna naročila, lahko
razdelimo v štiri skupine.

OBJAVA JN NA PORTALU Ur .I.

Splošne prednosti:
• Uporabniška prijaznost in intuitivno orodje za pomoč
• Pregled nad celovitim procesom izvedbe priprave ponudbene dokumentacije
• Varovanje podatkov z nadzorovanim dostopom
• Polna revizijska sled postopka priprave ponudbene dokumentacije

Prednosti za pripravljalce ponudb za javna naročila:
• Podpora toku delovnega procesa po ZJN-2, naročil malih vrednosti in dodatnih
korakih ponudnika
• Generiranje dokumentov iz vzorcev
• Razdeljevanje nalog in opravil
• Opozarjanje na pomembne roke

OBVEŠČANJE O NOVEM JN

STROKOVNA PRIPRAVA
PONUDBE
ARHIVIRANJE

Prednosti za predlagatelje:
• Voden proces oddaje ponudbene dokumentacije
• Podpora toku delovnega procesa

EVIDENTIRANJE JN

PRAVNO FORMALNA
PRIPRAVA PONUDBE

KOMPLETIRANJE
PONUDBE
ODDAJANJE
PONUDBE

PRIPRAVA
REVIZIJE

NAROČNIK
PREJEM OBVESTILA O IZBIRI

Prednosti za poslovanje in vodstvo:
• Celovit pregled nad vsemi oddanimi ponudbami na enem mestu
• Vgrajena poročevalska orodja
• Orodje za pomoč pri odločanju
Tehnološke lastnosti rešitve:
• Podprte tehnologije relacijskih baz: Microsoft SQL, Oracle 10g in druge
• Razširljiva arhitektura rešitve: 2, 3 ali več-nivojska arhitektura prilagojena
uporabniškim potrebam in zahtevam
• Avtomatsko posodabljanje odjemalca
• Integracija z zalednim sistemom dokumentne hrambe

PREJEM POGODBE

SPREMLJANJE POGODB PO JN

OBJAVA
POVABILO

