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Pobuda na 8. seji NSP
• pristop ponudnikov plačilnih storitev k definiranju:
– Podatkovnega standarda za izmenjavo sporočil
– Enotne standardne informacijske rešitve – Application
Programming Interface (API)

• pobuda NSP potrjena s strani 13 članic ZBS
• tehnični sestanek predstavnikov članic ZBS v zvezi s
pripravo API
– sklep: v okviru Odbora za informatiko oz. DS za pripravo
razpisa pripravljena vsebina povpraševanja za potencialne
ponudnike (sklop A - priprava tehnične specifikacije API,
sklop B - informacijska rešitev in sklop C - podpora in
vzdrževanje).
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Izvedba razpisa
• povpraševanje posredovano 13 potencialnim
ponudnikom – rok do 17.1.2018
• podaljšanje roka za oddajo ponudb za vse
potencialne ponudnike za pripravo ponudbe za
pripravo tehnične specifikacije API standarda
• komisija za pregled ponudb pripravila ožji izbor
ponudb – štiri podjetja (cenovni vidik ni bil
upoštevan)
• predstavitve štirih ponudnikov na celodnevni
delavnici za sklop A ponudbe (udeleženci prejeli
anketni list)
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Informacija za NS ZBS
• redna seja NS ZBS – informacija o izvedenih aktivnostih
in sprejem naslednjih sklepov:
– Nadzorni svet se strinja, da ožji krog ponudnikov obravnavata
odbora za informatiko in za plačilni promet, ki bosta oblikovala
predlog za obravnavo skupnega API standarda na Nadzornem
svetu ZBS.
– Nadzorni svet predlaga, da se v okviru istih dveh odborov tudi za
fazi B in C pripravi in izvede razpis, ponudbe obravnavata
odbora, ki pripravita predlog za odločanje na nadzornem svetu.“
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Izbor najugodnejšega ponudnika
• komisija za pregled ponudb
– ožji izbor dveh ponudnikov (na podlagi anketnih listov,
ponderjev in seštevka ocen za ovrednotenje posameznih
delov ponudbe, brez upoštevanje cenovnega vidika)
– predlog komisije upoštevajoč cenovni vidik: predlagan
najugodnejši ponudnik (Komisija predlaga, da se najugodnejšega ponudnika
pozove, da pripravi tehnično specifikacijo standarda API PSD2 na podlagi berlinskega
standarda)

• obravnava na pristojnih odborih - Odbor Nadzornemu
svetu Združenja predlaga, da se za pripravo tehnične
specifikacije API/PSD2 izbere najugodnejšega ponudnika.

• obravnava na NSP
• obravnava na NS ZBS
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