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Priročnik PRAG pojasnjuje postopke oddaje javnih naročil, ki velja za vse pogodbe za zunanje 
ukrepe EU, ki se financirajo iz splošnega proračuna Evropske unije (proračun EU) in  Evropskega 
razvojnega sklada (ERS). Za vsebino tega povzetka priročnika je odgovorna izključno Služba 
Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se nikakor ne more obravnavati, da odraža 
poglede Evropske unije.   
 
Praktični priročnik – Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical 
Guide (PRAG) – je dostopen na spletni strani Evropske komisije 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm 
 
Celoten Praktični priročnik - PRAG in spremembe iz meseca aprila 2014  je dostopen na spletni 
strani Evropske komisije 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm 
 
V primeru nejasnosti ali morebitnih razlik v navodilih med slovenskim povzetkom priročnika in 
priročnikom PRAG – se vedno uporabi Praktični priročnik objavljen na spletni strani Evropske 
komisije. Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v nobenem primeru ne 
odgovarja za pravilnost izvedenih postopkov javnih naročil, ki jih vodijo naročniki. 
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1. UVOD 
 

Praktični priročnik pojasnjuje razpisne in pogodbene postopke, ki se uporabljajo za vse 
programe pomoči za zunanje ukrepe EU, ki se financirajo iz skupnega proračuna Evropske unije 
in iz proračuna  Evropskega razvojnega sklada (ERS). Financiranje zunanjih ukrepov ureja 
veljavna finančna uredba EU in ERS, skupna pravila in postopki za izvajanje instrumentov Unije 
za financiranje zunanje dejavnosti (CIR) in ustrezni temeljni akti, kot npr. uredbe programov, 
kot so DCI, ENI, IPA II, ali evropski instrumenti za ukrepe, ki se financirajo iz proračuna EU in 
sporazuma iz Cotonouja za ukrepe, ki se financirajo iz ERS.   
V mesecu marcu 2014 je bila sprejeta uredba o določitvi skupnih pravil in postopkov za 
izvajanje instrumentov Unije za zunanje ukrepe (CIR). CIR ponuja nabor skupnih pravil za DCI, 
EIDHR, ENI, ISP IPA II, PI in NSCI1 v skladu s finančno uredbo Unije. Glavne spremembe 
priročnika se nanašajo na nova pravila o državljanstvu in poreklu pri postopkih oddaje javnih 
naročil in dodelitvi nepovratnih sredstev.  
 
Od sprejema sprememb Priloge IV k Sporazumu iz Cotonouja v letu 2008, se javna naročila in 
donacije, ki se financirajo v okviru 10. ERS izvajajo in dodelijo v skladu s pravili EU, in (razen v 
primerih, določenih v teh pravilih) v skladu s postopki in standardnimi dokumenti, ki jih je 
določila in objavila Evropska komisija za izvajanje ukrepov na področju sodelovanja s tretjimi 
državami. Le-to se bo uporabljalo tudi za 11. ERS, in sicer takoj ko bosta Notranji sporazum in 
Finančna uredba začela veljati.  
Namen tega povzetka praktičnega priročnika je zagotoviti uporabnikom, ki izvajajo projekte v 
čezmejnih programih IPA, potrebne informacije v slovenskem jeziku, ki se nanašajo samo na 
izvedbo javnega naročila storitev, dobav blaga in gradenj v okviru njihovih projektov, od prvih 
korakov pri razpisu za oddajo naročila do sklenitve pogodbe. Priloge zajemajo tako fazo javnih 
naročil kot tudi pripravo tovrstnih pogodb.  
 
Praktični priročnik zagotavlja uporabnikom celovite informacije, ki so potrebne za izvedbo 
javnih naročil ali donacij, od začetka do dodelitve naročila, podpisa pogodb in izvajanje pogodb. 
Priloge zajemajo tako fazo oddaje javnega naročila kot izvedbo naročil. V Praktičnem priročniku 
so opisani postopki, ki se uporabljajo pri oddaji naročil za storitve, dobave in gradnje, v okviru 
neposrednega upravljanja in posrednega upravljanja s predhodno odobritvijo ali naknadno 
kontrolo s strani Evropske komisije.  
 
Čeprav so postopki javnih naročil in dodelitve nepovratnih sredstev, ki se uporabljajo za 
proračun EU, v 10. in 11. ERS precej podobni, se nekatere preostale razlike prikazane v 
Praktičnem priročniku in njegovih prilogah. V poglavju 7 je seznam ustreznih pravnih besedil, v 
poglavju 8 pa so navedene priloge k Praktičnemu priročniku. Priloga A1 vključuje tudi slovarček 
izrazov, uporabljen v Praktičnem priročniku.   
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2. OSNOVNA PRAVILA ZA JAVNA NAROČILA 
STORITEV, BLAGA IN GRADENJ 

 
2.1 SPLOŠNA NAČELA 

 
Obstajajo stroga pravila, ki urejajo načine, na podlagi katerih se lahko sklepajo pogodbe. Pravila 
zagotavljajo, da so usposobljeni izvajalci izbrani na nepristranski način in da se javno naročilo 
odda ponudniku, ki je ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo (to je ponudbo, ki zagotavlja 
najboljše razmerje med ceno in kakovostjo) in ob popolni preglednosti porabe javnih sredstev. 
 
Pred začetkom katerega koli razpisnega postopka za storitve, dobave ali gradnje mora imeti 
naročnik (opomba: upravičenec IPA sredstev v projektu) najprej Sklep o financiranju in kjer je to 
primerno, tudi pogodbo o financiranju oziroma pogodbo o zagotovitvi sredstev, razen pri 
postopkih, ki se oddajajo z določbo odložnega pogoja – »klavzula o odložitvi«.  
 
 

2.2 RAZLIČNI PRISTOPI PRI JAVNIH NAROČILIH 
 
Izvajanje postopkov javnih naročil ali dodelitev donacij pri projektih, ki se financirano v okviru 
programov zunanje pomoči EU, se razlikuje glede na različne ureditve v zvezi z vodenjem 
projekta (poimenovano »način upravljanja«). Pomembne spremembe obstoječih načinov 
upravljanja so določene v Finančni uredbi EU in njenih pravilih za izvajanje iz 01.01.2013, ki so 
začele veljati 01.01.2014. Poenostavljeni so prejšnji načini upravljanja (centralizirano, 
decentralizirano, skupno in deljeno), s tem, da so sedaj samo trije, in sicer: 
- Neposredno upravljanje 
- Posredno upravljanje 
- Deljeno upravljanje (Shared management). 
 
Neposredno upravljanje: 
Evropska komisija je odgovorna za vse naloge izvajanja proračuna EU, ki jih izvajajo neposredno 
njene službe, ali na sedežu ali v okviru delegacij EU ali preko izvajalskih agencij EU. Iz 
navedenega razloga je Evropska komisija ali izvajalska agencija EU naročnik in sprejema 
odločitve v imenu in za račun države partnerke. V teh primerih se v Praktičnem priročniku 
sklicevanje na »naročnika« dejansko nanaša na Evropsko komisijo (ali, kjer je to ustrezno, 
izvajalsko agencijo EU), ki deluje v imenu in za račun države partnerke.  
 
Posredno upravljanje: 
V okviru posrednega upravljanja Evropska komisija zaupan naloge izvrševanja proračuna: 
- državi partnerki (ali organom, ki jih le-ta imenuje) 
- mednarodnim organizacijam 
- razvojnim agencijam držav članic EU 
- drugim organom. 
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Praktični priročnik se nanaša na prvi primer, to je ko Evropska komisija zaupa naloge izvrševanja 
proračuna državi partnerki. Smiselno se uporablja tudi v tistih redkih primerih, ko morajo 
mednarodne organizacije, razvojne agencije in drugi organi uporabljati navedene postopke. V 
okviru posrednega upravljanja z državami partnerkami sta mogoča dva načina: 
- posredno upravljanje s predhodno odobritvijo (ex-ante): odločitve v zvezi z naročili in oddajo 

naročil, po predhodni odobritvi Evropske komisije, sprejema država partnerka, ki nastopa kot 
naročnik,  

- posredno upravljanje z naknadno kontrolo (ex-post): odločitev, skladno s sporazumom o 
financiranju, sprejme država partnerka, ki deluje kot naročnik brez predhodne odobritve s 
strani Evropske komisije (razen izjem pri standardnih postopkih, ki so navedene v Praktičnem 
priročniku). 

Različni postopki s predhodno odobritvijo in naknadno kontrolo so pojasnjeni v Praktičnem priročniku.  

 
Deljeno upravljanje: 
Evropska komisija naloge izvajanja prenese na države članice EU. Navedeni način se redko 
uporablja pri izvajanju zunanjih ukrepov, vendar pa so nekateri primeri, kot so skupini 
operativni programi za čezmejno sodelovanje, ki imajo skupni organ upravljanja (na primer v 
okviru evropskega sosedskega instrumenta, ENI, ali izvajanje pomoči v predpristopnem 
obdobju, IPAII). 
 
Izbira načina upravljanja je bistveni element sklepa o financiranju.  

V večini primerov se Praktični priročnik uporablja v primeru neposrednega in posrednega 
upravljanja. Evropska komisija lahko v nekaterih posebnih primerih dovoli državi partnerki, da 
uporabi tudi drug postopek, za kar pa mora biti predhodno izdana pozitivna ocena takih 
postopkov. V primeru posrednega upravljanja se Evropska komisija vključuje v postopke 
predvsem s preverjanjem, zlasti s pomočjo vzpostavljenih kontrolnih seznamov, ali se postopki, 
pogodbe in odhodki pravilno izvajajo. V primeru, da se postopki določeni v Praktičnem 
priročniku ne izvajajo pravilno (ali pa bi se postopki morali uporabljati, če Evropska komisija 
tako odloči), odhodki za zadevne operacije niso upravičeni do financiranja iz EU. Posredovanje 
Evropske komisije je omejeno na preverjanje, ali so bili izpolnjeni pogoji za financiranje iz 
sredstev EU. 
 
Če se naročnik ne ravna po navedenih pravilih, izdatki za zadevne postopke ne izpolnjujejo 
pogojev za financiranje iz sredstev Evropske unije. Evropska komisija bo izvajala naknadne 
preglede naročnikovega ravnanja v skladu s pravili.  
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2.3 IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA PRIDOBITEV JAVNIH 
NAROČIL IN DRUGE BISTVENE DOLOČBE 

 
Pogoji za dostop do zunanje pomoči EU (vključno z ERS in OCTs) so določeni v temeljnih aktih, ki 
urejajo tovrstno pomoč.  
 
Od 15. marca 2014 se pravila o upravičenosti (državljanstvu in poreklu) uporabljajo iz CIR, za vsa 
naročila, ki se financirajo iz proračuna EU, z izjemo naročil, ki se financirajo v okviru IPA I. Za 
ukrepe, ki se financirajo iz proračuna EU, za katerega se CIR ne uporablja, se za pravila o 
upravičenosti (državljanstvu in poreklu) uporabljajo pravila, ki so določena v ustreznem 
temeljnem aktu in ustreznih Prilogah A2b in A2c. V Praktičnem priročniku so določena le pravila 
o upravičenosti iz CIR in v okviru ERS. Ustrezna pravila o državljanstvu in poreklu so navedena 
Prilogi A2 Praktičnega priročnika. 
 

 DRŽAVLJANSTVO 

 

Programi financirani iz proračuna 
 
Ob upoštevanju drugih specifičnih pravil, ki so določena v veljavnih sklepih o financiranju in 
sporazumih o financiranju, se uporablja CIR za vse programe, ki so financirani iz proračuna EU, 
razen IPA I. Skupna temeljna pravila in posebnosti, ki jih uvaja CIR so podrobneje predstavljena 
v Prilogi A2A, v nadaljevanju pa so povzeti glavni elementi. 
 
Sodelovanje je odprto tudi za mednarodne organizacije in vse fizične osebe, ki so državljani, in 
pravne osebe, ki imajo dejanski sedež v državi upravičenki (glej podroben seznam iz Priloge 
A2A): 
- Države članice Evropske unije; 
- Države članice Evropskega gospodarskega prostora; 
- Upravičenke v okviru instrumenta predpristopne pomoči II; 
- Države v razvoju in ozemlja (vključena v seznam OECD-DAC prejemnikov uradne razvojne 

pomoči, ki niso člani skupine G-20; 
- Države v razvoju, ki so vključene v seznam prejemnikov uradne razvojne pomoči in so članice 

skupine G20 in vse ostale države in ozemlja, ki so upravičenci do ukrepov Unije, ki se 
financirajo v okviru zadevnih instrumentov; 

- Druge tretje države, skladno z izjemami, navedenimi v temeljnem aktu (tudi v točki 2.3.2 
Praktičnega priročnika); 

- Druge tretje države, skladno z odločbo Evropske komisije o vzajemnem dostopu do zunanje 
pomoči; 

- Vzajemni dostop v najmanj razvidih državah (LDC) in v močno zadolženih revnih državah 
(HIPC) se neposredno odobri članicam OECD; Za regionalne in globalne programe, ki 
vključujejo vsaj eno LDC ali HIPIC velja neposredni vzajemni dostop za celotni regionalni 
program. 

 
CIR določa tudi pravila o tem, kako določiti in uskladiti pravila o državljanstvu v primerih, ko 
sodeluje pri projektu drug subjekt ali je vključen drug instrument.   
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Za vsakega od temeljnih aktov je natančen seznam upravičenih držav naštet v prilogah A2A in 
A2b Praktičnega priročnika.  
 
Programi financirani iz ERS: 
 
Do začetka veljavnosti spremenjene Priloge IV k Sporazumu iz Cotonouja je sodelovanje za 
programe, ki se financirajo iz ERS, odprto za mednarodne organizacije in za vse fizične osebe, ki 
so državljani, ali pravne osebe, ki so ustanovljene v državi upravičenki (natančen seznam je v 
Prilogi A2A): 
- Država AKP; 
- Država članica Evropske skupnosti, uradna država kandidatka Evropske skupnosti ali država 

članica Evropskega gospodarskega prostora; 
- Vse fizične osebe, ki so državljani, ali pravne osebe, ki so ustanovljene v najmanj razvitih 

državah, kakor so opredeljene s strani Združenih narodov; 
- Katerakoli druga država, za katero velja vzajemni dostop do zunanje pomoči. Vzajemni 

dostop v najmanj razvitih državah, kakor so opredeljene s strani Združenih narodov, se 
samodejno odobri članicam OECD / DAC. Za regionalne ali globalne programe, ki vključujejo 
vsaj eno najmanj razvito državo, velja avtomatični vzajemni dostop za celotni regionalni 
program.  

 
V Praktičnem priročniku so navedene tudi spremembe, ki bodo začele veljati po sprejemu 
spremenjene prej navedene priloge, kot tudi pravila o tem, kako uskladiti pravila glede 
državljanstva, ko sodeluje pri projektu drug subjekt ali je vključen drug instrument in 
predvidene spremembe. 
 
Celoten seznam držav upravičen je naveden v Prilogi A2A Praktičnega priročnika.  
 
Pravila za strokovnjake: 
 
Tako za ERS (vključno s OCTs) kot za programe, ki se financirajo iz proračuna velja, da pravil o 
državljanstvu ni potrebno upoštevati za strokovnjake in druge fizične osebe, ki so zaposlene ali 
pogodbeno sodelujejo v okviru projekta. Razen, če ni drugače določeno v veljavnem sklepu o 
financiranju in/ali sporazumu o financiranju, velja za strokovnjake, ki so zaposleni ali drugače 
pogodbeno sodelujejo z upravičenim izvajalcem/podizvajalcem, da imajo lahko katerokoli 
državljanstvo.  
 
Kako preveriti skladnost s pravili o državljanstvu? 
Za namene preverjanja skladnosti pravila o državljanstvu se v razpisni dokumentaciji in 
navodilih od ponudnika zahteva, da navede državo katere državljan je (v primeru fizične osebe) 
ali v kateri je bila pravna oseba ustanovljena in predloži zahtevane dokumente, skladne z 
zakonodajo te države.  
 
Če naročnik (ali komisija za ocenjevanje) sumi, da kandidat / ponudnik ne izpolnjuje pogoja v 
zvezi z državljanstvom, zahteva od kandidata / ponudnika, da predloži dokaze, iz katerih bo 
razvidno izpolnjevanje pogoja v zvezi z državljanstvom. Pravne osebe morajo dokazati dejansko 
izpolnjevanje merila v zvezi z »ustanovitvijo«, in sicer, da: 
- so pravne osebe ustanovljene in izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo države, in  
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- da je njihov dejanski sedež v državi upravičenki. »Dejanski sedež« je treba razumeti kot kraj, 
kjer se nahaja njihova uprava ali glavni kraj poslovanja.  

 
S tem se izogne oddaji javnih naročil podjetjem, ki ne izpolnjujejo pogoja o državljanstvu, ki pa 
so ustanovile v državi upravičenki podjetje t.i. »podjetje nabiralnik« z namenom obiti pravila o 
državljanstvu. Odločitev o izpolnjevanju pogoja (ali ne) kandidatov / ponudnikov sprejme 
naročnik (običajno na podlagi preverjanja in dokazil v času ocenjevanja ponudb). 
 

 POREKLO BLAGA 

 
Vse blago (blago in material), kupljeno v okviru naročila, ali v skladu s pogodbo o donaciji, ki se 
financira iz proračuna EU ali ERS, mora izvirati iz EU ali iz države upravičenke programa (glej 
»Državljanstvo« in »Izjeme pri pravilih o državljanstvu in poreklu«). 
 
 
Programi, ki se financirajo iz proračuna 
 
Glede na CIR, v primeru, ko je vrednost blaga za posamezni nakup nižja od 100.000 EUR, ni 
potrebno, da blago izvira iz države upravičenka (polna sprostitev). To splošno odstopanje od 
pravila o poreklu blaga pomeni, da:  
(i) se to splošno odstopanje lahko uporabi pri oddaji javnih naročil, kjer je razpisana dobava 
blaga, za katerega so predvidena sredstva v višini, ki je nižja od 100.000 EUR (t.j., če se v okviru 
dobave blaga zahteva tudi gradnja ali podporne storitve, se vrednot le teh ne upošteva). V 
obvestilu o naročilu se mora navesti, da je v predvideno odstopanje od splošnega pravila o 
poreklu blaga. V primeru, da je naročilo razdeljeno v sklope, se odstopanje nanaša na sklop. 
Delitev na sklope ni dopustna, če bi se s tem izognili določbam pravila o poreklu. Posebno 
pozornost je potrebno nameniti pravilnosti delitve v sklope pri storitvah, da bi se izognili umetni 
delitvi na sklope.  
(ii) pri donacijah ali naročilih gradenj pravila o poreklu veljajo samo za nakup blaga, katerega 
vrednost je enaka ali višja od 100.000 EUR.  
 
Upoštevati je potrebno, da zgoraj navedeno pravilo ni primerno za naročila, ki se financirajo iz 
ERS; uporabljalo se bo lahko šele po sprejemu spremenjene Prilog IV Contouja (predvidoma 
sredi leta 2014).  
 
Pravilo o poreklu velja za vsako blago v obsegu, ki je bilo kupljeno v času trajanja naročila: to 
pomeni vse, kar je bilo kupljeno in se ob izteku pogodbe prenese od izvajalca naročniku (v 
primeru javnih naročil) ali na določene lokalne partnerje upravičenca in/ali končne prejemnike 
ukrepov (v primeru sporazumov o nepovratnih sredstvih). Zato se za vse blago, ki se dobavi na 
podlagi pogodbe o dobavi, upoštevajo pravila o poreklu, kar velja tudi za blago, material in 
komponente, vključene v gradnjo ali ki postane del trajne gradnje v okviru pogodb za gradnjo. 
 
Vendar pa se pravila o poreklu blaga ne uporablja npr. za stroje, ki jih uporablja dobavitelj za 
testiranje in nameščanje dobavljenega blaga ali za opremo, ki jo uporablja izvajalec del za samo 
gradnjo, razen v primeru, ko je s pogodbo izrecno določeno, da tudi ti stroji ali oprema 
postanejo last naročnika po izteku pogodbe. Tudi za računalnike, ki jih strokovnjaki uporabljajo 
za pripravo študij, ne velja pravilo o poreklu, razen v primeru, da se v naročilu storitev določi, da 
se tak računalnik ob izteku pogodbe o opravljanju storitev računalnik preda naročniku. 
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Izraz »poreklo« je opredeljen v ustrezni zakonodaji EU o pravilih in poreklu blaga za namene 
carine: Carinski zakonik (Uredba Sveta (EGS) 2913/92), zlasti členi 22 do 24 Pogodbe in Kodeksa 
izvedbenih določb (Uredba Komisije (EGS) 2454/93). Blago ne more izvirati iz države, v kateri ni 
prišlo do proizvodnega procesa. Po drugi strani pa ni nujno, da je država proizvodnje tudi država 
porekla, vendar navedeno velja samo v primeru, ko so izpolnjeni vsi potrebni pogoji, kot to 
določa Uredba Sveta (EGS) 2193/29 in njene izvedbene uredbe. Poleg navedenega pa država 
izvora ni nujno država iz katere je bilo blago odpremljeno ali dobavljeno. Pri določanju porekla 
blaga se uporabljata dva osnovna pojma, in sicer glede na poreklo končnega izdelka ali »v celoti 
pridobljenega« in »nazadnje bistveno predelanega«. Poreklo končnega izdelka je lahko določiti 
samo v primeru, da proizvodnja poteka samo v eno državi; v navedenem primeru bo uporabljen 
pojem »v celoti pridobljen«. V primeru, da proizvodni proces poteka v več državah, je potrebno 
ugotoviti, iz katere od držav izvira končni izdelek; v navedenem primeru bo uporabljen pojem 
»nazadnje bistveno predelan«. Za državo porekla se v tem primeru šteje državo, v kateri je bila 
v zvezi z blagom opravljena zadnja ekonomsko upravičena sprememba, upoštevaje določbo 
člena 24 Carinskega zakonika Evropske unije o preoblikovanju blaga, zaradi česar je potrebno 
poreklo blaga ugotavljati za vsak primer posebej.  
 
Ob predložitvi ponudbe mora ponudnik izrecno navesti, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve v 
zvezi s poreklom, z navedbo države ali držav porekla. V primeru razpisnega postopka, ki 
vključuje več kot eno postavko, ki se nanaša na blago ali proizvode, je potrebno poreklo navesti 
za vsako postavko posebej. Dobavitelj mora po potrebi tudi zagotoviti dodatne informacije 
in/ali potrdilo o poreklu. Kadar predložitev potrdila o poreklu ni mogoča (v nekaterih državah 
takšno potrdilo izdaja samo Gospodarska zbornica na podlagi predloženih računov), dobavitelj 
predloži lastno izjavo o poreklu. Uradno potrdilo o poreklu mora biti predloženo pred začasnim 
prevzemom blaga. Brez predložitve uradnega potrdila naročnik ne sme plačati prevzetega 
blaga. Potrdilo o poreklu mora biti izdano s strani pristojnega organa proizvajalca blaga ali 
pristojnega organa države porekla blaga (običajno je to zbornica), v skladu z mednarodnimi 
sporazumi, katerih podpisnica je ta država. 
 
Dolžnost naročnika je, da preveri potrdilo o poreklu. Če obstajajo resni dvomi o verodostojnosti 
potrdila o poreklu (npr. zaradi neskladnosti v dokumentu, pravopisne napake itd.), mora 
naročnik preveriti verodostojnost dokumenta pri pristojni zbornici. Za javna naročila, ki se 
financirajo iz ERS velja, da se blago s poreklom iz čezmorskih država in ozemelj šteje kot izdelki s 
poreklom iz EU.  
 

 IZJEME PRI PRAVILU O DRŽAVLJANSTVU IN POREKLU  

 
Izjeme od pravila o državljanstvu in poreklu se lahko uporabijo v nekaterih primerih. 
Odstopanje je mogoče samo v posameznih primerih, kjer je to določeno s strani Evropske 
komisije, preden se začne postopek. 
 
Edine možne izjeme določa PRAG v razdelku 2.3.2. 
 

 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZ SODELOVANJA V JAVNEM NAROČILU  

 
Kandidati ali ponudniki se iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključijo: 
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(a)  če so v stečaju ali likvidaciji ali če njihove zadeve upravlja sodišče, če so sklenili dogovor z 
upniki, če so prenehali opravljati poslovno dejavnost, če so v postopku zaradi navedenih 
zadev ali v katerem koli primerljivem položaju, ki je posledica podobnega postopka, ki ga 
določajo nacionalna zakonodaja ali predpisi;  

(b)  če so bili ponudniki ali njihovi zakoniti zastopniki pravnomočno obsojeni (to je 
pravnomočna sodba, zoper katero ni več mogoča pritožba) za kaznivo dejanje v zvezi s 
svojim profesionalnim ravnanjem na podlagi sodbe pristojnega organa države članice;  

(c)  če so obsojeni zaradi hujše kršitve v zvezi s profesionalnim ravnanjem, dokazane s 
katerimi koli sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji, vključno s sklepi Evropske 
investicijske banke ali mednarodnih organizacij;  

(d)  če niso izpolnili obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali plačilom 
davkov po zakonskih predpisih države, v kateri imajo svoj sedež, ali države naročnika ali 
države, v kateri naj bi se pogodba v zvezi z javnim naročilom izvajala; 

(e)  če so bili ponudniki ali njihovi zakoniti zastopniki s pravnomočno sodbo obsojeni zaradi 
goljufije, korupcije, sodelovanja v kriminalni organizaciji, pranja denarja ali zaradi katere 
koli druge nezakonite dejavnosti, ki bi škodila finančnim interesom EU;  

(f)  če zanje velja administrativna kazen, določena v členu 109 (1) Finančne uredbe (za 
programe, ki so financirani iz proračuna in 11. ERS) / v členu 99 Finančne uredbe za 10. 
ERS (za 10 program financiran iz ERS). 

 
Točke (a) do (d) se ne uporablja v primeru nakupa blaga pod posebno ugodnimi pogoji bodisi s 
strani dobavitelja, ki dokončno preneha s trgovsko dejavnostjo, bodisi s strani stečajnih ali 
likvidacijskih upraviteljev v stečajnem postopku po dogovoru z upniki ali po podobnih postopkih 
skladno z nacionalno zakonodajo. 
 
Točki (b) in € se ne uporabljata v primeru, če lahko ponudniki ali kandidati dokažejo, da so bili 
sprejeti ustrezni ukrepi prosti osebam, ki imajo pooblastilo za zastopanje, odločanje ali nadzor 
nad njimi, in so predmet presoje iz točke (b) ali (e). 
 
Točke (a), (c) in (d) se ne uporabljajo, če je to ustrezno utemeljeno s strani naročnika v 
postopku s pogajanji, in kjer je nuno potrebno, da se odda naročilu posameznemu podjetju 
zaradi tehničnih ali umetniških razlogov ali razlogov, ki so povezane z varstvom izključnih pravic. 
 

Primer iz točke (e) se uporabi v naslednjih primerih: 
 
1) primeru goljufije iz člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 

sestavljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. julij 1995 
2) primeru korupcije iz člena 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih 

skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, sestavljene na podlagi Akta Sveta z 
dne 26. maj 1997 

3) primeru sodelovanja v kriminalnih združbah, kot določeno členu 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2008/841/JHA 

4) primeru pranja denarja, kot določeno v členu 1 Direktive  2005/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta 
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5) primerih terorističnih kaznivih dejanj, kaznivih dejanj povezanih s terorističnimi 
dejavnostmi ali da gre za ščuvanje, pomoč, napeljevanje ali poskus izvrševanja takšnih 
kaznivih dejanj, kot določeno v členih 1, 3 in 4 Okvirnega sklepa Sveta 2004/475/JHA. 

 
Naročnik bo kot zadovoljivo dokazilo, da kandidat / ponudnik / vlagatelj ni v enem od položajev 
opisanih v točkah (a), (b) ali (e) sprejel izpis iz sodnega registra, ali če to ni mogoče podoben 
dokument, ki ga izda sodni ali upravni organ v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež, in ki 
dokazuje izpolnjevanje pogojev. Naročnik bo kot zadovoljivo dokazilo, da kandidat / ponudnik / 
vlagatelj ni v položaju opisanem v točki (d) sprejel potrdilo, ki ga izda pristojni organ države 
članice. V primeru, da država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takih dokumentov 
(potrdil), se dokument lahko nadomesti z zapriseženo izjavo zainteresirane stranke (ponudnika) 
pred sodnim ali upravnim organom, notarjem ali drugim pristojnim organom v državi v kateri 
ima ponudnik svoj sedež. 
 

Naročnik mora upoštevati, da pravila v zvezi z izključitvijo veljajo za pravne osebe / fizične 
osebe, ki so kandidati / ponudniki / vlagatelji in ne veljajo za njihove predstavnike v primeru 
pravnih oseb. Vendar pa, odvisno od nacionalne zakonodaje države, v kateri ima ponudnik / 
kandidat / vlagatelj sedež in če je to potrebno ali če naročnik dvomi o sposobnostih, se pogoji 
lahko nanašajo tudi na fizične osebe vključno z direktorji družb ali katero koli osebo s pooblastili 
za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi s kandidatom / ponudnikom / vlagateljem. 
 
Kandidati / ponudniki / vlagatelji, razen v drugi fazi omejenega postopka pri javnem naročilu 
storitev ali konkurenčnega dialoga, morajo v prijavo / ponudbo vključiti izjavo, da niso v 
katerem koli položaju, ki je razlog za izključitev. 
 
V primeru, da dokazilo ni napisano v enem od uradnih jezikov Evropske unije, se mora prijavi / 
ponudbi priložiti prevod v jezik postopka. V primeru, da je dokazilo napisano v enem od uradnih 
jezikov Evropske unije, ki ni jezik postopka, prevod ni potreben in je takšno dokazilo potrebno 
sprejeti, čeprav se priporoča, da je prevod v jezik postopka zagotovljen zaradi lažjega pregleda 
dokumentov. 
 
Naročnik sam oceni tveganje in se lahko odloči, da zgoraj navedeni dokumenti, ki se nanašajo 
na razloge za izključitev, niso potrebni v primeru, da je vrednost naročila enaka ali nižja od 
20.000 EUR. 
 
Izbrani ponudniki ali kandidati, ki so bili obveščeni, da so izbrani ponudniki v postopku javnega 
naročila (vključno s člani konzorcija), morajo predložiti dokazila skladno z zakonodajo države v 
kateri imajo svoj sedež, da niso v katerem koli položaju, ki bi bil razlog za izključitev, razen v 
primeru, ko so bila dokazila že predložena v času postopka. 
 
V omejenih postopkih za naročila storitev in konkurenčnem dialogu morajo biti zgoraj navedeni 
dokumenti predloženi skupaj s ponudbo in preverjeni s strani naročnika pred podpisom 
pogodbe z izbranim ponudnikom.  
 
V omejenih postopkih za gradnje morajo biti zgoraj navedeni dokumenti poslani skupaj s 
prijavo, dokazila pa je potrebno preveriti za vse kandidate, ki so povabljeni k oddaji ponudbe.  
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Ponudniki morajo predložiti izjavo, da se njihov položaj v času od izdaje dokumenta do oddaje 
ponudbe, ni spremenil. 
 
Dokumenti so lahko v originalu ali kopiji. Na zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti 
originalni dokument. 
 
Izbrani ponudnik / izvajalec mora na zahtevo naročnika predložiti izjavo tudi za svoje 
podizvajalce, da niso v enem od položajev, ki so razlog za izključitev. V primeru dvoma, naročnik 
lahko zahteva tudi dokazila. 
 
Za naročila, katerih vrednost je nižja od mednarodnih mejnih vrednosti (storitve <300.000 €, 
blago <300.000 €, gradnje <5.000.000 €), naročnik lahko sam oceni tveganje in odloči, da razen 
izjave ponudnika ne zahteva dokumentov vezanih na izločitvene pogoje. V primeru, da so bila 
dokazila v zadnjih 12-ih mesecih predložena naročniku v drugem postopku lahko naročnik ne 
zahteva dokazil, vendar samo pod pogojem, da so dokazila še vedno veljavna. V primeru 
dvoma, naročnik lahko zahteva tudi dokazila. 
 
Naročilo ne sme biti oddano kandidatom oziroma ponudnikom, ki so v teku postopka naročila: 
a) v situaciji, ki pomeni navzkrižje interesov; 
b) krivi za napačne navedbe v podatkih, ki jih zahteva naročnik kot pogoj za sodelovanje v 

razpisnem postopku ali ne predložijo teh informacij; 
c) se znašli v enem od položajev za izključitev v postopku javnega naročila. 
 
Potrebno je še opozoriti, da mora komisija za ocenjevanje pri odločanju o izključitvi kandidata / 
ponudnika / vlagatelja upoštevati načela, kot je pravica do obrambe in sorazmernosti. V ta 
namen, razen če ne obstajajo trdni dokazi, da nadaljnje poizvedbe niso potrebne (npr. kadar 
kandidat / ponudnik / vlagatelj sam prizna dejstva, ki vodijo v izključitev), mora komisija za 
ocenjevanje utemeljiti izključitev kandidata/ ponudnika/ tožeče stranke šele potem, ko je 
izvedla usklajevalni postopek. 
 
Najpozneje pred sprejemom odločitve o dodelitvi naročila mora naročnik preveriti ali je katera 
od vpletenih strani (npr. kandidati ali njihovi sodelavci, kandidati ali ponudniki, vključno z 
njihovimi povezanimi družbami, navedeni podizvajalci ali posamezni strokovnjaki) evidentirani v 
sistemu zgodnjega opazovanja (EWS). Naročnik ne more skleniti pogodbe s subjekti, ki so 
evidentirani na ravni za izključitev v sistemu zgodnjega opazovanja (EWS). V primeru, da je 
katera od vpletenih strank evidentirana v sistemu zgodnjega opazovanja na drugi ravni, je 
potrebno uvesti nadzorne ukrepe pri izvedbi naročila in plačila. V primeru, ko naročnik omeji 
število kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe, npr. v omejenem postopku, mora 
naročnik preveriti kandidate v sistemu zgodnjega opazovanja pred izbiro kandidatov. 
 

 UPRAVNE IN FINANČNE SANKCIJE 

 
Brez poseganja v uporabo kazni, določenih v pogodbi, se kandidati, ponudniki in izvajalci, ki so 
dali napačne izjave, storili večje napake ali nepravilnosti in goljufijo, ali so bile ugotovljene resne 
kršitve pogodbenih obveznosti, lahko izključijo iz vseh naročil in donacij, ki jih financira EU za 
največ pet let od dneva, ko je bila ugotovljena kršitev, po predhodno izvedenem usklajevalnem 
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postopku z izvajalcem. Ta rok se lahko podaljša do 10 let v primeru ponovne kršitve v petih letih 
od prej navedenega datuma.  
 
Za ponudnike / kandidate / vlagatelje, ki so podali lažne izjave, so zagrešili večje napake ali 
nepravilnosti ali goljufije, lahko veljajo finančne kazni, ki predstavljajo od 2% do 10% skupne 
ocenjene vrednosti oddanega naročila. Izvajalcem, pri katerih se ugotovi resna kršitev 
pogodbenih obveznosti, le lahko naloži finančna kazen, ki predstavlja od 2% do 10% skupne 
vrednosti zadevnega naročila. Ta delež se lahko poveča na 4% do 20% v primeru ponovne 
kršitve v petih letih od prej navedenega datuma. Kjer se v postopku oddaje javnega naročila 
izkaže, da je prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali goljufije, naročnik prekine postopek in 
lahko uvede katere koli potrebne ukrepe, vključno s prenehanjem postopka. Kadar se po oddaji 
naročila, postopku oddaje javnega naročila ali izvajanju pogodbe izkaže, da je prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti ali goljufije, lahko naročnik, odvisno od tega v kateri fazi je postopek, ne 
sklene pogodbe, prekine njeno izvedbo ali, kjer je to primerno, odpove pogodbo. Če se napake, 
nepravilnosti ali goljufije lahko pripišejo izvajalcu, Evropska komisija lahko zavrne izvršitev 
plačila, izterja že plačane zneske ali odpove vse pogodbe, sklenjene s tem izvajalcem, 
sorazmerno z resnostjo napak, nepravilnosti ali goljufije. 

 

 PREPOZNAVNOST 

 
Razen če ni drugače zahtevano ali dogovorjeno s strani Evropske komisije, morajo izvajalci 
storitev, dobav, gradenj ali upravičenci, kot tudi subjekti, ki upravljajo sredstva v imenu 
Evropske komisije (preneseno sodelovanje), sprejeti potrebne ukrepe za prepoznavnost EU 
financiranja oziroma sofinanciranja. Takšni ukrepi morajo biti v skladu z veljavnimi pravili o 
prepoznavnosti zunanjih ukrepov, ki jih določi in objavi Evropska komisija. Pravila so določena v 
Priročniku za zunanje ukrepe EU, ki je dostopen na spletni strani: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm. 
 
Prepoznavnost se nanaša na pisno in vizualno identiteto EU (npr. zastave, ključno sporočilo, 
definicije), zahteve in smernice o komunikacijskih dejavnostih in orodja (npr. sporočila za 
javnost, spletne strani, publikacije, filmi) in obveznost, da se predloži komunikacijski načrt v 
odobritev naročniku.  
 

 DRUGE BISTVENE TOČKE 

 
Navzkrižje interesov 

Navzkrižje interesov se pojavi, kadar je ogroženo nepristransko in objektivno izvajanje nalog 
naročnika, ali v zvezi s spoštovanjem načel konkurence, prepovedi diskriminacije ali enake 
obravnave kandidatov / ponudnikov / vlagateljev / izvajalcev, ali je oddaja naročila ali pogodba 
ogrožena zaradi družinskih, čustvenih, političnih ali narodnostnih razlogov, gospodarskega 
interesa ali kakršnega koli drugega skupnega interesa z upravičencem programov, financiranih s 
strani EU.  

Vsako podjetje ali strokovnjak, ki sodeluje pri pripravi projekta, mora biti praviloma izključen iz 
sodelovanja pri javnih naročilih, razen če dokaže naročniku, da sodelovanje v prejšnjih fazah 
projekta ne pomeni nelojalne konkurence. Razloge za izključitev je potrebno ugotoviti za vsak 
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primer posebej. Sodišče EU je dosledno odločilo, da mora izključitev temeljiti na dejanskem 
tveganju navzkrižja interesov, ki temelji na posebnih okoliščinah glede na vsak posamezen 
primer.  

V primeru, da pride do navzkrižja interesov v času izvajanja pogodbe, je potrebno sprejeti 
določene ukrepe, vključno s prenehanjem pogodbe, če potrebno. 
 
Bistvena načela  

Pri vseh postopkih javnih naročil, ki se delno ali v celoti financirajo iz proračuna EU, je potrebno 
spoštovati načelo: 
- preglednosti,  
- sorazmernosti,  
- enakega obravnavanja in  
- nediskriminacije. 
 
Prepoved retroaktivnega datiranja  

Za naročilo se šteje, da prične veljati z dnem podpisa pogodbe s strani zadnjega podpisnika. 
Pogodba ali dopolnilo k pogodbi, pod nobenim pogojem ne more biti podpisano za nazaj (torej 
po koncu obdobja izvedbe). Navedeno pomeni, da izplačil za opravljene storitve ali dobave ni 
mogoče izvesti pred podpisom pogodbe in/ali dodatka k pogodbi. Vse pogodbe morajo 
izkazovati pravilne datume podpisa pogodbenih strank. 

Pogodba se lahko spremeni z administrativno odločitvijo ali z dodatkom k pogodbi v skladu s 
pogoji iz pogodbe same. V izjemnih okoliščinah ima takšna sprememba tudi retroaktivni učinek 
pod pogojem, da obdobje pogodbe še ni poteklo. Vsi stroški nastali z izvedbo naročila pred 
začetkom veljavnosti administrativne odločitve ali dodatka k pogodbi so finančno tveganje 
izvajalca, svetovalca ali upravičenca, naročnik pa ima pravico, da zavrne podpis administrativne 
odločitve ali dodatka k pogodbi. Samo od trenutka dalje, ko dodatek k pogodbi ali 
administrativna odločitev naročnika začne veljati, lahko izvajalec ali upravičenec poda zahtevek 
za plačilo za dejavnosti, ki jih dejansko opravlja / dejansko nastalih stroškov. 
 
Uporaba standardnih dokumentov 

Obvezna je uporaba standardnih pogodb in dokumentov. 
 
Roki hranjenja različnih dokumentov 

Dokumenti v postopku javnega naročila se hranijo v skladu s pogodbo in zakonodajo o dostopu 
do dokumentov v državi naročnika. Pisni dokumenti celotne ponudbe/povabila za zbiranje 
predlogov, se hranijo kot zaupni in jih hrani naročnik v skladu z navodili za arhiviranje. V 
primeru, da zakonodaja v državi naročnika drugače ureja zaupnost dokumentov, mora naročnik, 
preden razkrije take dokumente, predhodno pridobiti odobritev Evropske komisije. 

Neuspešne predloge mora naročnik hraniti tri leta od roka za oddajo ponudb na razpis, 
neuspešne ponudbe pa mora naročnik hraniti pet let od roka za oddajo ponudb. Pogodbene in 
finančne dokumente je potrebno hraniti najmanj sedem let od zadnjega plačila in do 
predpisanega datuma v primeru spora v skladu z zakonodajo, ki ureja pogodbo. Med in po tem 
obdobju mora naročnik obravnavati osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi. 
Dokumentacija, ki jo je potrebno hraniti, mora vsebovati vse pripravljalne dokumente za razpis, 
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kot tudi pogodbe o financiranju, originale vseh prijav/ponudb/ predlogov in s tem povezano 
korespondenco. 

Finančna jamstva (originale), je treba hraniti na varnem mestu, kjer so zaščiteni proti izgubi ali 
kraji, do konca njihove veljavnosti. 
 
Razpoložljivost sredstev  

Pred začetkom katerega koli postopka javnega naročila morajo biti zagotovljena sredstva. 
Povabilo za zbiranje ponudb se lahko izjemoma začne z navedbo odložnega pogoja, po 
predhodni odobritvi pristojnega organa. Razpis pa se nato začne pred odločitvijo o financiranju 
oziroma pred podpisom sporazuma o financiranju med Evropsko komisijo in državo 
upravičenko. Povabilo se prekine, če Evropska komisija sprejme odločitev, da se ne bo 
financirala operacije ali če pogodba ni podpisana. Pogodbe ni mogoče podpisati, dokler niso 
zagotovljena sredstva (glej točko 2.4.12.).  
 
Okoljski vidiki  

Ne glede na načela, ki urejajo oddajo naročil in subvencij, je potrebno, kadar je le mogoče, 
ustrezno upoštevati okoljske vidike. To lahko npr. vključuje okolju prijazne razpisne 
pogoje/smernice/specifikacije, večjo uporabo elektronskih sredstev, zmanjšanje porabe papirja 
(tisk na obe strani) itd. ali npr. če se določena vrsta izdelka šteje za okolju bolj prijazna, kot 
druga vrsta izdelka, razen v primeru, da bi to pomenilo zmanjšanje konkurence.  
Dostopnost za invalide: 
 
Vse storitve, dobave ali gradnje in donacije, ki se nanašajo na blago, storitve ali infrastrukturo, 
ki je namenjena za uporabo osebam, ne glede na to ali splošni javnosti ali osebju naročnika 
morajo vključevati tehnične zahteve in specifikacije, ki se nanašajo na dostopnost osebam s 
posebnimi potrebami (ob tem se je mogoče sklicevati na nacionalne / evropske ali mednarodne 
standarde o dostopnosti).  
 
Skupno naročanje v državi članici EU, državi EFTE ali v državi kandidatki za vstop v EU : 
 
Kadar je javna pogodba ali okvirna pogodba potrebna za izvajanje skupnega ukrepa med 
institucijo in naročnikom iz države članice, iz države EFTE ali države kandidatke za vstop v EU, 
lahko institucija in naročnik iz države članice izvedeta skupno javno naročilo. V navedenem 
primeru se uporabijo postopki Evropske komisije. Ne glede na navedeno, pa se v posameznih 
primerih lahko odloči, da se uporabijo postopkovna pravila za naročnika iz države članice, pod 
pogojem, da se le-ti lahko štejejo za enakovredne tistim, ki jih izvaja institucija. 
 
Naknadne objave informacij o upravičencih: 
 
Poleg pravil o obveščanju javnosti, ki se uporabljajo za vsako vrsto postopka, Evropska komisija 
zagotavlja informacije o prejemnikih sredstev EU (upravičencev do donacij in izvajalcih javnih 
naročil), in sicer letno, ne glede na način upravljanja. Informacije so na voljo na spletni strani: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_en.htm 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries_en.htm
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2.4 POSTOPKI ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL 
 
Temeljno načelo, ki ureja oddajo javnih naročil je javni razpis. Namen je dvojen: 
- zagotoviti, da se postopki izvedejo v skladu s pravili za oddajo naročil 
- da se doseže želena kakovost storitev, blaga ali gradenj po najboljši možni ceni. 
 
Ne glede na to, kateri postopek izvaja naročnik mora spoštovati vsa osnovna načela (vključno z 
upravičenostjo, merili za izključitev in merili za izbor) in zagotoviti konkurenco. 

 ODPRTI POSTOPEK 

 
V odprtih razpisnih postopkih (mednarodnih ali lokalnih) lahko ponudbe predložijo vsi 
zainteresirani izvajalci gospodarskih dejavnosti. Za javno naročilo se z objavo obvestila v 
Uradnem listu Evropske unije (S-series) (samo za mednarodne odprte postopke), na spletni 
strani EuropeAid in v drugih ustreznih medijih zagotovi čim širše obveščanje javnosti (glej 
smernice za objavo – Priloga A11e).  
 

Po odprtem postopku lahko katera koli fizična ali pravna osebna, ki želi oddati ponudbo, na 
zahtevo prejme razpisno dokumentacijo (ki jo je morda treba plačati) po postopkih, ki se 
določijo v obvestilu o javnem razpisu. Pri pregledu prejetih ponudb se javno naročilo odda tako, 
da se opravi izbira (t.j. preverjanje izpolnjevanja pogojev ter finančnega, gospodarskega, 
tehničnega in strokovnega stanja ponudnikov) ter postopek oddaje (t.j. primerjava ponudnikov; 
glej točko 2.4.11 Praktičnega priročnika). Pogajanja niso dovoljenja.  
 

 OMEJENI POSTOPEK  

 
Javni razpisi za zbiranje ponudb so omejeni, kadar lahko za sodelovanje zaprosijo vsi 
zainteresirani izvajalci gospodarskih dejavnosti, ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati, ki 
ustrezajo merilom za izbiro, in ki jih naročnik k sodelovanju tudi pisno povabi.  
 
Merila za izbor in predmet naročila so opisani v objavi obvestila o javnem naročilu. Na podlagi 
prejetih prijav se oblikuje t.i. »dolgi seznam« vseh kandidatov. Kandidate, ki izpolnjujejo vse 
pogoje in so glede na merila za izbor najbolje usposobljeni se uvrsti v ožji izbor t.i. »kratki 
seznam«. Preden komisija za ocenjevanje potrdi ožji izbor naročnik v sistemu zgornjega 
opozarjanja preveri ali nobeden od kandidatov ali njihovih partnerjev ni v situaciji, ki pomeni 
izključitev.  
 
Naročilo se objavi z obvestilom v Uradnem listu Evropske unije (serija S), v uradnih listih vseh 
držav AKP (za programe ERS), na spletni strani EuropeAid in v vseh drugih primernih medijih.  
 

Pri omejenem postopku naročnik omejeno število kandidatov povabi, naj oddajo ponudbe. Pred 
začetkom razpisnega postopka naročnik sestavi spisek izbranih kandidatov, ki so zaradi svojih 
kvalifikacij uvrščeni v ožji izbor. Pri postopku izbiranja, po katerem se dolg spisek kandidatov 
(vsi kandidati, ki se odzovejo na objavljeno obvestilo) skrajša na spisek kandidatov, ki pridejo v 
ožji izbor, gre za pregled odgovorov na obvestilo o razpisu javnega naročila.  
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Naročnik pripravi obvestilo o ožjem izboru z ustrezno utemeljitvijo in ga pravočasno, v 
elektronski obliki, posreduje Evropski komisiji za objavo na spletni strani EuropeAid (glej 
smernice za objavo iz Priloga A11e). 
 
V drugi fazi postopka naročnik kandidate, ki so prišli v ožji izbor, povabi, naj oddajo ponudbe, in 
jim pošlje razpisno dokumentacijo. Za zagotovitev poštene konkurence ponudbe lahko 
predložijo samo ponudniki storitev ali konzorciji, ki so se uvrstili v ožji izbor in na katere je 
naslovljeno povabilo k oddaji ponudbe. Sprememba ponudnika ali konzorcija ni dovoljena, če za 
to ne obstajajo objektivni in utemeljeni razlogi in če naročnik spremembe ne odobri v pisni 
obliki. V kolikor naročnik meni, da je potrebno se o spremembi lahko posvetuje s komisijo za 
ocenjevanje. Primeri situacij, kjer bi naročnik lahko dal soglasje za spremembo, ki temelji na 
podrobnostih in pod pogojem, da se ne spremeni konkurence, so: 
- če sta se v ožji izbor uvrstila kandidata / člana konzorcija, ki sta se povezala z drugo družbo, 

pod pogojem, da se predhodno preveri ali nova družba izpolnjuje merila za upravičenost in 
izključitev in da le-to ne pomeni navzkrižja interesov; 

- če se znotraj konzorcija zamenjajo položaji, pod pogojem, da se ne zniža število točk, ki ga je 
konzorcij prejel pri ocenjevanju tehničnega dela ponudbe; 

- če partner izstopi iz konzorcija, pod pogojem, da konzorcij še vedno izpolnjuje pogoje na 
podlagi katerih se je uvrstil v ožji izbor; to pomeni, da ostali člani konzorcija še vedno 
izpolnjujejo vsa merila za izbor za uvrstitev v ožji seznam; 

 
Po analizi ponudb se po postopku oddaje izbere najboljši ponudnik (glej točko 2.4.11 
Praktičnega priročnika). Pogajanja niso dovoljenja.  
 

 KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI  

 
Pri konkurenčnem postopku s pogajanji naročnik kandidate, po svoji izbiri, povabi, naj oddajo 
ponudbe. Po končanem postopku izbere tehnično ustrezno ponudbo, ki je v primeru oddaje 
storitev cenovno najugodnejša in v primeru dobav ali gradenj najcenejša - ekonomsko 
najugodnejšo ponudbo. 
 

Postopek za oceno predloženih ponudb (vključno z uporabo ocenjevanja) in oddaje javnega 
naročila, je enak kot v omejenem postopku. 
 
Postopek je določen v točki 3.4.2 za storitve in v poglavju 4.5 za dobave in 5.6. za gradnje 
Praktičnega priročnika. 
 

 OKVIRNE POGODBE 

 
Okvirna pogodbe je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi 
subjekti, katerega namen je določitev pogojev, ki urejajo posebne pogodbe, ki se lahko oddajo v 
določenem obdobju, predvsem pogoje, ki se nanašajo na trajanje, predmet, cene, pravila 
izvajanja in predvidene količine. Okvirne pogodbe, sklenjene z več gospodarskimi subjekti, se 
sklenejo v obliki ločenih pogodb, ki so sklenjene pod enakimi pogoji. S koliko gospodarskimi 
subjekti namerava naročnik skleniti okvirne pogodbe mora biti navedeno v razpisni 
dokumentaciji ali povabilu. Število gospodarskih subjektov ne sme biti manjše od treh. 
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Trajanje okvirnih pogodbe ne sme biti daljše od štirih let, razen v izjemnih upravičenih primerih, 
glede na predmet okvirne pogodbe. Naročniki ne smejo neupravičeno uporabljati okvirnih 
pogodb ali jih uporabljati tako, da bi s tem omejili ali izničili konkurenco. 
 
Posebne pogodbe, ki temeljijo na okvirnih pogodbah, se sklenejo v skladu s pogoji okvirne 
pogodbe, ob spoštovanju načela preglednosti, sorazmernosti, enake obravnave, 
nediskriminatornosti in poštene konkurence. 
 

 DINAMIČNI NABAVNI SISTEM  

 
Dinamični nabavni sistem je popolnoma elektronski postopek za običajne nakupe v določenem 
obdobju, v katerega se lahko vključi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje merila za izbor in 
predloži okvirno ponudbo. Poseben vrednostni prag ni določen.  
 
Za vsako posamezno naročilo naročnik objavi obvestilo o naročilu in povabi vse izvajalce, ki so 
vključeni v sistem, da oddajo ponudbo. Naročilo se odda ponudniku z ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo (edino merilo za dodelitev je najnižja cena). 
 
Pravni okvir tega postopka je določen za nadaljnjo uporabo, vendar IT oprema (zaupnost, 
varnost), še ni na voljo pri Evropski komisiji.  
 

 KONKURENČNI DIALOG 

 
V primeru posebno zahtevnih pogodb, ko naročnik meni, da neposredna uporaba odprtega 
postopka ali omejenega postopka ne omogoča oddati naročila ponudniku, ki ponudi najnižjo 
vrednost, se lahko uporabi konkurenčni dialog, ki je doložen v finančni uredbi EU. . 
 
Pogodba se šteje za posebno zahtevno v primerih, ko naročnik ne more objektivno opredeliti 
tehničnih sredstev, ki bi najbolje ustrezala njegovim potrebam ali ciljem ali določiti pravne in 
finančne specifikacije projekta. Poseben vrednostni prag ni določen. Postopek se uporabi 
izjemoma in v utemeljenih primerih. 
 
Naročniki objavijo obvestilo, v katerem navedejo svoje potrebe in zahteve. Naročniki začnejo 
dialog s kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane kriterije za sodelovanje. Najmanjše število 
povabljenih kandidatov je tri, če je dovolj primernih kandidatov, ki izpolnjujejo zahtevane 
kriterije za sodelovanje. Če je število primernih kandidatov manjše kot tri, lahko naročnik 
nadaljuje postopek samo s primernimi kandidati. Pred izbiro kandidatov mora naročnik v 
sistemu zgodnjega opozarjanja preveriti ali se nobeden od kandidatov ali njihovih partnerjev ne 
nahaja v situaciji, ki pomeni izključitev. 
 
Naročnik ne sme vključiti drugih gospodarskih subjektov, ki niso sodelovali v postopku ali 
kandidatov, ki nimajo zahtevanih zmogljivosti in ne izpolnjujejo kriterijev za sodelovanje za 
izbor. Naročnik lahko določi plačilo udeležencem v dialogu.  
 
Naročilo se dodeli ponudniku, katerega ponudba je tehnično in ekonomsko najugodnejša. Edino 
merilo za izbor je najnižja vrednost ponudbe. 
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 POSTOPEK S POGAJANJI / ENA SAMA PONUDBA 

 
Naročilo se lahko odda neposredno v naslednjih primerih: 
- če vrednost sklenjene pogodbe ne presega 20.000 EUR (s pridobitvijo »ene same ponudbe«) 
- v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih, skladno z dejanskimi in pravnimi okoliščinami, ki 

so določene v točkah  3.2.4.1, 4.2.5.1 in 5.2.5.1 Praktičnega priročnika. Poseben vrednosti 
prag v teh primerih ni določen. 

 
Postopek s pogajanji se lahko uporabi le v primerih, ki so določeni v Praktičnem priročniku. 
Postopka s pogajanji v drugih primerih, kot so določeni v Praktičnem priročniku, brez 
predhodne odobritve, ni dovoljeno uporabiti.  
 
Pred izbiro kandidatov mora naročnik preveriti v sistemu zgodnjega opozarjanja, da se nobeden 
od kandidatov ne nahaja v situaciji, ki pomeni izključitev. 
 
V primeru postopka s pogajanji mora biti pred začetkom postopka imenovana komisija za 
ocenjevanje (komisije za ocenjevanje ni potrebno imenovati v primeru postopka »ene same 
ponudbe«). 
 
Pri vseh navedenih postopkih je potrebno pripraviti poročilo o pogajanjih (Priloga A10a za 
postopke s pogajanji in Priloga A10b v primeru ene same ponudbe), v katerem je potrebno 
pojasniti kako so bili izbrani udeleženci v pogajanjih, kako je bila določena cena in razloge za 
odločitev o oddaji naročila.  
Naročnik mora pri pogajanjih upoštevati posamezne faze, kot izhajajo iz predloge Poročila o 
pogajanjih  in zagotoviti, da se spoštujejo osnovna načela v zvezi s postopki javnega naročanja, 
kot je preverjanje skladnosti s pravili o upravičenosti (pravila o nacionalnosti) ter pravilno 
uporabo meril za izključitev in meril za izbor.  Poročilo o pogajanjih mora potrditi naročnik. 
 
Neposredno upravljanje: 
Izvedba postopka s pogajanji mora biti predhodno odobrena s strani Evropske komisije.  
 
Posredno upravljanje s predhodno kontrolo: 
Izvedba postopka s pogajanji mora biti predhodno odobrena s strani Evropske komisije. 
Poročilo o pogajanjih mora potrditi Evropska komisija.  
 
Posredno upravljanje z naknadno kontrolo: 
Za izvedbo postopka s pogajanji ni potrebna predhodna odobritev Evropske komisije, prav tako 
ni potrebna potrditev poročila o pogajanjih s strani Evropske komisije.   
Če je primerno, se za storitve in blago, plačila, kjer je vrednost nižja ali enaka 2.500,00 EUR, le-
ta poravnajo enostavno kot plačila na podlagi izdanih računov, pred predhodne pridobitve 
ponudbe.  
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 POŠTEN IN TRANSPARENTEN POSTOPEK 

 
Postopki za zbiranje ponudb in objave naročil za gradnje, dobave in storitve so odvisni od 
vrednosti naročila. 
 
V primeru naročil, ki zajemajo kombinacijo gradenj, dobav ali storitev naročnik sam izbere 
postopek javnega naročila – naročnik torej sam odloči ali bo izvedel naročilo gradnje, dobave ali 
storitev. Naročnik postopek določi glede na prevladujoče elemente (gradnja, blago ali storitev), 
oceno vrednosti naročila in strateški pomen vsakega sestavnega dela glede na pogodbo kot 
celoto. 
 
Nobenega naročila ni dovoljeno razdeliti z namenom, da se izogne pravilom, ki so določeni v 
Praktičnem priročniku. V primeru dvoma o tem, kako oceniti vrednost naročila, se mora 
naročnik pred začetkom postopka javnega naročila posvetovati z Evropsko komisijo. 
 
Pri vsakem izbranem postopku mora naročnik zagotoviti in omogočiti pogoje, ki omogočajo 
pošteno konkurenco. V primeru očitnih in bistvenih razlik med cenami, ki jih ponujajo ponudniki 
(zlasti v primerih, ko poleg zasebnih družb oddajo ponudbe tudi družbe v javni lasti, 
nepridobitna združenja ali nevladne organizacije) mora naročnik izvesti preverjanja in zahtevati 
dodatne potrebne podatke. Naročnik mora hraniti dodatne informacije kot zaupne. 
 

 IZBOR IN DODELITEV NAROČILA 

 
Ne glede na vrsto uporabljenega postopka se v postopku javnega naročila kandidate ali 
ponudnike vedno ocenjuje na podlagi objektivnih meril.  
 
Splošna načela 
 
Naročniki morajo pripraviti jasna in nediskriminatorna merila za ocenjevanje, na podlagi katerih 
bo mogoče preveriti ali ima kandidat / ponudnik zadostne finančne, poslovne in tehnične 
kapacitete za izvedbo naročila. Merila morajo biti sorazmerna glede na naročilo, pogoji pa ne 
smejo presegati obsega naročila.  
 
Pri določitvi meril, ki se nanašajo na poslovno in finančno sposobnost, obdobje ne sme biti daljši 
od zadnjih treh let, za katera so bili že izdelani zaključni računi.Za strokovno in tehnično 
sposobnost je časovni okvir odvisen od vrste naročila. Za javna naročila blaga in storitev velja, 
da mora biti storitev izvedena oziroma dobava zaključena v obdobju zadnjih treh let, za gradnje 
pa se upošteva obdobje zadnjih petih let.  
 
V primeru, da je to primerno za projekt, se lahko določilo ločena merila za pravne osebe in za 
fizične osebe, ob čemer mora biti upoštevano načelo enake obravnave. V obvestilu o naročilu 
ali v navodilih ponudnikom so vključeni primeri navodil, ki se uporabljajo v postopkih. Spodaj 
navedenih meril naj se ne bi uporabljalo:  
- zahteve, ki so nesorazmerne predmetu naročila, kot npr. letni promet, število zaposlenih, 

število izvedenih projektov ipd.; 
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- uporaba nenatančnih izrazov, kot so »zadostno«, »velika«, »ustrezne«, ker ni popolnoma 
jasno kaj te besede pomenijo in na podlagi le-teh ni mogoče ugotoviti ali izkušnje glede na 
merila ustrezajo; 

- uporabiti merila za izbor, ki se nanašajo na obdobje daljših od treh let (navedeno je urejeno v 
pravilniku o uporabi finančne uredbe EU); edina izjema so strokovne izkušnje pri javnih 
naročilih gradenj, kjer se referenčno obdobje nanaša na obdobje zadnjih petih let;  

- zahtevati prevelik delež osebja, ki naj bi delali na posameznih področjih, kar bi bilo 
diskriminatorno do ponudnikov; 

- pri merilih za tehnično sposobnost zahtevati le izkušnje iz EU projektov, kar je lahko 
diskriminatorno; 

- zahtevati predhodno znanje in izkušnje v državi upravičenki, kar je lahko diskriminatorno, 
razen v primeru, da za to obstajajo posebno utemeljeni razlogi; 

- pri merilih za tehnično sposobnost določiti takšne zahteva, ki omejujejo število upravičenih 
kandidatov na enega ali nekaj podjetij.  

 
Merila za izbor, ki so določena v obvestilu o naročilu / navodilih ponudnikom se ne smejo 
spreminjati, razen v primeru, da se objavi popravek meril.  
 

 

Naročniki morajo pri izbiri in dodelitvi naročila vedno upoštevati: 
- Merila za izbor 

- Splošna načela (Administrativna ustreznost ponudb) 
- Preverjanje finančne in ekonomske sposobnosti kandidatov ali ponudnikov 
- Preverjanje tehnične in strokovne usposobljenosti kandidatov ali ponudnikov 
- Merila za izbor. 

 
Pri naročilih za storitve dokumente, s katerimi se dokazuje navedbe v ponudbi, in se nanašajo 
na merila za izbor, ponudniki predložijo skupaj s ponudbo. Pri naročilih za dobave dokumente, s 
katerimi se dokazuje navedbe v ponudbi, in se nanašajo na merila za izbor, predloži izbrani 
ponudnik pred oddajo naročila. Pri naročilih gradenj se navedena dokazila predložijo v skladu z 
zahtevami iz razpisne dokumentacije. 
 
Za naročila, katerih vrednost je nižja od mednarodnih mejnih vrednosti (storitve <300.000 EUR, 
dobave <300.000 EUR in gradnje <5.000.000 EUR) lahko naročnik, glede na svojo oceno 
tveganja, sam odloči, da ne bo zahteval dokazil, vendar v tem primeru ni dovoljeno predhodno 
financiranje, razen v primeru, da ponudnik zagotovi finančno garancijo v enakem znesku, kot je 
znesek predhodnega financiranja. (V primeru, da je izvajalec oseba javnega prava, se lahko 
zahteva v zvezi s finančno garancijo za predhodno financiranje opusti na podlagi ocene tveganja 
odgovorne osebe naročnika in predhodne odobritve). 
 
Preverjanje poslovne in finančne sposobnosti 
 
Kot dokazila o izpolnjevanju poslovne in finančne sposobnosti kandidat / ponudnik predloži 
enega ali več naslednjih dokumentov, kot na primer:  
- ustrezne bančne izpiske 
- dokazila o zavarovanju za škodo nastalo iz poklicne odgovornosti 
- bilance stanja ali izvlečke iz bilanc stanja za največ tri zadnja leta, za katera so bili izdelani 

zaključni računi 
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- poročilo o skupnem prometu in prometu storitev, blaga ali gradenj, v obdobju zadnjih treh 
let, v katere pa ni vključeno javno naročilo za katerega ponudnik daje ponudbo.  

 
Preverjanje tehnične in strokovne sposobnosti 
 
Kot dokazila o tehnični in strokovni sposobnosti kandidat / ponudnik predloži v obliki enega ali 
več dokumentov, kot na primer: 
- dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih in strokovnih kvalifikacij ponudnika storitev ali 

izvajalca; 
- seznam glavnih storitev in dobav blaga v zadnjih treh letih, z zneski, datumi, navedbo 

naročnikov, katerim se priloži dokazila o uspešni izvedbi naročila; 
- seznam glavnih gradenj izvedenih v zadnjih petih letih, z zneski, datumi, krajem izvedbe, 

navedbo naročnikov, kateremu mora biti priloženo dokazilo o uspešni izvedbi naročila. 
 
Kandidati / ponudniki se lahko pri dokazovanju tehnične in strokovne sposobnosti sklicujejo ali 
na projekte, zaključene v referenčnem obdobju (ne glede na to, da so se začeli pred 
referenčnim obdobjem) ali na projekte, ki še niso zaključeni. V prvem primeru se šteje, da je 
projekt v celoti zaključen, če je predloženo ustrezno dokazilo o izvedbo (izjava ali potrdilu 
subjekta, da je bila pogodba izvršena ali dokazilo o končnem plačilu za storitev ali končnem 
prevzemu za dobavo blaga ali gradnjo). V primeru projektov, ki še niso zaključeni, in kjer 
izvedba še poteka, je pa bil del projekta uspešno zaključen v referenčnem obdobju, se 
upoštevajo reference, za del projekta, ki je že uspešno zaključen v referenčnem obdobju, kjer je 
vrednost že izvedenih del primerljiva razpisani, na podlagi predloženih listinskih dokazil 
(podobno kot pri zaključenih projektih). V primeru konzorcija mora kandidat / ponudnik navesti 
odstotek izvedenih del, ki ga je izvedel posamezni član konzorcija, kar mora biti razvidno tudi iz 
predloženih dokazil.  
 
V primeru, da ponudnik predloži kot dokazilo lastno izjavo ima naročnik pravico, da zahteva 
dodatna dokazila o izpolnjevanju zahtev.  
 
Merila za izbor: 
 
Naročila se oddajajo na podlagi meril za izbor, določenih v razpisni dokumentaciji na enega od 
naslednjih dveh načinov: 

- po avtomatskem postopku oddaje naročila; v navedenem primeru se naročilo odda 
ponudniku, ki je predložil popolno ponudbo in izpolnjuje vse pogoje, določene v razpisni 
dokumentaciji, in je ponudil najnižjo ceno, 

- po postopku, kjer se upošteva najboljše razmerje vrednosti ponudbe (to je ekonomsko 
najugodnejše ponudbe). 

 
Merila morajo biti natančno določena, nediskriminatorna in ne smejo omejevati pošteno 
konkurenco med ponudniki. 
 
Glede ponudb z neobičajno nizko ceno – glej točke 3.3.4. za storitve, 4.3.11. za dobave in 5.3.11 
za gradnje Praktičnega priročnika.  
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 POSTOPKI Z ODLOŽNIM POGOJEM 

 
V utemeljenih primerih, in po predhodni odobritvi, je lahko naročilo objavljeno tudi z uporabo 
odložnega pogoja, in sicer v naslednjih dveh primerih: 
- pred sprejemom odločitve o financiranju ali 
- pred podpisom sporazuma o financiranju med Evropsko komisijo in državo upravičenko. 
 
Programi financirani iz proračuna EU 
 
Odložni pogoj se redko uporablja, glede na to, da finančna pravila EU na splošno zahtevajo 
sprejetje sklepa o financiranju s strani Evropske komisije (ali, kjer je to primerno, sklenitev 
sporazuma o financiranju), preden se začne razpis za zbiranje ponudb ali predlogov. Vendar pa 
se lahko pojavijo izjemne okoliščine, zaradi katerih je možno odstopanje od normalnega 
procesa odločanja. V vsakem primeru pa mora biti uporaba odložnega pogoja v celoti 
opravičljiva in utemeljena. 
 
Programi financirani iz ERS: 
 
Potrebno je upoštevati, da se odložni pogoj pred sprejetjem sklepa o financiranju iz proračuna 
ERS (glej člen 19b Priloge IV k Sporazumu iz Cotonouja), izrecno lahko uporablja v vseh 
utemeljenih primerih, iz razloga, da se lahko zagotovi kar najhitrejši začetek.  
 
Pri naročilih z odložnim pogojem se lahko dejanska oddaja naročila in podpis pogodbe začneta 
šele po podpisu odločbe o financiranju in/ali, kjer je to primerno sklenitvi sporazuma o 
financiranju. Iz navedenega razloga mora biti v obvestilu o naročilu ali v navodilih ponudnikom 
jasno navedeno, da gre za postopek z odložnim pogojem. Navedeni postopek se lahko vedno 
prekliče, če ni izdana odločba o sofinanciranju ali ni podpisan sporazum o financiranju.  
 

 PREKLIC ODDAJE NAROČILA – VELJA ZA VSA NAROČILA    

 
Naročnik lahko pred podpisom pogodbe odstopi od naročila in prekliče postopek oddaje 
javnega naročila, ne da bi bili kandidati ali ponudniki upravičeni zahtevati odškodnino. Če je 
javno naročilo razdeljeno v sklope, se lahko odstopi od naročila in prekliče postopek tudi za 
posamezni sklop. 
 
Če se postopek javnega naročila prekliče, morajo biti vsi ponudniki v čim krajšem možnem času 
pisno obveščeni o razlogih za preklic naročila. 
 
Preklic javnega naročila je mogoč: 
- če razpisni postopek ni uspel (naročnik ni pridobil kakovostnih ali finančno primernih 

ponudb, ali če naročnik ne prejme nobene ponudbe) 
- če so se ekonomski in tehnični podatki o projektu bistveno spremenili 
- če je zaradi izjemnih okoliščin ali višje sile nemogoča normalna izvedba naročila 
- če vse tehnično ustrezne ponudbe presegajo razpoložljiva finančna sredstva za naročilo 
- če je prišlo do nepravilnosti v postopku, zlasti če te ovirajo lojalno konkurenco 
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- če dodelitev ni v skladu z dobrim finančnim upravljanjem in zato ni spoštovano načelo 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (npr. cene, ki jih predlaga ponudnik so objektivno 
nesorazmerne glede na cene na trgu). 
 

Po preklicu javnega naročila se naročnik lahko odloči: 
- da začne nov postopek javnega naročila, 
- da ponovno začne postopek javnega naročila na podlagi istih pogojev, kot so bili določeni v 

prvotnem naročilu; v tem primeru objava predhodnega obvestila o naročilu ni obvezna; 
- da začne postopek s pogajanji z enim ali več ponudniki, ki so sodelovali v preklicanem 

razpisnem postopku, pod pogojem, da se prvotni pogoji naročila bistveno ne spremenijo 
(naročnik navedenega postopka ne sme uporabiti, če je bil razlog za preklic naročila 
nepravilnost v razpisnem postopku, ki preprečuje pošteno konkurenco med ponudniki) 

- da ne odda naročila. 
 
Ne glede na razlog za preklic naročila, je odločitev naročnika dokončna (v primeru naročila, kjer 
Evropska komisija predhodno poda soglasje, ob predhodnem soglasju Evropske komisije. 
Objava obvestila o naročilu naročnika ne zavezuje, da mora izvesti program ali projekt, ki ga je 
razpisal.  
 

 ETIČNE KLAVZULE 

 
Vsak poskus kandidata, vlagatelja ali ponudnika, da pridobi zaupne podatke, podpiše 
nezakonite sporazume s konkurenti ali vpliva na komisijo ali na naročnika v procesu 
pregledovanja, pojasnjevanja, ocenjevanja in primerjave ponudb ali prijav, ima za posledico 
zavrnitev njegove kandidature, predloga ali ponudbe. 
 
Pri predložitvi kandidature ali ponudbe mora kandidat ali ponudnik izjaviti, da nima vpliva na 
naročnika, ni v navzkrižju interesov in da ni v povezavi z naročnikom ali drugimi ponudniki ali 
strankami, vključenimi v projekt. Če bi v času izvajanje pogodbe tak položaj nastal, mora 
izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika. 
 
Izključitev kandidata, ponudnika ali vlagatelja iz navedenih razlogov poteka v skladu s pravili in 
postopki, kot jih določa Praktični priročnik.  
 
Javni uslužbenci ali drugi uradniki javne uprave države upravičenke ali mednarodnih / 
regionalnih organizacij, ne glede na svoj upravni položaj, ki se predlagajo  kot strokovnjaki pri 
ponudnikih, se lahko vključilo samo skladno z zahtevami iz dela 3.3.10.3 Praktičnega priročnika. 
Enako velja tudi za lokalno osebje iz delegacij EU.  
 
Izvajalec mora ves čas ravnati nepristransko in kot vesten svetovalec v skladu s kodeksom 
ravnanja svojega poklica. Brez predhodne odobritve naročnika ne sme dajati nobenih javnih 
izjav o projektu ali storitvah.  
 
V času trajanja pogodbe mora izvajalec in njegovo osebje spoštovati človekove pravice in ne 
sme kršiti političnih, kulturnih in verskih običajev države upravičenke. Še posebej in v skladu z 
veljavnimi predpisi mora spoštovati poglavitne delovne standarde, kot so opredeljeni v 
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ustreznih konvencijah Mednarodne organizacije dela (npr. konvencije o svobodi združevanja in 
kolektivnega pogajanja, odpravi prisilnega in obveznega dela, odpravi dela otrok). 
 
Izvajalec in njegovo osebje ne sme uveljavljati kakršne koli dejavnosti in nobene koristi, ki bi bile 
v neskladju z njegovimi obveznostmi do naročnika. 
 
Izvajalec in njegovo osebje so dolžni varovati kot poklicno skrivnost vse podatke in dokumente 
vezane na izvedbo naročila ves čas trajanja pogodbe in po zaključku pogodbe. Vsa poročila in 
dokumenti, ki jih izdela ali prejme izvajalec v času izvajanja naročila, so zaupni. 
 
Izvajalec mora preprečiti kakršno koli povezavo, ki bi lahko ogrozila njegovo neodvisnost ali 
neodvisnost njegovega osebja, v nasprotnem primeru lahko naročnik, ne glede na škodo, 
odpove pogodbo brez predhodnega obvestila, izvajalec pa ni upravičen do kakršnega koli 
odškodninskega zahtevka. 
 
Komisija si pridržuje pravico, da začasno ustavi ali prekine financiranje projekta, če v katerikoli 
fazi postopka odkrije korupcijo, in če naročnik ne sprejme vseh ustreznih ukrepov za izboljšanje 
stanja. Za namene določbe »koruptivni postopki« se štejejo: podkupnina, darila, nagrade ali 
provizije za vsako osebo, ki izvaja ali opravlja kakršna koli dejanja v zvezi z naročilom ali 
izvajanjem pogodbe sklenjene z naročnikom. 
 
Natančneje, razpisna dokumentacija in pogodbe za gradnje, dobave in storitve morajo 
vključevati klavzulo, ki določa, da bodo ponudbe zavrnjene ali pogodbe prekinjene, če se izkaže, 
da je bila oddaja naročila ali izvršitev pogodbe posledica kakršnegakoli neobičajnega 
komercialnega izdatka. Neobičajni komercialni izdatki so provizije, ki niso določene v glavni 
pogodbi ali ne izhajajo iz ustrezno sklenjene pogodbe, ki se nanaša na glavno pogodbo, 
provizije, ki niso plačane v zameno za kakršno koli dejansko in pravno upravičeno storitev, 
provizije nakazane v davčne oaze, provizije plačane prejemniku, ki ni jasno definiran 
(identificiran) in provizije družbam, ki imajo vse znake navideznega podjetja (»slamnate 
družbe«). 
 
Neizpolnjevanje ene ali več etičnih klavzul ima lahko za posledico izključitev kandidata, 
ponudnika ali izvajalca iz drugih pogodb EU in kazni. 
 
Obveznost naročnika je, da postopek oddaje naročila izvede na transparenten način, na podlagi 
objektivnih meril in ob tem ne upošteva morebitnih zunanjih vplivov. 
 
Če obstaja sum goljufije, korupcije ali drugih nepravilnosti v zvezi s sredstvi EU, mora biti o tem 
obveščen Urad za boj proti goljufijam Evropske komisije (t.j. OLAF).  
 

 PRAVNA SREDSTVA 

 
PRITOŽBA NAROČNIKU 
 

Brez poseganja v druga pravna sredstva, posebno brez spreminjanja rokov za vlaganje pravnih 
sredstev, ki so določeni v točki 2.4.15.3 Praktičnega priročnika, lahko kandidat, ponudnik ali 
vlagatelj, ki sumi, da je bila v izbirnem postopku storjena napaka ali nepravilnost, ki vpliva na 
odločitev naročnika, ali so bile v postopku nepravilnosti, lahko vloži pritožbo pri naročniku. 
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Edini predmet pritožbe ne sme biti iz razloga, da bi se pridobila drugačna ocena ponudbe, ker se 
pritožnik ne strinja s končno odločitvijo o oddaji naročila.  
 
PRITOŽBA EVROPSKEMU VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC 
 

Brez poseganja v druga pravna sredstva, posebno brez spreminjanja rokov za vlaganje pravnih 
sredstev, ki so določeni v točki 2.4.15.3 Praktičnega priročnika, ima vsak državljan Evropske 
Unije ali vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem ali sedežem v eni od držav članic, pravico 
do pritožbe na Evropskega varuha človekovih pravic, glede vseh nepravilnosti s strani institucij 
Evropske unije (člen 228 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Več informacij v zvezi z 
vlaganjem pravnih sredstev na Evropskega varuha človekovih pravic je dostopnih na spletni 
strani 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces. 
 

REDNI UKREPI 
 

Če kandidat, ponudnik ali vlagatelj meni, da so napake in nepravilnosti, ki bi bile storjene v 
izbirnem postopku negativno vplivale na oceno ponudbe, lahko vloži tudi redne ukrepe, če so za 
to izpolnjeni pogoji.  
 
V primeru, da naročnik ni Evropska komisija, veljajo za vložitev rednih ukrepov pogoji in roki, ki 
jih določa zakonodaja naročnika. 
 
Noben podizvajalec ne more ustvariti pogodbenega razmerja med katerim koli podizvajalcem in 
naročnikom. Naročnik ni odgovoren za nobeno ravnanje izvajalca, ki se nanaša na sklenjeno 
pogodbo med izvajalcem in podizvajalcem. V primeru spora pri izvajanju take pogodbe, se 
izvajalec sam obrne na izvajalca in/ali sproži ustrezen postopek pred organom, ki je pristojen za 
reševanje sporov. Isto velja tudi za ključne strokovnjake, ki delajo na podlagi pogodbe za 
opravljanje storitve.  
 

 KOMISIJA ZA OCENJEVANJE 

 
Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki jo pravočasno imenuje naročnik, jo 
sestavljajo predsednik, ki nima pravice do glasovanja, tajnik, ki nima pravice do glasovanja in 
liho število članov s pravico do glasovanja (najmanj trije člani za vse vrste postopkov, razen za 
javna naročila nad vrednostjo 5.000.000 EUR, ko mora biti članov s pravico do glasovanja 
najmanj pet). Ocenjevalci morajo dobiti podrobne informacije o predvidenem časovnem 
razporedu in obveznostih v času ocenjevanja. Naročnik mora zagotoviti, da so imenovani 
ocenjevalci na razpolago v predvidenem času ocenjevanja ponudb. Naročnik imenuje 
nadomestnega ocenjevalca za vsak postopek tako, da se preprečijo morebitne zamude zaradi 
odsotnosti katerega od ocenjevalcev. Vsak član mora imeti ustrezno znanje jezika v katerem 
poteka postopek in v katerem so predložene ponudbe. Člani komisije za ocenjevanje s pravico 
do glasovanja morajo imeti tehnična in upravna znanja, ki so potrebna za oblikovanje 
utemeljenih mnenj o ponudbah. Identiteta ocenjevalcev je zaupen podatek. 
 
Na sejah komisije za ocenjevanje morajo biti prisotni vsi člani. Vsaka odsotnost mora biti 
evidentirana in pojasnjena v poročilu o ocenjevanju. 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces
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Vsi člani komisije za ocenjevanje s pravico do glasovanja imajo enake glasovalne pravice. 
 
Obveznost imenovanja komisije za ocenjevanje se lahko opusti samo v posameznih razpisnih 
postopkih, kjer je vrednost naročila nižja ali enaka 20.000 EUR. 
 
NEPRISTRANSKOST IN ZAUPNOST 
 
Vsi člani komisije za ocenjevanje in opazovalci morajo podpisati izjavo o nepristranskosti in 
zaupnosti (Priloga A4). V primeru, da katerikoli član komisije za ocenjevanje ali opazovalec 
ugotovi, da obstaja navzkrižje interesov s katerim koli od ponudnikov ali prijaviteljev, mora o 
tem takoj obvestiti predsednika komisije za ocenjevanje in odstopiti iz komisije za ocenjevanje. 
 
V postopku oddaje javnega naročila, morajo biti vsi kontakti med naročnikom in kandidatom ali 
ponudnikom takšni, da je zagotovljena preglednost in enakopravna obravnava in ne smejo 
povzročiti spremembo pogojev naročila ali pogojev prvotne ponudbe ali predloga. Kakršen koli 
poskus ponudnika, kandidata ali vlagatelja, da bi na kakršen koli način vplival na postopek 
oddaje naročila lahko pomeni takojšnjo izključitev njegove ponudbe ali predloga.  
 
Razen odpiranja ponudb pri dobavah in gradnjah je celoten postopek ocenjevanja ponudb in 
delo komisije za ocenjevanje, zaupne narave. Pri naročilih za storitev in pri razpisih za zbiranje 
predlogov je zaupne narave celoten postopek odpiranja ponudb / predlogov in delo komisije za 
ocenjevanje. V primeru, da zakonodaja v državi naročnika določa v zvezi z zaupnostjo drugače, 
mora naročnik predno razkrije informacije, pridobiti soglasje Evropske komisije. 
 
Z namenom ohranitve zaupnosti postopka se sej komisije za ocenjevanje lahko udeležijo samo 
člani komisije za ocenjevanje, ki jo je imenoval naročnik in imenovani opazovalci.  
 
Ponudbe / predlogi morajo biti shranjeni na varnem mestu in se ne smejo odtujiti iz prostora / 
stavbe pred zaključkom dela komisije za ocenjevanje.  
 
ODGOVORNOSTI KOMISIJE ZA OCENJEVANJE 
 
Predsednik je odgovoren za usklajevanje postopka ocenjevanja v skladu s pravili PRAG, za 
zagotavljanje nepristranskosti članov komisije za ocenjevanje in za preglednost postopka. Člani 
komisije s pravico do glasovanja so kolektivno odgovorni za svoje odločitve, ki jih sprejmejo. 
 
Tajnik komisije je odgovoren za izvajanje vseh upravnih nalog, povezanih s postopkom 
ocenjevanja. Te naloge vključujejo: 
- pripravo in zbiranje izjav o nepristranskosti in zaupnosti 
- vodenje zapisnikov vseh sej komisije za ocenjevanje, ustreznih evidenc in dokumentov, 
- vodenje evidence o prisotnosti na sejah in pripravo poročila o ocenjevanju ter vseh prilog. 
 
Vsa pojasnila, ki se zahtevajo v postopku ocenjevanja od ponudnikov ali kandidatov morajo biti 
v pisni obliki. Kopije vse korespondence s ponudniki so obvezna priloga poročilu o ocenjevanju. 
 
Komisija za ocenjevanje ima diskrecijsko pravico, da odloči ali bo v fazi ocenjevanja ponudb 
upoštevala ponudbo ali predlog, ki ne ustreza formalnim zahtevam, ob čemer pa mora 
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zagotoviti enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in kandidatov in ravnati v skladu z načelom 
sorazmernosti. Ne glede na to ali se komisija za ocenjevanje odloči upoštevati ponudbo ali 
prijavo ali ne mora le-to biti navedeno in utemeljeno v poročilu o ocenjevanju.  
 
Ponudba ali predlog ne sme biti zavrnjena v naslednjih primerih: 
- če je predložena v manjšem številu izvodov, kot je zahtevano; 
- če so ponudbi priložena vsa zahtevana dokazila in podatki, vendar so dokazila predložena na 

napačen način; npr. informacije so na navedene v delu X priloge, pravilno pa bi morali biti 
navedeni v delu Y;  

- ponudba in dokazila niso podpisana ali vsebujejo skeniran podpis (ponudnika ali kandidata se 
lahko naknadno pozove, da originalno podpiše dokumente; v kolikor ponudnik ali kandidat 
tega ne stori se taka ponudba obvezno zavrne); 

- če ponudnik,kandidat ali vlagatelj lahko dokaže, da dokazil, ki jih zahteva naročnik ne more 
predložiti, ker le-ta niso na voljo (npr. v skladu z zakonodajo države ni mogoče pridobiti 
duplikata dokumenta, ki je bil izgubljen), pod pogojem, da ponudnik predloži drug 
dokument, iz katerega izhajajo zahtevani podatki in je le-ta sprejemljiv (npr. izjavo uradnega 
organa); 

- če ponudnik v postopku javnega naročila storitev ne predloži v ponudbi vseh zahtevanih 
dokazil, ki se nanašajo na merila za izključitev ali merila za izbor; izbranega ponudnika se 
lahko pozove, da v razumnem roku predloži dokazila; 

- v postopku javnega naročila storitev, v primeru, ko je komisija za ocenjevanje seznanjena, da 
ključni strokovnjak ni več na voljo; v navedenem primeru komisija za ocenjevanje nadaljuje z 
oceno take ponudbe, ponudnik pa bo imel možnost zamenjati ključnega strokovnjaka (točka 
3.3.12.1 pravil PRAG). 

 
Komisija za ocenjevanje mora biti imenovana pravočasno, tako da je zagotovljen čas za pripravo 
in izvedbo postopka ocenjevanja. Ponudbe morajo biti ovrednotene v roku, ki omogoča 
zaključek postopka v času veljavnosti ponudb. Zelo pomembno je, da vsi ponudniki, tako 
uspešen, kot neuspešni, prejmejo obvestilo o odločitvi čim prej.  
 
Ko je ocenjevanje ponudb zaključeno, mora naročnik v čim krajšem možnem času potrditi 
ocenjevalno poročilo in sprejeti odločitev o oddaji naročila. 
 
ROK VELJAVNOSTI PONUDB 
 
Rok veljavnosti ponudb je določen v povabilu k oddaji ponudbe in/ali v razpisni dokumentacijo. 
Rok veljavnosti ponudb mora biti dovolj dolg, da omogoči naročniku pregled ponudb, sprejem 
odločitve, posredovanje obvestila uspešnemu in neuspešnim ponudnikom in sklenitev pogodbe. 
Rok veljavnosti ponudb je 90 dni od roka za oddajo ponudb. V izjemnih primerih, in po 
predhodni odobritvi pristojnih služb Evropske komisije, naročnik pred potekom roka veljavnosti 
ponudb, zaprosi ponudnike za podaljšanje roka, ki pa ne sme biti daljši od 40 dni.  
 
Izbrani ponudnik je dolžan v zagotoviti veljavnost njegove ponudbe za nadaljnjih 60 dni, ne 
glede na datum uradnega obvestila o oddaji naročila (to je 90 (40) + 60 dni).  
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 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 

 
Ne glede na vrsto postopka, naročnik v najkrajšem možnem času obvesti kandidate in 
ponudnike o odločitvi v zvezi z oddajo naročila, vključno z razlogi za odločitev, v primeru, če 
naročila ne odda. 
 
Ko je pogodba podpisana, mora naročnik pripraviti obvestilo o oddaji naročila in ga poslati 
Evropski komisiji, ki objavi obvestilo o oddaji naročila v Uradnem listu Evropske unije, kjer je to 
primerno, in na spletni strani EuropeAid ter v vseh drugih primernih medijih. 
 
Obvestilo o oddaji naročila se objavi v postopkih, kjer je bilo objavljeno obvestilo o javnem 
naročilu ali če je vrednost pogodbe nad mednarodnimi mejnimi vrednostmi (storitve >300.000 
EUR, dobave >300.000 EUR, gradnje >5.000.000 EUR). 
 

 SPREMINJANJE POGODB 

 

Po sklenitvi pogodbe lahko pride tudi do spremembe le-te, v primeru če se spremenijo 
okoliščine, ki vplivajo na izvedbo projekta po podpisu pogodbe. Vsako spremembo pogodbe je 
potrebno formalizirati z administrativno odločitvijo ali z dodatkom k pogodbi, v skladu z 
določbami Splošnih pogojev pogodbe. Bistvene spremembe pogodbe morajo biti vedno v obliki 
dodatka k pogodbi, ki mora biti podpisan s strani obeh pogodbenih strank. 
 
Spremembe naslova, spremembe bančnega računa in spremembe revizorja (v primeru donacije 
in naročila storitev) izvajalec sporoči naročniku v pisni obliki. Ne glede na to, da ne gre za 
bistvene spremembe pogodbe, pa ima naročnik pravico, da predlagane spremembe ne sprejme. 
 
Pri katerikoli spremembi pogodbe je naročnik dolžan upoštevati naslednja splošna načela: 
 
Sprememba pogodbe ni mogoča, če se s tem spremenijo pogoji za izvedbo določeni v času, ko 
je bila pogodba sklenjena. Glede na navedeno ni mogoče spreminjati pogojev, ki so bili določeni 
v tehničnih specifikacijah (ToR) niti v obliki administrativne odločitve niti v obliki dodatka k 
pogodbi.  
 
Nobena sprememba pogodbe ne mora biti avtomatično sprejeta s strani naročnika. Za 
spremembo pogodbe morajo obstajati utemeljeni razlogi. Naročnik je dolžan razloge za 
spremembo pogodbe preučiti in zavrniti vsak predlog za spremembo pogodbe, ki je premalo ali 
sploh ni utemeljen. Pogodba se lahko spremeni samo z administrativno odločitvijo ali dodatkom 
k pogodbi, skladno s pogoji, ki so določeni v pogodbi sami. V izjemnih okoliščinah ima 
sprememba pogodbe lahko retroaktivni učinek, v primeru, da rok izvedbe še ni potekel, vendar 
pa je izvajalec že prejel s strani naročnika potrjeno spremembo, pred podpisom dodatka ali 
administrativne odločitve. Izvajalec nosi vsa finančna tveganja za morebitne stroške, ki 
nastanjeno pred podpisom dodatka k pogodbi ali izdaje administrativne odločitve. Šele, ko 
dodatek začne veljati, lahko izvajalec zahteva plačilo stroškov.  
 
Sprememba pogodbe je mogoča samo v času njene veljavnosti. Vsaka sprememba pogodbe pa 
mora biti vezana na projekt, za katerega je bila sklenjena pogodba.  
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Zahteva za spremembo pogodba mora biti (s strani ene pogodbene stranke drugi) dana vnaprej, 
v vsakem primeru pa pred iztekom veljavnosti pogodbe. Kakršna koli sprememba pogodbe po 
izteku veljavnosti ni dovoljena. 
 
Kadar sprememba pogodbe razširja aktivnosti, ki že potekajo, je takšne primere potrebno 
obravnavati kot postopke s pogajanji, kot to določa Praktični priročnik v točkah 3.2.3.1, 4.2.4.1., 
5.2.4.1 (za specifične podrobnosti, ki se nanašajo na postopek s pogajanji) in razdelkih 3.5, 4.6 
in 5.7 (za specifične podrobnosti, ki se nanašajo na spremembo pogodbe). 
 
Če se spremeni obdobje izvajanja naročila, se mora le-to zaključiti v časovnem odboju, da je 
končno izplačilo v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju ali financiranju projekta s strani 
EU. 
 

 DODATEK K POGODBI 

 
Pri pripravi dodatka k pogodbi mora naročnik upoštevati naslednje: 
1) Uporabi se predloga za dodatek (Priloga B16, C12, D11); 

Vse spremembe v dodatku k pogodbi se morajo sklicevati na člene v pogodbi in/ali priloge 
k pogodbi, katere se spreminjajo. 
Kakršna koli sprememba pogodbene vrednosti mora biti dokumentirana z novim 
proračunom (obrazec predračuna), iz katerega je razvidna tako vrednost iz prvotnega 
proračuna in spremembe (glej Prilogo B17, C13, D12).  
V primeru, da se spremeni pogodbena vrednost je potrebno ustrezno spremeniti tudi 
plačila, ob upoštevanju že vseh plačil v okviru pogodbe. Roki plačil se ne smejo 
spreminjati razen v primeru, če se rok za izvedbo naročila podaljša. 

2) Pripravi se dokumentacija, ki vsebuje: 
a) Pojasnilo (glej prilogo A6), ki mora vsebovati tehnično in finančno utemeljitev 

spremembe 
b) Predlagano dopolnilo 
c) Kopijo zahteva (ali sporazum) predlaganih sprememb 
d) Tri originale dodatka k pogodbi, za katerega se mora uporabiti standardni obrazec 

dodatka k pogodbi, ki vključuje vse spremenjene priloge 
3) V vse originale dodatka k pogodbi se vpiše datum in se podpiše, parafirati je potrebno vse 

strani Posebnih pogojev.  
4) Vse tri originalne dodatke k pogodbi se pošlje izvajalcu, ki jih mora podpisati najpozneje v 

roku 30 dni od dneva prejema in kateri mora dva originalna izvoda vrniti naročniku, 
skupaj z morebitnim finančnim jamstvom, ki je zahtevan v dodatku. 

5) Po prejemu dveh podpisanih originalov dodatka s strani izvajalca, se en izvod izroči 
finančni službi, pristojni za plačila, drugi izvod pa vodji projekta. 

6) Dodatek začne veljati na dan zadnjega podpisa. 
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Finančni pragovi za določitev razpisnega postopka  
 

 
 
Za naročila za storitve in dobave, kjer je vrednost <2.500,00 EUR se lahko plačilo izvede na podlagi računa, brez predhodne pridobitve ponudbe.  

STORITVE 

< 20.000 EUR > 20.000 EUR < 300.000 EUR > 300.000 EUR 

ENA SAMA PONUDBA 
OKVIRNE POGODBE 

 
KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI 

MEDNARODNI  
OMEJENI POSTOPEK 

DOBAVE 

< 20.000 EUR 
> 20.000 EUR 

< 100.000 EUR 
≥ 100.000 EUR 
< 300.000 EUR 

> 300.000 EUR 

ENA SAMA PONUDBA 

KONKURENČNI POSTOPEK  
S POGAJANJI 

 
OKVIRNE POGODBE 

LOKALNI ODPRTI POSTOPEK  
 

OKVIRNE POGODBE 

MEDNARODNI ODPRTI 
POSTOPEK  

DELA NA PODROČJU 
GRADENJ 

< 20.000 EUR 
> 20.000 EUR 

< 300.000 EUR 
≥ 300.000 EUR 

< 5.000.000 EUR 
> 5.000.000 EUR 

ENA SAMA PONUDBA 
KONKURENČNI POSTOPEK  

S POGAJANJI 
LOKALNI ODPRTI POSTOPEK  

MEDNARODNI ODPRTI 
POSTOPEK  

 
MEDNARODNI OMEJENI 

POSTOPEK  
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3. JAVNA NAROČILA ZA STORITVE 
 

3.1 UVOD O STORITVAH 

 
Izvajalec storitev je katera koli fizična ali pravna oseba, ki ponuja storitve. Izvajalec storitev, 
ki zaprosi za sodelovanje v omejenem razpisnem postopku, se imenuje »kandidat«, izvajalec 
storitev, ki odda ponudbo, pa »ponudnik«.  
 
Naročnik, ki je v obvestilu o razpisu javnega naročila vedno določen, je organ, ki je 
pooblaščen za sklenitev pogodbe. 
 

 VRSTE POGODB ZA STORITVE 

 
Pogodbo za storitve se lahko sklene na dva načina: 
- pogodba z globalno (skupno) ceno – v kateri so natančno določeni vsi zahtevani rezultati 

(outputs); storitev se plača na podlagi predložitve zahtevanih rezultatov; plačilo se lahko 
zadrži delno ali v celoti, če niso doseženi s pogodbo zahtevani rezultati; delna plačila se 
lahko izvedejo v skladu s pogodbo, za izdelavo posameznih zaključenih delov naročila; 

- pogodba na podlagi honorarjev – v primeru, ko je rezultat nepredvidljiv, ali če obsega 
dela, ki je potreben za dosego rezultata ni mogoče v naprej določiti; glede na navedeno je 
bolj gospodarno plačilo storitev na podlagi dejansko opravljenega dela in časa izvedbe 
storitve.  

 
Primeri, ko se sklene pogodba z globalno (skupno) ceno: 
Študije, vrednotenja, revizije, organizacija dogodkov, kot so konference, usposabljanja. 
Študije vključujejo različne naloge, kot so opredelitev in pripravo projektov, študije 
izvedljivosti, gospodarske in tržne raziskave, tehnične študije, pripravo pravnih dokumentov, 
ocenjevanj in revizij. Globalna (skupna) cena vedno pogojuje določen rezultat, kar pomeni, 
da mora svetovalec pripraviti za naročnika določen izdelek. Ponudnik mora v svoji ponudbi 
navesti način izvedbe storitve, vendar pa sredstva (tehnična in operativna), s katerimi 
strokovnjak doseže zahtevan rezultat niso pomembna za dosego cilja. 
 
Primeri, ko se sklene pogodba na podlagi honorarjev: 
Projekt za nadzor, tehnična pomoč, poenostavitve v primeru vključenih več zainteresiranih 
strani v procesu (odvisno od kompleksnosti okolja). 

< 20.000 EUR > 20.000 EUR < 300.000 EUR < 300.000 EUR 

ENA SAMA PONUDBA 

OKVIRNE POGODBE 
 

KONKURENČNI POSTOPEK S 
POGAJANJI 

MEDNARODNI  
OMEJENI POSTOPEK 
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Pogodbe, ki se sklenejo za tehnično pomoč običajno določajo samo načine izvedbe storitve, 
to je, da je strokovnjak odgovoren za izvajanje nalog v obsegu pooblastil in zagotavljanje 
kakovosti storitev. Ne glede na navedeno mora svetovalec prispevati k izboljšanju delovanja 
institucije s katero je sklenjena pogodba. Svetovalec ima dolžnost ravnati v skladu s pogodbo 
in mora pravočasno opozoriti naročnika na vse, kar lahko vpliva na pravilno izvajanje 
projekta.  
 
Ne glede na navedeno obstajajo primeri, ko je potrebno skleniti kombinirano pogodbo 
(pogodbo s skupno (globalno) ceno in honorarji). V tem primeru mora biti v pogodbi jasno 
določen način razmejitve med delom storitve, ki se izvede na podlagi skupne (globalne) cene 
in delom storitve, ki se izvede na podlagi honorarja. Primer kombinirane pogodbe je npr. 
pogodba za projektiranje in nadzor. 
 
Razširitev uporabe pogodb z globalno (skupno) ceno: 
 
Uporaba pogodb za opravljanje storitev, ki temeljijo na honorarjih, kjer so izjave o 
izključnosti in razpoložljivosti obvezne, je upravičena takrat, ko je težko ali celo nemogoče v 
naprej določiti glavni cilj naročila in/ali je glavni cilj naročila stalna podpora npr. 
administracija za potrebe države upravičenke. 
 
V drugih primerih je lahko uporaba pogodb za storitve z globalno (skupno) ceno bolj 
primerna.  
 
Pogodbe z globalno (skupno) ceno imajo naslednje značilne prednosti:  
 
Pogodbe z globalno (skupno ceno), kjer je to primerno, lahko vključujejo tudi razčlenitev cen, 
ki temelji na rezultatih / dosežkih, na podlagi katerih se lahko izvedejo delna plačila (npr. 
rezultati, ki so vezani na začetno poročilo o napredku / vmesna poročila / končno poročilo ali 
na različne dele študij / poročil / dogodkov), kar je odvisno od posameznega projekta.  
 
Glede na navedeno je možno, da se v izjemnih primerih, v okviru pogodbe z globalno 
(skupno) ceno plača tudi organizacijo seminarjev, kjer je število udeležencev težko vnaprej 
določili, prav tako pa je težko oceniti tudi finančne posledice za ponudnike. Razpisna 
dokumentacija zato lahko določa, da se predvidi tudi naključne izdatke.  
 
Pri pogodbah z globalno (skupno) ceno se na splošno ne zahtevajo ključni strokovnjaki. V 
tem primeru se v okviru meril lahko določi samo profile strokovnjakov, za katere bo moral 
ponudnik v svoji ponudbi dokazati, da jih bo imel na razpolago. Tak primer je na primer 
naloga, ki je sestavljena iz natančno določenega tehničnega rezultata, na primer izdelava 
projektne dokumentacije za investicijski projekt. Ne glede na navedeno, da se glede na 
posebnosti posameznega projekta, lahko zahtevajo tudi ključni strokovnjaki.  
 
Ti ključni strokovnjaki morajo podpisati izjavo o izključnosti in razpoložljivosti.  
 
Primer projekta, kjer bi bilo potrebno zahtevati ključne strokovnjake, je projekt, kjer je 
potrebno poznavanje in razumevanje lokalnega okolja, na primer pri pripravi dela 
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zakonodaje, predlogov reform, projektov, kjer se zahteva razgovor z različnimi 
zainteresiranimi strani, in kjer so potrebne dobre komunikacijske sposobnosti.  
 
Izjava o izključnosti in razpoložljivosti praviloma ni potrebna za pogodbe na podlagi globalne 
(skupne) cene, kar pa je odvisno od specifičnosti in zahtev posameznega projekta. V primeru, 
da izjava o izključnosti in razpoložljivosti ni potrebna, se lahko namesto tega v tehnične 
specifikacije vključi zahteve glede strokovnjakov, ki jih bo moral ponudnik izpolniti in 
dokazati v svoji ponudbi. Naročnik bo, preden se bo začelo izvajati storitev, potrdil 
strokovnjake, ki jih bo ponudnik navedel v ponudbi.  
 
Razpisni postopki za naročila storitev z globalno (skupno) ceno lahko vključujejo tudi 
postopek »certificiranja«, kjer bodo strokovnjaki, ki jih bo izbrani ponudnik navedel v 
ponudbi, pozvani na razgovor, z namenom, da se preveri ali so sposobni zagotoviti storitve 
skladno z zahtevani naročnika. Glede na to, da se v okviru takšnih pogodb lahko vključi večje 
število strokovnjakov, lahko tako »certificiranje« poteka tudi med samim izvajanjem 
pogodbe.  
 
Metodologija, ki jo ponudnik vključi v ponudbo, mora vsebovati načrt dela, v katerem morajo 
biti navedeni tudi predvideni kadri, ki jih bo vključil ponudnik v izvajanje pogodbe, obenem 
pa to omogoča boljšo primerjavo ponudb, prav tako pa je to lahko tudi podlaga za pogajanja 
v primeru spremembe pogodbe.  
 
Pri pogodbah z globalno (skupno) ceno je manj mikro upravljanja in preverjanja odhodkov 
ter z odhodki povezanih izdatkov, zato ostane več časa za operativno in strokovno delo. 
 

 NENORMALNO NIZKA CENA 

 
Naročniki lahko zavrnejo ponudbe z neobičajno nizko ceno glede na razpisane storitve. 
Zavrnitev ponudbe zaradi neobičajno nizke cene ne sme biti avtomatična. Ponudnika, ki 
predloži ponudbo z neobičajno nizko ceno je potrebno pisno pozvati, da predloži podatke o 
elementih cene v svoji ponudbi, predvsem tiste, ki se nanašajo na skladnost s predpisi o 
zaposlovanju in delovnimi razmerji, načinu zagotavljanja razpisanih storite, izbrane tehnične 
rešitve ali o izjemno ugodnih pogojih pri ponudniku za realizacijo naročila. Glede na 
predložene dokaze s strani ponudnika naročnik sprejme odločitev o tem ali se taka ponudba 
zavrne ali ne. Odločitev in utemeljitev o odločitvi mora biti navedena v poročilu o 
ocenjevanju.  
 

 RAZPISNI POSTOPKI 

 
NAROČILA V VREDNOSTI 300.000 EUR ALI VEČ 
 
Vsa naročila za storitve, kjer znaša vrednost naročila 300.000 EUR ali več, morajo biti oddana 
po mednarodnem omejenem razpisnem postopku, na podlagi objave predhodnega 
informativnega obvestila in obvestila o naročilu (glej točko 3.3.1 PRAG). 
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NAROČILA, KJER JE VREDNOST NIŽJA OD 300.000 EUR 
 
Naročila za storitve, kjer je vrednost nižja od 300.000 EUR, se lahko oddajo ali na podlagi 
okvirne pogodbe (glej točko 3.4.1. PRAG) ali na podlagi konkurenčnega postopka s pogajanji 
(glej točko 3.4.2. PRAG). Naročnik je dolžan k oddaji ponudb povabiti najmanj tri ponudnike.  
 
NAROČILA, KJER JE VREDNOST 20.000 EUR ALI MANJ 
 
Naročila za storitve, kjer je vrednost 20.000 EUR ali manj, se lahko oddajo na podlagi ene 
same ponudbe.  
 
Za naročila storitev, kjer je vrednost <2.500,00 EUR, se lahko plačilo izvede na podlagi računa 
brez predhodne pridobitve ponudbe. 
 

 ODDAJA NAROČILA 

 

OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA  
 
Preden se izteče rok veljavnosti ponudb, in na podlagi odobrenega poročila o ocenjevanju s 
strani naročnika, naročnik obvesti s pisnim obvestilom obvesti uspešnega ponudnika o 
sprejemu njegove ponudbe (priloga B13a). V pisnem obvestilu naročnik navede tudi vse 
računske napake, ki so bile popravljene v fazi ocenjevanja ponudbe. 
 
Obenem naročnik o izidu razpisa s pisnim obvestilom obvesti tudi drugo uvrščenega 
ponudnika (priloga B13b) in ostale neuspešne ponudnike (priloga B13c). 
 
Vsa obvestila se ponudnikom pošljejo tudi po elektronski pošti ali faksu.  
 
Uradno obvestilo o sprejemu ponudbe (priloga B13a) za izbranega ponudnika pomeni, da se 
veljavnost njegove ponudbe avtomatično podaljša za obdobje 60 dni.  
 
Obenem naročnik drugo uvrščenega ponudnika pisno obvesti o rezultatu razpisa (Priloga 
B13b). Naročnik si pridržuje pravico, da drugo uvrščenemu ponudniku pošlje obvestilo o 
sprejemu njegove ponudbe v primeru, da prvo uvrščeni ponudnik ne more podpisati 
pogodbe. Veljavnost ponudbe drugo uvrščenega ponudnika se podaljša za obdobje 60 dni, v 
primeru, da bi naročnik, zaradi nezmožnosti podpisa pogodbe s prvo uvrščenim ponudnikom, 
obvestil drugo uvrščenega ponudnika o sprejemu njegove ponudbe… Če naročnik podpiše 
pogodbo z izbranim ponudnikom pred potekom 90 dni (v času veljavnosti ponudbe) mora 
naročnik o tem brez odlašanja obvestiti drugo uvrščenega ponudnika.   
 
Naročnik poleg tega obvesti tudi ostale ponudnike (priloga B13c), kar ima za posledico, da se 
veljavnost ponudb ostalih ponudnikov ne ohranja.  
 
RAZPOLOŽLJIVOST KLJUČNIH STROKOVNJAKOV IN PREDLOG ZAMENJAVE 
 
V obvestilu o dodelitvi naročila naročnik izbranega ponudnika pozove, da le-ta potrdi 
razpoložljivost / nerazpoložljivost ključnih strokovnjakov v roku 5 dni od datuma uradnega 
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obvestila. Kot je to navedeno v izjavi o izključnosti in razpoložljivosti, ključni strokovnjak 
sprejme prvo potrjeno sodelovanje (v primeru, da je bil predlagan kot ključni strokovnjak v 
več razpisnih postopkih). 
 
Če kateri koli od ključnih strokovnjakov ni na voljo, je izbranemu ponudniku dovoljeno, da 
predlaga novega ključnega strokovnjaka. V navedenem primeru mora izbrani ponudnik 
zamenjavo ključnega strokovnjaka ustrezno utemeljiti. Naročnik mora preveriti ali 
nadomestni strokovnjak, glede na merila za oceno, dosega vsaj enako oceno, kot jo je 
dosegel strokovnjak, ki je bil prvotno predlagan, ob čemer mora naročnik obvezno 
upoštevati, da novo predlagani strokovnjak izpolnjuje minimalne zahteve po vseh merilih, ki 
so bila zahtevana za ključne strokovnjake in za oceno ponudbe.    
 
Najdaljši rok v katerem lahko izbrani ponudnik predlaga zamenjavo ključnega strokovnjaka je 
15 dni od datuma uradnega obvestila. Izbrani ponudnik ima možnost predlagati zamenjavo 
ključnega strokovnjaka samo enkrat (v navedenem roku), lahko pa predlaga več kandidatov 
za zamenjavo. Naročnik med tako predlaganimi kandidati lahko izbira.  
 
Če izbrani ponudnik ne predlaga zamenjave za ključnega strokovnjaka, ki ni razpoložljiv ali če 
predlagani strokovnjak ne dosega ali presega skupne ocene prvotno predlaganega 
kandidata, naročnik odloči, da se naročilo dodeli drugo uvrščenemu ponudniku (v 
navedenem primeru se celotni prej navedeni postopek ponovi) ali da se postopek prekine.  
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Zgoraj navedeni postopek je shematično prikazan v nadaljevanju: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

stran 39 od 117 
 

PRIPRAVA POGODBE IN PODPIS 
 

Pri pripravi pogodbe mora naročnik upoštevati naslednje: 
Pripravi se pogodbeno dokumentacijo (če je mogoče se natisne dvostransko) z naslednjo 
vsebino). 
a) Pojasnilo za uporabo obrazca iz Priloge A6 
b) Kopijo sporazuma o odobritvi projekta 
c) Kopijo povabila (obvestilo o naročilu, povabilo in kratki seznam), Kratki seznam, Zapisnik 

o odpiranju ponudb, Poročilo o ocenjevanju in druge pomembne dokumente 
d) Tri originalne izvode predlagane pogodbe, ki so pripravljeni na podlagi standardnega 

obrazca vzorca pogodbe 
 
Standardni vzorec pogodbe, Splošni pogoji pogodbe in obrazci ali druge ustrezne dokumente 
se priložijo ne da bi se v njih vnašale spremembe. Naročnik mora spremeniti / dopolniti samo 
Posebne pogoje pogodbe. 
 
- Vse originale pogodbe je potrebno podpisati in datirati, parafirati je potrebno vsako stran 

Posebnih pogojev pogodbe 
- Tri originalne izvode podpisane pogodbe se pošlje izbranemu ponudniku, ki jo mora 

podpisati v roku 30 dni od dneva prejema 
- Izbrani ponudnik mora dva originalna izvoda pogodbe vrniti naročniku skupaj s finančnim 

jamstvom, v kolikor je le-to zahtevano v pogodbi. Če izbrani ponudnik naročniku ne vrne 
podpisanih izvodov pogodbe v določenem roku, ali pa se v katerikoli fazi podpisa pogodbe 
izkaže, da pogodbe ni pripravljen ali ni sposoben podpisati, naročila ni mogoče oddati 
izbranemu ponudniku. V navedenem primeru se postopek priprave pogodbe v celoti 
ponovi, od prvega koraka dalje, z novo dokumentacijo za drugo uvrščenega ponudnika 
(pod pogojem, da je ponudnik uspešno prestal pregled tehničnih in ostalih zahtev 
naročnika in ima naročnik tudi za višjo vrednost naročila razpoložljiva sredstva, ponudba 
pa je še vedno veljavna). 

 
Naročnik mora preveriti ali ima oseba, ki je podpisala pogodbo s strani izbranega ponudnika, 
pooblastilo za zastopanje in podpis pogodbe. 
 
Pogodba začne veljati naslednji dan, ko je podpisana. V pogodbi ne smejo biti navedene 
nobene storitve, ki so se začele pred datumom veljavnosti pogodbe. 
 
Naročnik mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila in izvedbo pogodbe 
najmanj sedem let po plačilu zadnjega zneska in od datuma rešitve zadnjega spora v zvezi s 
pogodbo. 
 
Med in po obdobju hranjenja mora naročnik varovati vse osebne podatke skladno z 
veljavnimi predpisi. Dokumenti morajo biti na razpolago za pregled s strani Evropske 
komisije, OLAF-a in Računskega sodišča. 
 
Predlagana pogodba mora upoštevati Prilogo B8. 
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3.2 OMEJENI RAZPISNI POSTOPEK (za javna naročila 
storitev v vrednosti 300.000 EUR ali več) 

 

 OBVEŠČANJE JAVNOSTI  

 
Naročila za storitve v vrednosti 300.000 EUR ali več se morajo oddati po mednarodnem 
omejenem postopku, ki sledi objavi obvestila o razpisu javnega naročila.  
 
Obvestilo o razpisu javnega naročila se mora objaviti Uradnem listu Evropske unije, na 
spletni strani EuropeAid, lahko pa tudi v drugih ustreznih medijih, še posebej na spletni 
strani naročnika, v mednarodnem tisku in v domačem tisku države, v kateri se dejavnost 
izvaja, ali v drugih specializiranih revijah. V obvestilu mora biti navedeno število kandidatov, 
ki se bodo povabili k oddaji ponudbe, v razponu od štirih do osem; to število mora biti dovolj 
veliko, da zagotavlja resnično konkurenco.  
 
Za sodelovanje lahko zaprosijo vsi morebitni izvajalci storitev, ki izpolnjujejo pogoje iz 
razdelka 1 (Splošna načela), ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati, ki ustrezajo 
objavljenim merilom za izbor in ki jih naročnik pisno pozove k oddaji ponudbe.  
 

 MEDNARODNA OBJAVA NAPOVEDI RAZPISA JAVNEGA NAROČILA STORITEV 

 
Napoved posameznega naročila (Predhodno informativno obvestilo), v katerem se navede 
predmet naročila, vsebino in vrednost, mora biti objavljena, razen v izjemnih primerih, vsaj 
30 dni pred objavo javnega naročila. Naročnik je v celoti odgovoren za pripravo vsebine 
Predhodnega informativnega obvestila. 
 
Napoved razpisa javnega naročila (Predhodno informativno obvestilo), ki je spletni obrazec, 
se objavi v Uradnem listu Evropske unije, na spletni strani EuropeAid in v drugih ustreznih 
medijih. Napoved javnega naročila na predpisanem obrazcu (obrazec B1 – spletni obrazec) se 
pošlje v elektronski obliki. 
 

 OBJAVA OBVESTILA O RAZPISU JAVNEGA NAROČILA STORITEV 

 
Najmanj 30 dni po objavi napovedi razpisa javnega naročila (Predhodnega informativnega 
obvetila) se objavi obvestilo o razpisu javnega naročila. Obvestilo o objavi naročila mora biti 
poslano Evropski komisiji v elektronski obliki na predpisanem obrazcu (obrazec B2) najmanj 
15 dni pred objavo, s čimer se zagotovi dovolj časa za prevod. Za objavo v Uradnem listu 
Evropske unije in spletni strani EuropeAid  
(https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome) 
je (v imenu naročnika) odgovorna Evropska komisija. Za objavo v lokalnih medijih poskrbi 
naročnik sam. Če naročnik obvestilo o razpisu objavi tudi v lokalnih medijih, mora biti le-to 
enako naročilu, ki ga je objavila Evropska komisija v svojem Uradnem listu in na spletni strani 
EuropeAid, in biti objavljeno ob istem času. 
 
Kandidatom se mora določiti najmanj 30-dnevni rok za oddajo standardnih obrazcev za 
vlogo. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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 SESTAVLJANJE SEZNAMA KANDIDATOV, KI SE UVRSTIJO V OŽJI IZBOR  

 
Izbiro kandidatov, ki se uvrstijo v ožji izbor sestavi komisija za ocenjevanje, ki jo imenuje 
naročnik.  
 
Komisijo sestavljajo predsednik, ki nima pravice do glasovanja, tajnik, ki nima pravice 
glasovanja in liho število članov (najmanj trije), ki imajo pravico glasovanja in imajo ustrezna 
tehnična in upravna znanja za podajo mnenja o vlogah kandidatov. Vsak od članov komisije 
mora imeti ustrezno znanje jezika, v katerem so oddane vloge. Vsi člani ocenjevalne komisije 
so dolžni podpisati Izjavo o nepristranskosti in zaupnosti. 

 
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE za uvrstitev kandidatov v ožji izbor izvedbe naslednje aktivnosti: 

1) SESTAVI CELOTEN SEZNAM - Seznam vseh kandidatov, ki so oddali vloge.  

2)  ČRTA VSE KANDIDATE, KI MORAJO BITI IZLOČENI - Uporabijo se razlogi za izločitev.  

3) IZLOČI VSE KANDIDATE, KI NE IZPOLNJUJEJO POGOJEV - Uporabijo se merila za 
izpolnjevanje pogojev iz ustreznega razdelka.  

4) DOLOČI VSE KANDIDATE, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA IZBOR. Če je kandidatov več kot 
osem, določi najboljših osem. Če je kandidatov manj kot štiri, postopek oddaje javnega 
naročila razveljavi.   

5)  IZDELA POROČILO O IZBIRI KANDIDATOV, KI SO PRIŠLI V OŽJI IZBOR - Izdela se poročilo 
o izbiri kandidatov, ki so prišli v ožji izbor.  

6) IZDELA SEZNAM KANDIDATOV, KI SO PRIŠLI V OŽJI IZBOR (4 do 8).  
 
NAROČNIK: Naročnik pripravi obvestilo o seznamu kandidatov, ki so se uvrstili v ožji izbor in 
ga pošlje v elektronski obliki Evropski komisiji za objavo na spletni strani EuropeAid. 

Neizbranim kandidatom se pošlje pismo, da se niso uvrstili v ožji izbor. 

Izbranim kandidatom se pošlje povabilo k oddaji ponudbe z razpisno dokumentacijo. 

 

 SESTAVA IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA STORITVE 

 
Povabilo k oddaji ponudbe s priloženo razpisno dokumentacijo pošlje naročnik samo 
ponudnikom, ki so se uvrstili v ožji izbor.  
 
Razpisna dokumentacija mora biti skrbno pripravljena, ne samo na način, da bo omogočeno 
pravilno izvajanje pogodbe, temveč tudi na način, ki bo omogočil pravilno izvedbo postopka 
javnega naročila. Dokumentacija mora vsebovati vse določbe in informacije, tako da lahko 
kandidati predložijo svoje ponudbe. Glede na tehnično zahtevnost lahko naročnik vključi v 
pripravo razpisne dokumentacije enega ali več zunanjih strokovnjakov. Vsak zunanji 
strokovnjak mora podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti. 
 

Razpisna dokumentacija mora vsebovati naslednje listine:  
◦ Navodila ponudnikom 
◦ Osnutek pogodbe in Posebnih pogojev s prilogami 
◦ Druge informacije (ožji izbor, obrazec Administrativne ustreznosti, Ocenjevalni obrazec) 
◦ Obrazec za oddajo ponudbe. 
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o Navodila ponudnikom 
 
Izpolni se predpisan obrazec, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke: 
- vrsto javnega naročila (storitve) 
- merila za vrednotenje ponudbe (in kakršna koli dodatna merila) in kako se bo 

ocenjevala ponudba 
- možnost razgovorov in njihov časovni razpored (če so predvideni) 
- ali so dovoljene različne izvedbe 
- delež podizvajalcev, ki je dovoljen (če so podizvajalci dovoljeni) 
- maksimalna sredstva, ki so na razpolago za javno naročilo 
- valuto, v kateri se mora oddati ponudba 
- zapriseženo izjavo, ki jo morajo dati ponudniki. 
 

o Osnutek pogodbe in Posebnih pogojev s prilogami 
 
Osnutek pogodbe in prilog obsega:  

- POSEBNE POGOJE JAVNEGA RAZPISA, 

- FORMALNE RAZPISNE POGOJE ZA PROJEKT, KI VSEBUJEJO:  
- informacije o ozadju, 
- cilje projekta, 
- domneve in tveganja, 
- obseg dela, 
- logistiko in časovni razpored, 
- zahtevane zmogljivosti in poročila,  
- potrebne vložke,  
- spremljanje in vrednotenje. 

- CELOVITO STRUKTURO ZA ORGANIZACIJO IN METODOLOGIJO, KI NAJ BI JU PONUDNIK 
ZAGOTOVIL, 

- STANDARDNI OBRAZEC ZA SEZNAM IN ŽIVLJENJEPISE KLJUČNEGA OSEBJA, 

- OBRAZEC ZA PREDVIDENA RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA, 

- SPLOŠNE POGOJE ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL ZA STORITVE, 

- OBRAZEC ZA BANČNO GARANCIJO, 

- KAKRŠNE KOLI DRUGE POGODBENE INFORMACIJE, KOT SO NA PRIMER POSEBNE DAVČNE 
UREDITVE.  

Za kritje kakršnega koli plačila za vnaprejšnje financiranje, ki bo višje od 150.000 EUR, se 
zahteva bančna garancija. Garancija se bo sprostila, ko in če se bo plačilo za vnaprejšnje 
financiranje odštelo od vmesnih plačil ali plačil preostalih zneskov izvajalcu v skladu s pogoji 
javnega naročila.     

o Obrazec za oddajo ponudb 
 
Gre za obliko, v kateri naj bi se ponudba za storitve oddala. Če se ta oblika ne upošteva, 
mora komisija ponudbo zavreči.  
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◦           ODDAJA PONUDB 

 
Ponudbe se morajo oddati po sistemu dvojne ovojnice, tj. v zunanjem ovoju ali ovojnici, ki 
vsebuje dve ločeni, zapečateni ovojnici, eno z napisom »Ovojnica A – tehnična ponudba«, 
drugo pa z napisom »Ovojnica B – finančna ponudba«. Vsi deli ponudbe razen finančne 
ponudbe se morajo oddati v ovojnici A.  
 
Če so ponudbe oddane nepravilno (npr. nezaprta ovojnica ali sklicevanje na ceno v tehnični 
ponudbi ali kadar ponudbe niso oddane po sistemu dvojne ovojnice) se šteje za kršitev 
pravil, kar pomeni zavrnitev ponudbe.  
 
◦ ROK ZA ODDAJO PONUDB 

 
Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika najpozneje do datuma in ure, ki sta navedena v 
razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo ponudb mora biti dovolj dolg in določen tako, da imajo 
ponudniki dovolj časa za pripravo kvalitetne ponudbe.  
 

Najkrajše obdobje med odpošiljanjem povabila k oddaji ponudbe s strani naročnika in rokom 
za prejem ponudb je 50 dni. V izjemnih primerih je rok lahko tudi krajši. 
 
◦ SESTAVA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE  

 
Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki jo imenuje naročnik in ki je sestavljena iz:  
- predsednika, ki nima pravice do glasovanja,  
- tajnika, ki nima pravice do glasovanja, in  
- neparnega števila članov, ki imajo pravico do glasovanja (najmanj trije).  
 
Vsi člani komisije za ocenjevanje, ki imajo pravico do glasovanja, imajo enake glasovalne 
pravice. Člani komisije so dolžni podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.  
 

◦ FAZE POSTOPKA OCENJEVANJA  
 

 
Komisija za ocenjevanje mora izvesti vse faze vrednotenja postopka skladno s PRAGom. 
 

o Prejem in vpis ponudb  
 
Zunanje ovojnice se morajo oštevilčiti po vrstnem redu, v katerem so bile prejete (ne glede 
na to, ali so bile prejete do roka ali ne).  
 

o Odpiranje ponudb  
 
Prvi del: pripravljalna faza   
Prvi sestanek komisije za ocenjevanje se organizira preden se začne dejansko ocenjevanje. 
Razpisna dokumentacija naj bi se članom komisije za ocenjevanje razdelila vnaprej. 
Predsednik komisije predstavi namen razpisa javnega naročila in pojasni postopke, po 
katerih naj bi se komisija za ocenjevanje ravnala, vključno s tabelo za ocenjevanje, merili za 
oddajo, ki so določena v razpisni dokumentaciji, in načinom ocenjevanja.  
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Drugi del: skladnost s formalnimi zahtevami za oddajo  
Komisija mora odločiti, ali ponudbe v tej fazi (tj. po odprtju zunanje ovojnice in odprtju 
tehnične ponudbe) ustrezajo formalnim zahtevam za oddajo ali ne. Za ugotavljanje 
skladnosti vsake ponudbe s formalnimi zahtevami se mora uporabiti povzetek prejetih 
ponudb, ki je priložen poročilu o odpiranju ponudb.  
 

Predsednik komisije mora preveriti, da pri nobenem članu komisije ni navzkrižja interesov z 
nobenim od ponudnikov (na podlagi seznama kandidatov, ki so se uvrstili v ožji izbor, 
prejetih ponudb, članov konzorcija in katerega koli ugotovljenega podizvajalca). 
  

o Ocenjevanje tehničnega dela ponudb  
 
Prvi del: administrativna skladnost  
 
Komisija preveri skladnost ponudb z navodili v razpisni dokumentaciji in še posebej s tabelo 
administrativne skladnosti (Priloga B8). Posledica kakršne koli večje formalne napake ali 
večje omejitve, ki vplivajo na izvajanje javnega naročila ali izkrivljajo konkurenco, je zavrnitev 
ustrezne ponudbe.  
 
Državljanstvo podizvajalcev: Komisija za ocenjevanje mora preveriti, da podizvajalci 
izpolnjujejo pravilo o državljanstvu. V kolikor storitev obsega tudi dobave, mora komisija za 
ocenjevanje preveriti tudi izpolnjevanje pravila o poreklu. 
 
Ponudbam morajo biti predloženi dokumenti za predlagane ključne strokovnjake, če je tako 
zahtevano v razpisni dokumentaciji. To vključuje kopije diplome navedene v CV in potrdila 
delodajalcev ali reference, ki dokazujejo strokovne izkušnje, navedene v CV.  
 
V tej fazi ocenjevanja ponudb se ne preverjajo dokazila, ki se nanašajo na izključitev in merila 
za izbor. 
 
Drugi del: tehnična skladnost  
 
Komisija nato pregleda tehnične ponudbe, finančne ponudbe pa še naprej ostanejo 
zapečatene. Pri ocenjevanju tehničnega dela ponudb vsak član komisije v skladu s tabelo za 
tehnično ocenjevanje (določa tehnična merila, dodatna merila in ocena), ki je določena v 
razpisni dokumentaciji, podeli vsaki ponudbi oceno, pri čemer je najvišja možna ocena 100 
točk. Komisija ali njeni člani v nobenem primeru ne smejo spreminjati tabele za tehnično 
ocenjevanje, ki je bila ponudnikom posredovana v razpisni dokumentaciji. Komisija upošteva 
samo ponudbe, ki pri ocenjevanju tehnične skladnosti dobijo najmanj 80 točk.  
 
V primeru, da je ponudba nepopolna ali v primeru, če bistveno odstopa od ene ali več meril, 
določenih za izpolnjevanje tehničnih zahtev (npr. za profil strokovnjakov), se ponudba 
avtomatično zavrne in se je ne ocenjuje, vendar mora to komisija za ocenjevanje le-to 
utemeljiti v poročilu o ocenjevanju. 
 
Strokovnjake se ocenjuje glede na zahteve, ki so določene v tehničnih specifikacijah. 
Ponudniki morajo predložiti dokazila za predlagane ključne strokovnjake, kar vključuje kopije 
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diplom, navedene v življenjepisu in potrdila ter dokazila, s katerimi ponudnik dokazuje 
reference, delavne izkušnje in ostale zahteve za ključne strokovnjake. Upoštevajo se samo 
diplome in dokazila, ki so podprta z ustreznimi dokumenti.  
 
Pri pogodbah, ki temeljijo na honorarjih, mora ponudnik, po svoji lastni presoji, navesti 
natančen čas sodelovanja ključnega strokovnjaka, saj je le-to vezano na izvedbo naročila. 
Metodologija mora vključevati tudi čas, potreben za vsakega ključnega strokovnjaka zato, da 
se lahko dosežejo zahtevani rezultati projekta.  
 
Vsak član komisije za ocenjevanje, ki ima glasovalno pravilo izpolni ocenjevalni obrazec 
(Priloga B12), v katerem poda svojo tehnično oceno ponudbe, ob čemer upošteva prednosti 
in slabosti posamezne ponudbe v tehničnem delu ter utemeljiti svoj predlog.  
 
Po zaključenem ocenjevanju komisija za ocenjevanje obravnava vsako ocenjevanje tehničnih 
ponudb. Tajnik komisije nato sestavi povzetek pripomb članov komisije, ki so ocenjevali 
tehnične ponudbe, ki je sestavni del poročila o oceni. Tajnik na koncu izračuna skupni končni 
rezultat, ki je matematično povprečje posameznih končnih točk, ki so jih prejeli ponudniki.  
 

Med tehnično ustreznimi ponudbami, to je ponudbami, ki so na podlagi ocene prejela 
najmanj 80 točk, se nato najboljši tehnični ponudbi dodeli ocena 100 točk. Ocena za druge 
ponudbe se izračuna po naslednji formuli:  

tehnična ocena = (končna ocena ustrezne tehnične ponudbe/končna ocena najboljše 
tehnične ponudbe x 100). 

 
Samo ponudniki, ki so dosegli povprečno oceno najmanj 80 točk se uvrstijo v ocenjevanje 
finančnega dela ponudb. 
 

o Ocenjevanje finančnega dela ponudb 
 
Po končanem tehničnem ocenjevanju se odprejo ovojnice, ki vsebujejo finančne ponudbe pri 
ponudbah, ki niso bile izločene med tehničnim ocenjevanjem (tj. ponudbe, ki so prejele 
povprečno oceno 80 točk ali več), predsednik in tajnik komisije za ocenjevanje pa vsak izvod 
teh finančnih ponudb parafirata.  
 
Komisija za ocenjevanje mora preveriti ali finančna ponudba izpolnjuje vse formalne pogoje. 
Finančne ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev, se lahko zavrejo. Kakršna koli zavrnitev finančne 
ponudbe, ki ne izpolnjuje vseh formalnih pogojev, mora biti v celoti utemeljena v poročilu o 
oceni.  
 
Komisija za ocenjevanje preveri, če finančne ponudbe ne vsebujejo nobenih očitnih 
računskih napak. Očitne računske napake se popravijo, brez kakršnih koli posledic za 
ponudnika.  
 
Ovojnice s finančnimi ponudbami ponudnikov, katerih ponudbe so bile zavrnjene v 
tehničnem delu ocenjevanja ponudb se ne smejo odpirati, in se hranijo neodprte.  
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Ponudba z najnižjo skupno vrednostjo prejme 100 točk. Število točk za druge ponudbe se 
izračuna po naslednji formuli:  

finančna ocena =  
(najnižja skupna vrednost / skupna vrednost ustrezne ponudbe) x 100.  

 

o Zaključki komisije za ocenjevanje  
 
Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi z upoštevanjem tehnične kakovosti in cene v 
razmerju 80/20. To se izračuna tako, da se   
- ocene za tehnične ponudbe pomnožijo z 0,80,  
- ocene za finančne ponudbe pa z 0,20. 
 
Dobljene ponderirane tehnične in finančne ocene se nato seštejejo, javno naročilo pa odda 
ponudniku, ki doseže najvišjo skupno oceno.  
 

Bistveno je, da se izračun opravi v celoti skladno z zgoraj navedenim. Komisiji za ocenjevanje 
se priporoča, da odda naročilo ponudniku, ki je dosegel najvišjo skupno oceno pod pogojem, 
da so dokazila, ki jih predloži ponudnik in se nanašajo na pogoje za izključitev in merila za 
izbor sprejeta.  
 

Na osnovi posvetovanja lahko komisija za ocenjevanje izda katero koli od naslednjih 
priporočil:  
 
Javno naročilo odda ponudniku, ki je oddal ponudbo:  

- ki ustreza formalnim zahtevam in pravilom glede izpolnjevanja pogojev,  
- katere skupna vrednost je v okviru najvišjih sredstev, ki so na voljo za projekt, 
- ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, ki so določene v razpisni dokumentaciji, in  
- ki je najcenejša (ki izpolnjuje vse navedene pogoje).  
 
Razveljavi razpisni postopek v izjemnih okoliščinah, kot so na primer:  

- nobena ponudba ne izpolnjuje meril razpisnega postopka za izbiro/oddajo, 
- vse prejete ponudbe so višje od najvišje vrednosti sredstev, ki so na voljo za javno 

naročilo. 
 

o Sestava poročila o ocenjevanju 
 
Poročilo o ocenjevanju se mora predhodno predložiti naročniku v potrditev.  
  

o Priprava pogodbe in dogovori za podpis  
 
Pogodba se mora predhodno predložiti naročniku v pregled.  

 

 SPREMEMBA POGODBE 

 
V primeru kakršne koli spremembe pogodbe mora naročnik v celoti upoštevati splošna 
navodila o spremembah pogodb. Vsaka sprememba pogodbe, ki se nanaša na spremembo 
skupne vrednosti naročila, mora biti v obliki dodatka k pogodbi.  
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Dodatne storitve, vezane na izvedbo pogodbe, se lahko oddajo samo po postopku s pogajanji 
in se dogovorijo v obliki dodatka k pogodbi ali nove pogodbe. 
 
 

3.4 OKVIRNE POGODBE ZA STORITVE – KONKURENČNI 
POSTOPEK S POGAJANJI (za pogodbe nad 20.000 EUR 

in manj kot 300.000 EUR) 
 

 OKVIRNE POGODBE1 

 
Javna naročila storitev v višini več kot 20.000 EUR in manj kot 300.000 EUR se lahko oddajo – 
Upravičenci 2103 (FWC BENEF 2013), ki je začel veljati 01. januarja 2014 in velja do 31. 
decembra 2015. Okvirna pogodba je pogodba »s ponovnim odpiranjem konkurence«. 
Podrobnejše informacije o uporabi okvirnih pogodb FWC BENEF 2013 je mogoče najti na 
spletni strani EuropeAid FWC.  
 

 KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI 

 
Glede na potrebe naročnika lahko naročnik za oddajo javnega naročila storitev v višini več 
kot 20.000 EUR in manj kot 300.000 EUR odda po konkurenčnem postopku s pogajanji, brez 
objave naročila. 
 
Naročnik pripravi seznam najmanj treh ponudnikov po svoji izbiri. Kandidatom se pošlje 
povabilo k oddaji ponudbe skupaj z razpisno dokumentacijo. Uporabi se lahko tudi 
poenostavljena razpisna dokumentacija za storitve (obvestilo o naročilu, navodilo 
ponudnikom, obrazec ponudbe, obrazec za administrativno oceno ponudb, vzorec pogodbe, 
seznam povabljenih ponudnikov in povabilo k oddaji ponudbe). Za vse druge dokumente iz v 
razpisni dokumentaciji se uporabijo pripravljene priloge. Glede na to, da obvestilo o naročilu 
ni objavljeno, je obrazec obvestilo o naročilu vključen v razpisno dokumentacijo, saj vsebuje 
pomembne informacije za ponudnike, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb.  
 

Ponudnike, ki se jih povabi k oddaji ponudbe v konkurenčnem postopku s pogajanji, se lahko 
izbere tudi iz seznama ponudnikov. Seznam ponudnikov sestavi naročnik po tem, ko objavi 
razpis za prijavo interesa. Seznam ponudnikov, ki ga sestavi naročnik po tem, ko prejme 
prijave na podlagi razpisa za prijavo interesa, lahko velja največ pet let od datuma objave. Za 
navedeni postopek bo pravni okvir uporabe še določen.  
 

Ponudbe se morajo naročniku poslati na naslov in najkasneje do dneva in časa, ki je naveden 
v povabilu k oddaji ponudbe. Ponudbe, ki prispejo po poteku roka, se morajo zavreči. 
Izbranim kandidatom se mora za oddajo ponudb dati rok najmanj 30 dni od dneva odpreme 
povabila k oddaji ponudbe.  
 

                                                           
1 Okvirnih pogodb ne smejo uporabljati končni upravičenci v okviru 1. in 2. prednostne naloge OP IPA SI-HR 
2007-2013. 
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Ponudbe se morajo oddati v dveh ovojnicah, eni, ki vsebuje tehnično ponudbo, in drugi, ki 
vsebuje finančno ponudbo. Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki jo imenuje 
naročnik in katera mora imeti potrebno strokovno in upravno znanje in izkušnje. 
 
Ocenjevanje in oddaja javnega naročila se nato opravita po enakem postopku kot pri 
omejenem postopku. Po ocenjevanju ponudb komisija za ocenjevanje na podlagi tehnične 
kakovosti in cene izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo.    
 
V primeru, da po posvetovanju s ponudniki naročnik prejme samo eno ponudbo, ki je 
administrativno in tehnično ustrezna, se lahko naročilo odda, če so izpolnjena merila za 
dodelitev naročila. 
 
V primeru, da je konkurenčni postopek s pogajanji neuspešen in naročilo ni bilo oddano, se 
naročilo lahko odda po postopku s pogajanji (glej točko 3.2.4.1. Praktičnega priročnika). V 
navedenem primeru je postopek ocenjevanja ponudb in dodelitev naročila enak kot v okviru 
omejenega postopka (glej točke 3.3.9 do 3.3.12.2. Praktičnega priročnika).  
 
 

ENA SAMA PONUDBA 
(za pogodbe o storitvah v vrednosti manj kot 20.000 EUR) 

 
Naročnik lahko javna naročila za storitve v višini 20.000 EUR ali manj odda na podlagi ene 
same ponudbe.  
 

Ta praktični priročnik tega postopka ne pokriva, določenemu izvajalcu storitev pa se bodo 
poslali kratki formalni pogoji, standardna pogodba za storitve in Splošni pogoji za javna 
naročila za storitve ter poziv k oddaji kratkega tehničnega predloga in finančne ponudbe. 
Uporabi se lahko poenostavljena razpisna dokumentacija. 
 

Ti dokumenti se lahko pošljejo in prejmejo po telefaksu, ocenjevanje pa se lahko izvede na 
neformalen način. 
 

Naročnik mora pripraviti poročilo, ki pojasnjuje način, na katerega je izbral ponudnika, 
ugotovitve v postopku, dogovorjeno ceno in o razlogih za odločitev o oddaji javnega naročila. 
Naročnik mora zagotoviti, da so spoštovana osnovna načela v zvezi s postopki javnih naročil, 
kot je preverjanje skladnosti s pravili o upravičenosti (pravila o državljanstvu), zmogljivosti za 
izvedbo naročila in merila za izključitev. 
 
 
 

PRIMER OCENJEVANJA PONUDB - STORITVE 
 
Pred začetkom ocenjevanja mora biti opravljen administrativni pregled ponudb. Samo 
ponudbe, ki v administrativnem delu ustrezajo pogojem iz razpisne dokumentacije, se 
uvrstijo v nadaljnji del ocenjevanja. 
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Prvi del: Tehnična ocena 
 

 
Najvišja možna 

ocena 
Ponudnik 1 Ponudnik 2 Ponudnik 3 

Ocenjevalec A 100 55 88 84 

Ocenjevalec B 100 60 84 82 

Ocenjevalec C 100 59 82 90 

Skupaj 300 174 254 256 

Povprečno število točk  174/3 = 58,00 254/3 = 84,67 256/3 = 85,33 

Tehnična ocena 
(končno število točk / 
najvišje končno število 
točk 

 Izločen* 
84,67/85,33 x 
100 = 99,22 

100,00 

* Samo ponudniki s povprečno oceno 80 točk se uvrstijo v finančni del ocenjevanja. 
 
Drugi del: Finančna ocena 
 

 
Najvišja možna 

ocena 
Ponudnik 1 Ponudnik 2 Ponudnik 3 

Total (skupaj) v EUR  

Izločen po 
tehnični oceni 

951.322,00  1.060.452,00 

Finančna ocena 
(najnižja vrednost x 
100) 

 100 
951.322/1.060.452 

x 100 = 89,71 

 
* Samo ponudniki s povprečno oceno 80 točk iz tehnične ocene se uvrstijo v finančni del 
ocenjevanja. 
 
 
Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi z upoštevanjem tehnične ocene in cene v 
razmerju 80/20. To se izračuna tako, da se   
- ocene za tehnične ponudbe pomnožijo z 0,80,  
- ocene za finančne ponudbe pa z 0,20. 
 
Tretji del: Skupna ocena 
 

 Maksimalno Ponudnik 1 Ponudnik 2 Ponudnik 3 

Tehnična ocena x 
0,80 

 

Izločen po 
tehnični oceni 

99,22 x 0,80 = 
79,38 

100,00 x 0,80 = 
80,00 

Finančna ocena x 
0,20 

 
100,00 x 0,20 = 

20,00 
89,71 x 0,20 = 

17,94 

Skupna ocena  
79,38 + 20,00 = 

99,38 
80,00 + 17,94 = 

97,94 

Končna razvrstitev  1 2 
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Na podlagi ocene ponudb se pogodba sklene s ponudnikom, ki je dosegel najvišji skupni 
rezultat. Bistveno je, da se pri izračunu dosledno upošteva ocenjevanje, kot je zgoraj 
navedeno. Naročnik v nobenem primeru ne sme uporabiti drugačnega modela ocenjevanja. 
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STORITVE 
Informativni roki za razpis in za sklenitev pogodbe 

 

VREDNOST (EUR) < 20.000 > 20.000 < 300.000 > 300.000 

POSTOPEK 
ENA SAMA 
PONUDBA 

OKVIRNE POGODBE;  
KONKURENČNI 

POSTOPEK S 
POGAJANJI 

MEDNARODNI 
OMEJENI POSTOPEK 

DEJAVNOST 
OCENJENO TRAJANJE 
– Število koledarskih 

dni 

OCENJENO TRAJANJE 
– Število koledarskih 

dni 

OCENJENO TRAJANJE 
– Število koledarskih 

dni 

Napoved razpisa javnega 
naročila  

SE NE UPORABLJA SE NE UPORABLJA 30 

Obvestilo o razpisu javnega 
naročila 

SE NE UPORABLJA SE NE UPORABLJA 30 

Izbira kandidatov za ožji 
izbor in Poročilo o izbiri 
kandidatov v ožjem izboru  

SE NE UPORABLJA SE NE UPORABLJA 5 

Odobritev razpisne 
dokumentacije 

5 10 15 

Oddaja ponudb 10 30 50 

Ocena ponudb in priprava 
Poročila o oceni ponudb 

1 5 12 

Odobritev Poročila o oceni 
ponudb 

7 10 15 

Obvestilo najugodnejšemu 
ponudniku in prejem 
zahtevanih dokumentov 

10 15 15 

Podpis / potrditev pogodbe 
 

7 
10 10 

SKUPAJ OCENJENO 
TRAJANJE – Število 
koledarskih dni / mesecev 

40 / 1,5 meseca 80 / 3 mesece 202 / 6,5 meseca 
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4. JAVNA NAROČILA ZA DOBAVE BLAGA 
 

4.1 UVOD V DOBAVE BLAGA 
 

 

 
Javna naročila za dobavo blaga pokrivajo nakup, zakup, najem ali nakup izdelkov z obročnim 
odplačilom z možnostjo nakupa ali brez nje. Poleg tega mora dobava izdelkov vključevati tudi 
postavitev oziroma namestitev in vzdrževanje.       
 
Dobavitelj je katera koli fizična ali pravna oseba, ki dobavlja blago za preskrbo. Dobavitelj, ki 
odda ponudbo, se imenuje »ponudnik«.  
 

Naročnik, ki je v obvestilu o razpisu javnega naročila vedno določen, je organ, ki je 
pooblaščen za sklenitev pogodbe. 
 
 

4.3 MEDNARODNI ODPRTI POSTOPEK (za javna 
naročila blaga v vrednosti 300.000 EUR ali več) 

 
 

 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

 
Javna naročila za dobave v vrednosti 300.000 EUR ali več se morajo oddati po mednarodnem 
odprtem postopku, ki sledi predhodnemu informativnemu obvestilu o naročilu in objavi 
obvestila o razpisu javnega naročilu.  
 
Obvestilo o razpisu javnega naročila se mora objaviti v Uradnem listu Evropske Unije, na 
spletni strani EuropeAid, lahko pa tudi v drugih ustreznih medijih, še posebej na spletni 
strani naročnika, v mednarodnem tisku in v tisku države, v kateri se program izvaja, ali v 
drugih specializiranih revijah.  
 
Ponudbo lahko oddajo vsi morebitni izvajalci storitev, ki izpolnjujejo pogoje iz razdelka 1 
(Splošna načela).  
 

< 20.000 EUR 
> 20.000 EUR 

< 100.000 EUR 
≥ 100.000 EUR 
< 300.000 EUR 

> 300.000 EUR 

ENA SAMA 
PONUDBA 

KONKURENČNI 
POSTOPEK S 
POGAJANJI 

LOKALNI ODPRTI 
POSTOPEK  

MEDNARODNI ODPRTI 
POSTOPEK  
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 OBJAVA NAPOVEDI RAZPISA JAVNEGA NAROČILA BLAGA 

 
Napoved posameznega naročila (Predhodno informativno obvestilo o naročilu), v katerem se 
navede predmet naročila in osnovni pogoji za oddajo naročila, mora biti objavljena, razen v 
izjemnih primerih, vsaj 30 dni pred objavo javnega naročila. 
 
Napoved razpisa javnega naročila se objavi v Uradnem listu Evropske unije, na spletni strani 
EuropaAid in v drugih ustreznih medijih. Napoved javnega naročila na predpisanem obrazcu 
(obrazec C1 – spletni obrazec) se pošlje v elektronski obliki. 
 

 OBJAVA OBVESTILA O RAZPISU JAVNEGA NAROČILA 

 
Najmanj 30 dni po objavi napovedi razpisa javnega naročila se objavi obvestilo o razpisu 
javnega naročila. Obvestilo o objavi naročila mora biti poslano Evropski komisiji v elektronski 
obliki na predpisanem obrazcu (Obrazec C2) najmanj 15 dni pred objavo, s čimer se zagotovi 
dovolj časa za prevod. Za objavo v Uradnem listu Evropske unije in spletni strani EuropeAid 
(http://webgate.ec.europa.eu/europeaid/index.en_htm) je (v imenu naročnika) odgovorna 
Evropska komisija. Za objavo v lokalnih medijih poskrbi naročnik sam. Če naročnik obvestilo 
o razpisu objavi tudi v lokalnih medijih, mora biti le-to enako naročilu, ki ga je objavila 
Evropska komisija v Uradnem listu in na spletni strani EuropeAid, in objavljeno ob istem 
času. 
 

Kandidatom se mora določiti najmanj 60-dnevni rok za oddajo standardnih obrazcev za 
vlogo. 

Če naročnik bodisi na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevo ponudnika, spreminja 
podatke v javnem razpisu, mora poslati popravek z uporabo ustreznega obrazca (Priloga 
A5b) in v skladu z roki, določenimi v smernicah za objavo (glej Priloga A11e), pristojnim 
službam Evropske komisije v objavo. Glede na obseg popravka naročnik lahko podaljša tudi 
rok za oddajo ponudb, tako da bi ponudniki lahko upoštevali spremembe. Popravek mora 
biti objavljen pred iztekom prvotnega roka za oddajo ponudb.  

 SESTAVA IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA BLAGO 

 
Ključnega pomena je, da je razpisna dokumentacija skrbno pripravljena, ne samo za pravilno 
izvajanje pogodbe, temveč tudi za sam postopek oddaje javnega naročila.  
 
Dokumenti morajo vsebovati vse določbe in informacije tako, da ponudniki lahko predložijo 
svoje ponudbe, kot so: opis postopka, dokumente, ki morajo biti priloženi ponudbi, primere 
neskladnosti, merila za ocenjevanje itd.  
 
Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopraven dostop vsem kandidatom in 
ponudnikom in ne smejo ustvarjati neupravičenih ovir za oddajo konkurenčnih ponudb. 
Določijo se zahteve za blago, storitve ali material za gradnje, glede na namen in predmet 
naročila.  
 
Zahteve vsebujejo tudi: 

- raven kakovosti 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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- okoljske zahteve 
- kjerkoli je to mogoče tudi kriterije za invalidne osebe ali vse ostale uporabnike 
- raven zaupnosti 
- primernost za uporabo 
- varnost in dimenzije, vključno za blago, tudi trgovsko blago in navodila za uporabo in 

terminologijo, znake, preizkušanje, metode preizkušanja, pakiranje, označevanje in 
postopke in metode proizvodnje. 

 
Za pripravo vseh dokumentov je odgovoren naročnik. 
 
Glede na tehnično zahtevnost priprave razpisne dokumentacije – predvsem tehničnih 
specifikacij – lahko naročnik vključi v pripravo razpisne dokumentacije enega ali več zunanjih 
tehničnih strokovnjakov. Vsak tak strokovnjak mora podpisati izjavo o nepristranskosti in 
zaupnosti. 
 
Kot pri javnih naročilih za storitve je potrebno posebno pozornost nameniti pripravi 
tehničnih specifikacij, ki so ključnega pomena za uspešno pridobivanje ponudb, sklenitev 
pogodbe in izvedbo projekta. 
 
Razen v primerih, ko je to upravičeno zaradi narave naročila, so tehnične specifikacije, ki 
omenjajo ali opisujejo izdelke določene blagovne znamke ali izvora, s čimer se daje prednost 
določenim ponudnikom ali pomenijo izključitev določenih proizvodov, prepovedane. V 
primeru, da izdelka ni mogoče opisati na dovolj jasen in razumljiv način, se lahko navede tudi 
blagovna znamka ali proizvajalec, vendar je v tem primeru obvezna navedba besed »ali 
enakovredno«. 
 

o Navodila ponudnikom blaga 

Navesti je treba:  

- vrsto javnega naročila (tj. dobava),  
- merila za ocenjevanje ponudb (in kakršna koli dodatna merila) in njihovo vrednotenje,  
- možnost razgovorov in njihov časovni razpored,  
- ali so dovoljene različne izvedbe,  
- razmerje podizvajalcev, ki se lahko dovoli,  
- najvišja sredstva, ki so na voljo za javno naročilo,  
- valuta, v kateri se mora ponudba oddati,  
- zaprisežena izjava, ki jo morajo predložiti ponudniki.  
 
Predloge za navodilo za ponudnike, osnutek pogodbe in prilog ter obrazec za oddajo 
ponudbe so objavljeni na spletni strani  
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/supplies/index_en.htm 
 

o Osnutek pogodbe, Posebni pogoji in priloge (vključno s Tehničnimi 
specifikacijami 

 
Osnutek pogodbe in prilog obsega:  

- osnutek pogodbe za dobave, 
- posebne pogoje pogodbe, 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/supplies/index_en.htm
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- splošne pogoje za javna naročila za dobave, 
- tehnične specifikacije + ponudba - V tehničnih specifikacijah se - kjer to ustreza - za 

vsak sklop navedejo natančna narava in lastnosti dobav. Kjer to ustreza, se določijo 
tudi pogoji dobave in postavitve oziroma namestitve, usposabljanja in servisa. Bistveno 
je, da lastnosti ustrezajo predvidenemu namenu. Če je za razjasnitev tehničnih zahtev 
potreben informativen sestanek ali ogled kraja, na katerega naj bi se dobavljeni izdelki 
ali se bo oprema namestila, se mora to v navodilih za ponudnike natančno navesti 
skupaj s podrobnostmi o dogovorih. Namen tehničnih specifikacij je, da se zahtevane 
dobave natančno določijo. Minimalni standardi za kakovost, določeni v tehničnih 
specifikacijah, komisiji za ocenjevanje omogočijo, da določi, katere ponudbe tehnično 
ustrezajo, 

- obliko predračuna (proračuna), 
- obliko bančne garancije, 
- kakršne koli dodatne pogodbene informacije, kot so posebne davčne ureditve.  
 
Za kritje kakršnega koli plačila za vnaprejšnje financiranje, ki bo višje od 150.000 EUR, se bo 
zahtevala bančna garancija. Garancija se bo sprostila, ko in če se bo plačilo za vnaprejšnje 
financiranje odštelo od vmesnih plačil ali plačil preostalih zneskov izvajalcu v skladu s pogoji 
javnega naročila. 
 

o Oblika ponudbe za javna naročila za dobave blaga  
 
Ponudba mora biti v obliki, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji. Če se zahtevana oblika 
ponudbe ne upošteva, se mora ponudba zavreči. 
 

o Razpisna dokumentacija 
 
Razpisna dokumentacija se mora biti pripravljena skladno z obrazci za razpisno 
dokumentacijo. Za pravilno sestavo razpisne dokumentacije je odgovoren naročnik.  
 
Če naročnik bodisi na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevo ponudnika zagotavlja 
dodatne informacije o razpisni dokumentaciji, mora poslati te informacije v pisni obliki vsem 
ponudnikom istočasno. 
 
Ponudniki lahko predložijo vprašanja v pisni obliki do 21 dni pred rokom za oddajo ponudb. 
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov vsaj 11 dni pred rokom za oddajo 
ponudb. Vprašanja in odgovori se objavijo na spletni strani EuropeAid. 
 
V primeru, da je naročilo blaga posebno tehnično zahtevno, lahko naročnik organizira 
informativni sestanek, kar mora navesti že v razpisni dokumentaciji. Informativni sestanek 
mora biti izveden vsaj 21 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, ob upoštevanju 
preglednosti in enakopravne obravnave ponudnikov. Vse stroške udeležbe nosijo ponudniki 
sami.  
 

 ODDAJA PONUDB ZA DOBAVO BLAGA 

 
Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika in najpozneje do datuma in ure, ki sta 
navedena v razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo ponudb mora biti dovolj dolg, da omogoča 
ponudnikom pripravo kvalitetnih ponudb.  
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Najkrajši čas od dneva objave obvestila o razpisu javnega naročila in rokom za prejem 
ponudb je 60 dni.  
 
Vsaka tehnična in finančna ponudba se mora vstaviti v eno zapečateno ovojnico, ki se mora 
vstaviti v zavoj ali zunanjo ovojnico. Ponudbe morajo biti poslane skladno z Navodilom 
ponudnikom. 
 
Rok za oddajo ponudb mora biti določen na delovni dan in če je le mogoče povezan s 
sestankom za odpiranje ponudb. 
 

 SESTAVA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE 

 
Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki jo imenuje naročnik in ki je sestavljena iz:  

- predsednika, ki nima pravice do glasovanja,  
- tajnika, ki nima pravice do glasovanja, in  
- neparnega števila članov, ki imajo pravico do glasovanja (najmanj trije).  
 
Vsi člani komisije za ocenjevanje, ki imajo pravico do glasovanja, imajo enake glasovalne 
pravice. Člani komisije so dolžni podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.  
 

 FAZE POSTOPKA OCENJAVANJA 

 
o Prejem in vpis ponudb  

 

Vse prejete ponudbe se morajo hraniti na varnem mestu do odpiranja ponudb.  
 
Zunanje ovojnice se morajo oštevilčiti po vrstnem redu, po katerem so bile prejete (ne glede 
na to, ali so bile prejete do roka za oddajo ali ne).  
 

o Pripravljalni sestanek komisije za ocenjevanje  
 

Se mora sklicati pred odpiranjem ponudb. Razpisna dokumentacija mora biti dana članom 
komisije za ocenjevanje pred odpiranjem ponudb. Predsednik komisije predstavi namen 
razpisa, postopke ki sledijo, vključno z ocenjevanjem ponudb in merili za izbiro in dodelitev 
naročila, določenih v razpisni dokumentaciji. 
 

o Sestanek za odpiranje ponudb  
 

Sestanek za odpiranje ponudb je formalen in javen postopek. Komisija za ocenjevanje javno 
odpre ponudbe na kraju in v času, ki sta določena v razpisni dokumentaciji.  
 

Na sestanku za odpiranje ponudb se objavijo: imena ponudnikov, ponudbene cene, 
predložitev zahtevanih garancij za ponudbo in kakršne koli druge formalnosti, ki se naročniku 
zdijo ustrezne. Odpiranje ponudb vodi predsednik komisije za ocenjevanje ob pomoči tajnika 
komisije. 

Komisija za ocenjevanje odloči ali ponudbe izpolnjujejo formalne zahteve. Povzetek prejetih 
ponudb se priloži poročilu o odpiranju ponudb. Zapisnik o odpiranju ponudb mora biti 
priložen poročilu o odpiranju ponudb in mora biti na razpolago ponudnikom na njihovo 
zahtevo. 
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Morebitne garancije za resnost ponudb je treba vrniti ponudnikom. To pomeni, da se vse 
ponudbe, ki prispejo po roku za oddajo ponudb odprejo (po sestanku za odpiranje ponudb) 
tako, da se lahko garancije vrnejo ponudnikom. 
 

o Ocenjevanje tehničnih ponudb blaga 

Prvi del: administrativna skladnost  
Pred podrobno oceno ponudb naročnik preveri ali so ponudbe skladne z bistvenimi 
zahtevami iz razpisne dokumentacije.  
Ponudba ustreza, če izpolnjuje vse pogoje, postopke in specifikacije iz razpisne 
dokumentacije.  
 
Vse ponudbe se pregledajo glede izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije, posebno 
če: 
- so priloženi vsi zahtevani dokumenti 
- je ponudba pripravljena v zahtevanem jeziku. 
 
Pregled administrativne ustreznosti ponudb je potrebno navesti v ocenjevalnem poročilu 
(glej Prilogo C7). 
 
Drugi del: tehnična skladnost ponudb blaga  
Podroben tehnični pregled ponudb sledi pregledu administrativne skladnosti ponudb. 
Uporabiti se morajo merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji, ocenjevanje mora 
biti skladno z določbami v razpisni dokumentaciji. Pod nobenim pogojem ne sme komisija ali 
njen član spremeniti v razpisni dokumentaciji določenih meril. 
 
Namen tega ocenjevanja je oceniti ali konkurenčne ponudbe izpolnjujejo merila za izbor in 
minimalne tehnične zahteve. 
 
Vse ponudbe morajo izpolnjevati pravilo o poreklu. V primeru dvoma glede porekla blaga, se 
mora od ponudnikov zahtevati dodatne informacije. Če bi še naprej obstajal dvom o poreklu 
blaga, je potrebno prositi za pomoč Evropsko komisijo (v primeru, da Evropska komisija ni 
naročnik). 
 
Pred podpisom pogodbe mora izbrani ponudnik zagotoviti dokazila o poreklu v obliki potrdila 
o poreklu ali drugega uradnega dokumenta. Ponudbe, ki očitno ne izpolnjujejo pogoja v zvezi 
s pravilom o poreklu, je treba zavrniti. 
 
Državljanstvo podizvajalci: Komisija za ocenjevanje mora v tej fazi ocenjevanja preveriti, da 
podizvajalci izpolnjujejo pravilo o državljanstvu. 
 
Ob oceni ponudb komisija za ocenjevanje preveri tudi tehnično skladnost vsake ponudbe in 
jo oceni kot tehnično ustrezno ali kot tehnično neustrezno. Če so predmet pogodbe tudi 
poprodajne storitve in/ali usposabljanja, mora komisija oceniti tudi tehnično kakovost teh 
storitev, skladno z merili določenimi v razpisni dokumentaciji. 

 
o Ocenjevanje finančnih ponudb blaga 

Po tem ko je končano tehnično ocenjevanje komisija preveri finančne ponudbe, če ne 
vsebujejo računskih napak. Vse računske napake se popravijo, brez kazni ponudniku. 
 
Če razpisni postopek vsebuje več sklopov, se finančne ponudbe primerjajo za vsak sklop. S 
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finančnim vrednotenjem se mora določiti najugodnejša finančna ponudba za vsak sklop. 
 
Izbrani ponudnik je tisti, ki predloži najcenejšo ponudbo razvrščeno kot »tehnično ustrezno« 
na podlagi tehnične ocene ponudb. Uspešni ponudnik je lahko ponudnik, če je cena enaka ali 
nižja od najvišjega razpoložljivega zneska (proračuna) za naročilo. V primeru, da izbrana 
ponudba presega najvišja razpoložljiva sredstva za naročilo, se uporabijo določbe, ki določajo 
postopek s pogajanji. 
 

o Zaključki komisije za ocenjevanje 

Na osnovi posvetovanja lahko komisija za ocenjevanje izda katero koli od naslednjih 
priporočil: 

Javno naročilo odda ponudniku, ki je oddal ponudbo:  

- ki ustreza formalnim zahtevam in izpolnjuje pravila glede izpolnjevanja pogojev, 
- katere skupna vrednost je v okviru najvišjih sredstev, ki so na voljo za projekt,  
- ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, ki so določene v razpisni dokumentaciji, in  
- ki je najcenejša (ki izpolnjuje vse navedene pogoje).  
 
Razveljavi razpisni postopek v izjemnih okoliščinah, kot so na primer:  

- nobena ponudba ne izpolnjuje meril razpisnega postopka za izbiro/oddajo, 
- vse prejete ponudbe so višje od najvišje vrednosti sredstev, ki so na voljo za javno 

naročilo.   
 

o Sestava poročila o ocenjevanju  

Poročilo o ocenjevanju se mora naročniku predhodno predložiti v odobritev.  
 

 

o Priprava pogodb in dogovori za podpis 

Pogodba se mora predhodno predložiti naročniku v pregled.  
 

 NENORMALNO NIZKA CENA 

 
Naročniki lahko zavrnejo ponudbe z neobičajno nizko ceno glede na razpisano blago. 
Zavrnitev ponudbe zaradi neobičajno nizke cene ne sme biti avtomatična. Ponudnika, ki 
predloži ponudbo z neobičajno nizko ceno je potrebno pisno pozvati, da predloži podatke o 
elementih cene v svoji ponudbi, predvsem tiste, ki se nanašajo na skladnost s predpisi o 
zaposlovanju in delovnimi razmerji, načinu zagotavljanja dobave blaga, proizvodnjo blaga, 
tehnične rešitve, ali o izjemno ugodnih pogojih pri ponudniku za realizacijo naročila. Glede 
na predložene dokaze s strani ponudnika naročnik sprejme odločitev o tem ali se taka 
ponudba zavrne ali ne. Odločitev in utemeljitev o odločitvi mora biti navedena v poročilu o 
ocenjevanju.  
 

 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA DOBAVE 

 
Po podpisu pogodbe mora naročnik objaviti obvestilo o oddaji naročila na predpisanem 
obrazcu.  
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 SPREMEMBA POGODBE ZA DOBAVE 

 

V primeru kakršnih koli sprememb pogodbe mora naročnik v celoti upoštevati splošna 
navodila v zvezi s spremembami pogodb. V primeru spremembe količin, v skladu s členom 22 
Splošnih pogojev, naročnik ne more povišati vrednosti osnovne pogodbe o dobavi ali se 
strinjati z dobavo opreme, ki ni bila zajeta v prvotnem razpisu in na njegovi osnovi sklenjeni 
pogodbi. 
 
Edina izjema od tega pravila je za dodatne dobave prvotnega dobavitelja, namenjene bodisi 
za delno nadomestilo zalog ali naprav, vključenih v prvotni pogodbi, ali za povečanje obsega 
obstoječih dobav ali inštalacij, v primeru, če bi zamenjava dobavitelja povzročila, da bi 
naročnik moral nabaviti material, ki ima drugačne tehnične lastnosti, kar bi povzročilo 
neskladnost in nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanje. Za vsako 
dodatno dobavo je potrebno izvesti postopek s pogajanji (glej točko 4.2.4.1 c Praktičnega 
priročnika), s sklenitvijo dodatka k pogodbi ali nove pogodbe. 
 
V skladu s členom 22 Splošnih pogoje, ima naročnik pravico, da izda administrativni nalog za 
spremembo. Izvajalec je tako spremembo dolžan izvesti. 
 

4.4 LOKALNI ODPRTI POSTOPEK (za naročila blaga v 
vrednosti od 100.000 do 300.000 EUR) 

 
V tem primeru se javna naročila za dobave oddajo po odprtem postopku, po katerem se 
napoved razpisa javnega naročila in obvestilo o razpisu objavita samo v državi naročnika. 
Obvestilo o razpisu javnega naročila mora biti objavljeno v uradnem listu države naročnika ali 
kateremkoli ekvivalentnem mediju. Za objavo obvestila o razpisu javnega naročila je 
odgovoren izključno naročnik. 
 
Evropska komisija podatke o takih razpisnih postopkih (podatki o objavi, država, naročnik in 
vrsta javnega naročila) objavi na spletni strani EuropeAid skupaj z naslovom, na katerem 
lahko podjetja dobijo dodatne podatke.  
 
Opozarjamo na to, da mora lokalni odprti razpisni postopek drugim izvajalcem, ki izpolnjujejo 
pogoje, nuditi enake možnosti kot lokalnim podjetjem. Pogoji, s katerimi bi si prizadevali 
omejiti sodelovanje drugih izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje, niso dovoljeni (npr. pogoji, ki 
takim podjetjem nalagajo, da se registrirajo v državi naročnika ali da so v preteklosti 
pridobila javna naročila). Pri tem postopku mora biti od dneva objave obvestila o razpisu 
javnega naročila v lokalnem tisku (uradnem listu države naročnika) in rokom za prejem 
ponudb najmanj 30 dni. V izjemnih primerih je rok lahko tudi krajši, za kar pa mora naročnik 
pridobiti predhodno dovoljenje. 
 
Ocenjevanje in oddaja javnega naročila se nato opravita po enakem postopku kot pri 
mednarodnem odprtem postopku.  
 
Naročnik lahko zahteva garancijo za ponudbo. 
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4.5 KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI (za 
naročila blaga v vrednosti manj kot 100.000 EUR) 

 
Naročnik lahko javna naročila v vrednosti manj kot 100.000 EUR odda po konkurenčnem 
postopku s pogajanji brez objave.  

Naročnik sestavi seznam najmanj treh podjetij. Kandidatom se pošlje povabilo k oddaji ponudbe 
skupaj z razpisno dokumentacijo.  
 

Naročnik mora ponudbe prejeti na navedeni naslov in najkasneje do navedenega dneva in časa v 
povabilu k oddaji ponudbe. Izbranim kandidatom se mora kot rok, v katerem morajo oddati svoje 
ponudbe, določiti najmanj 30 dni od datuma, ko se jim pošlje povabilo k oddaji ponudbe.  
 
Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje s potrebnim tehničnim in administrativnim 
znanjem, ki jo imenuje naročnik.  
 

Če po posvetovanju s ponudniki naročnik prejme samo eno ponudbo, ki je administrativno in 
tehnično veljavna, javno naročilo lahko odda, če so izpolnjeni pogoji za oddajo.  

 
V primeru dveh zaporednih neuspešnih postopkov konkurenčnega postopka s pogajanji, se 
lahko pogodba sklene po postopku s pogajanji skladno z določbami priročnika. 
Ocenjevanje in oddaja javnega naročila se nato opravita po enakem postopku kot pri 
mednarodnem odprtem postopku. 
 
 

ENA SAMA PONUDBA 
(za naročilo blaga v vrednosti 20.000 EUR ali manj) 

 

Naročnik lahko javna naročila za dobave v vrednosti 20.000 EUR ali manj odda na podlagi 
ene same ponudbe.  
 
Ta praktični priročnik tega postopka ne pokriva, določenemu dobavitelju pa se bodo poslali 
kratki formalni pogoji, standardna pogodba EU za dobave in Splošni pogoji za javna naročila 
za dobave ter poziv k oddaji kratkega tehničnega predloga in finančne ponudbe.  
 
Ti dokumenti se lahko pošljejo in prejmejo po telefaksu, ocenjevanje pa se lahko izvede na 
neformalen način. 
 
Naročnik mora pripraviti poročilo, ki pojasnjuje način, na katerega je izbral ponudnika, 
ugotovitve v postopku, dogovorjeno ceno in o razlogih za odločitev o oddaji javnega naročila. 
Naročnik mora zagotoviti, da so spoštovana osnovna načela v zvezi z postopki javnih naročil, 
kot je preverjanje skladnosti s pravili o upravičenosti (pravila o državljanstvu), zmogljivosti za 
izvedbo naročila in merila za izključitev. 
 
 
Za dobave blaga, kjer je vrednost naročila enaka ali nižja od 2.500 EUR lahko naročnik plača 
dobavljeno blago samo na podlagi računa, brez da bi predhodno prejel ponudbo.  
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PRIMER OCENJEVANJA PONUDB – DOBAVA BLAGA 
 
Pred začetkom ocenjevanja mora biti opravljen administrativni pregled ponudb. Samo 
ponudbe, ki v administrativnem delu ustrezajo pogojem iz razpisne dokumentacije, se 
uvrstijo v nadaljnji del ocenjevanja. 
 
Finančna ocena 
V primeru, da je javno naročilo razdeljeno v sklope, se ponudbe finančno oceni za vsak sklop. 
Finančna ocena bo določila najboljšo finančno ponudbo za vsak sklop, pri čemer se upošteva 
vse morebitne popuste, ki jih ponudniki ponudijo. 
 
Primer ocenjevanja ponudb ob upoštevanju popustov: 
Podjetje A nudi popust v višini 20%, če sklenjena pogodba za sklop 1 in 3, Podjetje B nudi 
10% popusta, če bo sklenjena pogodba za vse tri sklope, Podjetje C ne nudi popusta. 
 
 

 Podjetje A Podjetje B Podjetje C 
Vrstni red brez 

popusta 

Sklop 1 90 80 70 Podjetje C 

Sklop 2 ne ponuja 40 50 Podjetje B 

Sklop 3 60 70 55 Podjetje C 

 
Ob upoštevanju popusta: 

 
Podjetje A 

(20% popust) 
Podjetje B 

(10% popust) 
Podjetje C 

(ni popusta) 

Sklop 1 72 72 70 

Sklop 2 ne ponuja 36 50 

Sklop 3 48 63 55 

 
Možne kombinacije: 

Kombinacija 1:  
72 + 40 + 48 = 160 

Kombinacija 2:  
72 + 36 + 63 = 171 
Kombinacija 3:  

70 + 50 + 55, ker pa je za sklop 2 ponujena nižja vrednost, je vsota: 70 + 40 + 55 = 165 
 

Naročnik mora izbrati kombinacijo 1, tako da odda naročilo za sklop 1 in 3 Podjetju A, sklop 2 
Podjetju B, ki je ponudilo nižjo ceno. 
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DOBAVA BLAGA 
Informativni roki za razpis in za sklenitev pogodbe 

 

VREDNOST (EUR) < 20.000 
> 20.000 < 

100.000 
> 100.000 < 

300.000 
> 300.000 

POSTOPEK 
ENA SAMA 
PONUDBA 

KONKURENČNI 
POSTOPEK S 
POGAJANJI 

LOKALNI ODPRTI 
POSTOPEK 

MEDNARODNI 
ODPRTI 

POSTOPEK 

DEJAVNOST 

OCENJENO 
TRAJANJE – 

Število 
koledarskih dni 

OCENJENO 
TRAJANJE – 

Število 
koledarskih dni 

OCENJENO 
TRAJANJE – 

Število 
koledarskih dni 

OCENJENO 
TRAJANJE – 

Število 
koledarskih dni 

Napoved razpisa 
javnega naročila 

SE NE UPORABLJA SE NE UPORABLJA SE NE UPORABLJA 30 

Obvestilo o razpisu 
javnega naročila 

SE NE UPORABLJA SE NE UPORABLJA 60 
15 
60 

Odobritev razpisne 
dokumentacije (če je 
zahtevana odobritev) 

5 10 15 15 

Rok za oddajo 
ponudb 

10 30 30 60 

Ocenjevanje in 
priprava poročila o 
ocenjevanju 

1 5 10 10 

Odobritev poročila o 
ocenjevanju 

7 10 15 15 

Obvestilo 
najugodnejšemu 
ponudniku in prejem 
zahtevanih 
dokumentov 

10 15 30 30 

Podpis / potrditev 
pogodbe 

7 10 10 10 

Skupaj ocenjeno 
trajanje – število 
koledarskih dni / 
mesecev 

40 / 1,5 80 / 3 110 / 4 190 / 6 
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5. JAVNA NAROČILA GRADENJ 
 
 
Pogodbe za javna naročila za dela na področju gradenj izvajalec in naročnik sklepata za 
izvedbo del ali gradnjo.  

 
Izvajalec je katera koli fizična ali pravna oseba, ki izvaja dela. Izvajalec, ki odda ponudbo, se 
imenuje »ponudnik«, izvajalec, ki je povabljen k sodelovanju v omejen razpisnem postopku 
ali konkurenčnem postopku s pogajanji pa »kandidat«.  
 

Naročnik, ki je v obvestilu o razpisu javnega naročila vedno določen, je javni organ, ki je 
pooblaščen za sklenitev pogodbe. 
 
Naročila gradenj zajemajo izvajanje ali načrtovanje in izvedbo in projektiranje gradenj, ali 
delo v zvezi z eno od dejavnosti iz Priloge 1 k Direktivi 2004/18/EC Evropskega Parlamenta in 
Sveta (Proračun) ali realizacijo gradenj s kakršnimi koli sredstvi, ki ustreza zahtevam 
naročnika. 
 
 

5.3 MEDNARODNI ODPRTI RAZPISNI POSTOPEK (za 
naročilo gradenj v vrednosti 5.000.000 EUR ali več) 

 

 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

 
Da bi zagotovili čim širše sodelovanje pri razpisu in potrebno preglednost, se morajo 
obvestila o napovedi javnega naročila (Predhodno informativno obvestilo) objaviti za vsak 
odprti postopek javnega razpisa. 
 

 OBJAVA NAPOVEDI RAZPISA JAVNEGA NAROČILA 

 
Napoved posameznega naročila (Predhodno informativno obvestilo), ki določa posebne 
značilnosti načrtovanega postopka javnega razpisa, mora biti objavljena, razen v izjemnih 
okoliščinah, vsaj 30 dni pred objavo obvestila o javnem naročilu. 
 
Objava napovedi razpisa javnega naročila se pošlje na Prilogi D1, ki je spletni obrazec. 

< 20.000 EUR 
> 20.000 EUR 

< 300.000 EUR 
≥ 300.000 EUR 

< 5.000.000 EUR 
> 5.000.000 EUR 

ENA SAMA 
PONUDBA 

KONKURENČNI 
POSTOPEK S 
POGAJANJI 

LOKALNI ODPRTI 
POSTOPEK  

MEDNARODNI ODPRTI 
POSTOPEK  

MEDNARODNI OMEJENI 
POSTOPEK  
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Napoved javnega naročila je objavljena v Uradnem listu Evropske Unije, na spletni strani 
EuropeAid in v katerem koli drugem primernem mediju. 
 
Z objavo napovedi razpisa se zainteresirane stranke opozori na predvideni razpis javnega 
naročila. 
 

 OBJAVA OBVESTILA O RAZPISU JAVNEGA NAROČILA 

 
Najmanj 30 dni po objavi napovedi razpisa javnega naročila sledi objava obvestila o razpisu 
javnega naročila. 
 
Obvestilo o razpisu javnega naročila se mora poslati Evropski komisiji najmanj 15 dni pred 
predvidenim datumom objave, da se zagotovi dovolj časa za prevod. Evropska komisija (v 
imenu naročnika) je odgovorna za objavo v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani 
EuropeAid, medtem ko mora, če je obvestilo o razpisu objavljeno tudi lokalno, naročnik sam 
poskrbeti za objavo.  
 
Ponudnikom se mora za oddajo ponudb določiti najmanj 90-dnevni rok. 
 
Naročnik mora poslati razpisno dokumentacijo vsem zainteresiranim ponudnikom na njihovo 
zahtevo. 
 
Če naročnik bodisi na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevo ponudnika, spreminja 
podatke v javnem razpisu, mora poslati popravek z uporabo ustreznega obrazca (Priloga 
A5b) in v skladu z roki, določenimi v smernicah za objavo (glej Priloga A11e), pristojnim 
službam Evropske komisije v objavo. Glede na obseg popravka naročnik lahko podaljša tudi 
rok za oddajo ponudb, tako da bi ponudniki lahko upoštevali spremembe. Popravek mora 
biti objavljen pred iztekom prvotnega roka za oddajo ponudb.  

 

 SESTAVA IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
Bistveno je, da je razpisna dokumentacija skrbno pripravljena in zasnovana tako, da bo 
zagotovljeno ustrezno izvajanje pogodbe in tako da bo postopek javnega naročila potekal 
pravilno. 
 
Tehnične specifikacije morajo omogočati enakopravne dostop vsem kandidatom in 
ponudnikom in ne smejo ustvarjati neupravičenih ovir za oddajo konkurenčnih ponudb. 
Naročnik je odgovoren za pripravo razpisne dokumentacije in vseh dokumentov. 
 

o Prvi del: Navodila za ponudnike in oblika ponudbe  

Navesti je treba:  

- vrsto javnega naročila (tj. del), 
- merila za vrednotenje ponudb (in kakršna koli dodatna merila) in njihovo tehtanje,  
- možnost razgovorov in njihov časovni razpored,  
- ali so dovoljene različne izvedbe,  
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- razmerje podizvajalcev, ki se lahko dovoli,  
- najvišja sredstva, ki so na voljo za javno naročilo,  
- valuta, v kateri se mora ponudb oddati,  
- zaprisežena izjava, ki jo morajo predložiti ponudniki.  
 

o Drugi del: Osnutek pogodbe in priloge 

Osnutek pogodbe in prilog zajema:  

- določene pogoje pogodbe, 
- format predvidenih sredstev,  
- splošne pogoje za javna naročila za dobave, 
- obliko bančne garancije,  
- kakršne koli dodatne pogodbene informacije, kot so posebne davčne ureditve.  
 
Za kritje kakršnega koli plačila za vnaprejšnje financiranje, ki bo višje od 150.000 EUR, se bo 
zahtevala bančna garancija. Garancija se bo sprostila, ko in če se bo plačilo za vnaprejšnje 
financiranje odštelo od vmesnih plačil ali plačil preostalih zneskov izvajalcu v skladu s pogoji 
javnega naročila. 
 

o Tretji del: Tehnične specifikacije  

V tehničnih specifikacijah se – kjer to ustreza – za vsak sklop navedejo natančna narava in 
lastnosti del. Kjer to ustreza, se navedejo tudi pogoji dobave in namestitve oziroma 
postavitve, usposabljanja in servisa. Bistveno je, da lastnosti ustrezajo predvidenemu 
namenu. Če je za pojasnitev tehničnih zahtev potreben informativen sestanek ali obisk 
gradbišča, kjer naj bi se dela izvajala, se mora to skupaj s podrobnostmi o dogovorih v 
navodilih za ponudnike natančno navesti. Namen tehničnih specifikacij je, da se zahtevana 
dela natančno določijo.  

Minimalni standardi za kakovost, določeni v tehničnih specifikacijah, komisiji za vrednotenje 
omogočijo, da določi, katere pogodbe tehnično ustrezajo.  
 

Tehnične specifikacije opredeljujejo zahtevane lastnosti za posamezne izdelke, storitve ali 
material za gradnjo, glede na predmet naročila in so določene s strani naročnika. 
 
Tehnične specifikacije vključujejo predvsem: 
a) stopnjo kakovosti 
b) okoljsko učinkovitost 
c) kadar je to mogoče, zahteve v zvezi z dostopnostjo za invalide ali zasnovo za vse 

uporabnike 
d) stopnje in postopke za ugotavljanje skladnosti 
e) primernost za uporabo 
f) varnost ali merila za blago, navodila za uporabo, za vsa naročila pa terminologijo, 

znake, preizkušanje, metode preizkušanja, pakiranje, označevanje itd. 
g) postopke v zvezi z zagotavljanjem kakovosti in predpise za načrtovanje in izračun 

stroškov, preskus, inšpekcijske preglede in prevzemne pogoje za gradnje ter metode in 
tehnike gradnje in vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko naročnik na podlagi posebnih 
predpisov v zvezi s končanimi gradnjami in za materiale vključi v razpisno 
dokumentacijo. 
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o Četrti del: Model finančne ponudbe  

Ponudniki morajo pripraviti finančno ponudbo skladno s predpisanim obrazcem in zahtevami 
naročnika. 

o Peti del: Konstrukcijski dokumenti in načrti  

Predloge za navodila za ponudnike, osnutek pogodbe in prilog ter obrazec za oddajo 
ponudbe pripravi in zagotovi naročnik, skladno s predpisanimi obrazci. 
 

o Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija se mora predhodno predložiti organu upravljanja v odobritev, 
vendar samo v primeru, da je tako zahtevano. Naročnik je odgovoren za pravilno pripravo 
razpisne dokumentacije.  
 
Če naročnik bodisi na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevo ponudnika zagotavlja 
dodatne informacije o razpisni dokumentaciji, mora poslati te informacije v pisni obliki vsem 
ponudnikom istočasno. 
 
Ponudniki lahko predložijo vprašanja v pisni obliki do 21 dni pred rokom za oddajo ponudb. 
Naročnik mora odgovoriti na vsa vprašanja ponudnikov vsaj 11 dni pred rokom za oddajo 
ponudb. Vprašanja in odgovori se objavijo na spletni strani EuropeAid. 
 

 ODDAJA PONUDB ZA GRADNJO 

 
Najkrajši čas od dneva objave obvestila o razpisu javnega naročila in rokom za prejem 
ponudb je 90 dni.  
 
Vsaka tehnična in finančna ponudba se mora vstaviti v eno samo zapečateno ovojnico, ki se 
mora vstaviti v zavoj ali zunanjo ovojnico. Ponudba mora biti poslana skladno z navodili 
ponudnikom. 
 

 SESTAVA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE 

 
Ponudbe odpre in oceni komisija za ocenjevanje, ki jo imenuje naročnik in ki je sestavljena iz:  
 

- predsednika, ki nima pravice do glasovanja,  
- tajnika, ki nima pravice do glasovanja, in  
- neparnega števila članov, ki imajo pravico do glasovanja (najmanj pet).  
 
Pet članov ocenjevalne komisije, ki imajo pravico do glasovanja je obvezno pri vseh javnih 
naročilih, kjer je vrednost javnega naročila 5.000.000,00 EUR ali več. 
 
Vsi člani komisije za vrednotenje, ki imajo pravico do glasovanja, imajo enake glasovalne 
pravice. Člani komisije so dolžni podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti. Sestava 
komisije za ocenjevanje se mora predhodno predložiti organu upravljanja v odobritev, 
vendar samo v primeru, če je tako zahtevano.  
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 FAZE POSTOPKA OCENJEVANJA 

 
o Prejem in vpis ponudb  

Prejete ponudbe mora naročnik hraniti na varnem mestu do odpiranja ponudb. Zunanje 
ovojnice se morajo oštevilčiti po vrstnem redu, po katerem so bile prejete (ne glede na to, ali 
so bile prejete do roka za oddajo ali ne).  
 

o Pripravljalni sestanek komisije za ocenjevanje  

Se mora sklicati pred odpiranjem ponudb. Razpisna dokumentacija mora biti dana članom 
komisije za ocenjevanje pred odpiranjem ponudb. Predsednik komisije predstavi namen 
razpisa, postopke ki sledijo, vključno z ocenjevanjem ponudb in merili za izbiro in dodelitev 
naročila, določenih v razpisni dokumentaciji. 
 

o Sestanek za odpiranje ponudb  

Sestanek za odpiranje ponudb je formalen in javen postopek. Komisija za ocenjevanje javno 
odpre ponudbe na kraju in v času, ki sta določena v razpisni dokumentaciji. Na sestanku za 
odpiranje ponudb se objavijo: imena ponudnikov, ponudbene cene, predložitev zahtevanih 
garancij za ponudbe in kakršne koli druge formalnosti, ki se naročniku zdijo ustrezne.  
 

Odpiranje ponudb vodi predsednik komisije za ocenjevanje ob pomoči tajnika komisije. 
 
Komisija za ocenjevanje ponudb mora odločiti ali ponudbe izpolnjujejo formalne zahteve. 
Povzetek prejetih ponudb je sestavni del poročila o odpiranju ponudb, ki se ponudnikom 
izroči na njihovo zahtevo. 
 

Morebitne garancije za resnost ponudb je treba vrniti ponudnikom. To pomeni, da se vse 
ponudbe, ki prispejo po roku za oddajo ponudb odprejo (po sestanku za odpiranje ponudb) 
tako, da se lahko garancije vrnejo ponudnikom. 
 

o Ocena tehničnih ponudb  
 
Prvi del: administrativna skladnost  
 
Pred podrobnim ocenjevanjem ponudb komisija za ocenjevanje pregleda ponudbe ali so v 
skladu z bistvenimi zahtevami iz razpisne dokumentacije (to je administrativna skladnost). 
Ponudba ustreza, če izpolnjuje vse pogoje, zahteve in specifikacije iz razpisne dokumentacije, 
brez večjih odstopanj od zahtev. Bistvena odstopanja so tista, ki vplivajo na obseg, kakovost 
in izvedbo naročila in se razlikujejo od pogojev iz razpisne dokumentacije.  
 
Administrativni pregled ponudb mora biti dokumentiran v poročilu o administrativni 
skladnosti, na predpisanem obrazcu. 
 

Drugi del: tehnična skladnost  
 
Tehnična ocena ponudb se opravi po pregledu administrativne skladnosti ponudb.  
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Uporabijo se lahko samo merila določena v razpisni dokumentaciji in se ne smejo 
spreminjati. Namen ocenjevanja je oceniti ali ponudbe izpolnjujejo minimalne tehnične 
zahteve in merila za izbor. 
 
Vse ponudbe morajo izpolnjevati pravilo o poreklu za blago in material, ki se bo uporabil pri 
gradnji. Ponudbe, ki ne ustrezajo pravilu o poreklu, je treba zavrniti. Pravilo o poreklu ne 
velja za izvajalčevo opremo, ki jo bo uporabil v času gradnje, razen v primeru, če je v razpisni 
dokumentaciji določeno, da ta oprema po zaključeni gradnji preide v last naročnika. 
 
Državljanstvo podizvajalci: Komisija za ocenjevanje mora v tej fazi postopka preveriti tudi ali 
podizvajalci izpolnjujejo pravilo o državljanstvu.  
 
Pri ocenjevanju tehnične skladnosti komisija za ocenjevanje vsako ponudbi oceni ali kot 
tehnično ustrezno ali kot tehnično neustrezno. Tehnično neustrezne ponudbe se zavrnejo. 
 

o Ocena finančnih ponudb  

Če razpisni postopek vsebuje več sklopov, se finančne ponudbe primerjajo za vsak sklop. S 
finančnim vrednotenjem se mora določiti najugodnejša finančna ponudba za vsak sklop.  
 

o Zaključki komisije za ocenjevanje 

Izbrani ponudnik je tisti, ki predloži najcenejšo ponudbo, ki je bila predhodno ocenjena kot 
tehnično ustrezna ponudba, in če je ponudbena cena enaka ali nižja od najvišjega zneska 
razpoložljivih sredstev za naročilo. V primeru neobičajno nizke cene komisija za ocenjevanje 
zahteva dodatne informacije in specifikacije o vseh postavkah ponudbe. V primeru zavrnitve 
ponudbe zaradi neobičajno nizke cene mora naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno 
zahtevati podrobne podatke o elementih ponudbe, ki so po njegovem mnenju pomembni in 
preveriti elemente, po ustreznem posvetu s ponudnikom in upoštevaje prejete obrazložitve. 
 
Na osnovi posvetovanja lahko komisija za ocenjevanje izda katero koli od naslednjih 
priporočil:  
 
Javno naročilo odda ponudniku, ki je oddal ponudbo:  

- ki ustreza formalnim zahtevam in pravilom glede izpolnjevanja pogojev,  
- katere skupna vrednost je v okviru najvišjih razpoložljivih sredstev za projekt, 
- ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam, ki so določene v razpisni dokumentaciji, in  
- ki je najcenejša (ki izpolnjuje vse navedene pogoje).  
 
Razveljavi razpisni postopek v izjemnih razmerah, kot so na primer:  

- nobena ponudba ne izpolnjuje meril razpisnega postopka za izbiro/oddajo, 
- vse prejete ponudbe so višje od najvišje vrednosti sredstev, ki so na voljo za javno 

naročilo. 
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 NENORMALNO NIZKA CENA 

 
Naročniki lahko zavrnejo ponudbe z neobičajno nizko ceno glede na razpisano gradnjo. 
Zavrnitev ponudbe zaradi neobičajno nizke cene ne sme biti avtomatična. Ponudnika, ki 
predloži ponudbo z neobičajno nizko ceno je potrebno pisno pozvati, da predloži podatke o 
elementih cene v svoji ponudbi, predvsem tiste, ki se nanašajo na skladnost s predpisi o 
zaposlovanju in delovnimi razmerji, načinu izvajanja razpisane gradnje, izbrane tehnične 
rešitve ali o izjemno ugodnih pogojih pri ponudniku za realizacijo naročila. Glede na 
predložene dokaze s strani ponudnika naročnik sprejme odločitev o tem ali se taka ponudba 
zavrne ali ne. Odločitev in utemeljitev o odločitvi mora biti navedena v poročilu o 
ocenjevanju.  
 

o Sestava poročila o ocenjevanju 

Poročilo o ocenjevanju se mora predhodno predložiti naročniku v odobritev.  
 

o Priprava pogodbe in dogovori za podpis  

Pogodba se mora predhodno predložiti naročniku v odobritev. 
 

 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA GRADENJ 

 
Po podpisu pogodbe mora naročnik objaviti obvestilo o oddaji naročila na predpisanem 
obrazcu. 
 

 SPREMEMBA POGODBE ZA GRADNJE 

 
V primeru kakršnih koli sprememb pogodbe mora naročnik v celoti upoštevati splošna 
navodila v zvezi s spremembami pogodb.  
 
Sprememba pogodbe ni mogoča: 
 

Večina gradbenih pogodb določa, da se plačila izvedejo na podlagi cene na enoto in dejanske 
izmere: v takšnih pogodbah so količine navedene v predizmerah ocena, cena na enoto mere 
pa se ne sme spreminjati. 
 
V navedenem primeru se zahtevek za izplačilo predloži nadzorniku, ki mora zahtevek 
preveriti in za vsako posamezno postavko preveriti dejansko količino izvedenih gradbenih 
del. Količina dejansko izvedenih gradbenih del se množi s ceno na enoto mere. 
 
Povišanje začetne vrednosti naročila je v tem primeru edino rezultat izmerjene dejanske 
količine, ki presega količino navedeno v predizmerah in predračunu ali specifikaciji cen. 
Navedeno povišanje ne pomeni spremembo pogodbe in se ne zahtevajo administrativni 
nalogi za spremembo pogodbe ali dodatek k pogodbi. 
 
V nobenem primeru se dodatek k pogodbi ali administrativna odločitev ne more uporabiti za 
dodatne gradnje, ki niso nujno potrebne za dokončanje prvotnega naročila. 
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Administrativni nalog: 
Pri gradnji je nadzornik pristojen za izdajo administrativnega naloga za kakršno koli 
spremembo katerega koli dela gradbenih del, potrebnih za pravilno dokončanje in/ali 
izvedbo del. Takšne spremembe lahko vključujejo dodatke, opustitve, nadomestitve, 
spremembe kakovosti, količine, oblike, značaj, vrsto, položaj, dimenzije ali linije in 
spremembe v določenem zaporedju, metodi ali časovni razporeditvi izvedbe gradbenih del, 
kot to določa člen 37 Splošnih pogojev. Izvajalec je dolžan izvesti vsako tako spremembo. 
Izvajalec ne more tako naročenega dela odložiti iz razloga, da bi zahteval podaljšanje roka ali 
povišanje pogodbene vrednosti. 
 
Dodatek k pogodbi: 
Z administrativnim nalogom se lahko odredijo samo formalne spremembe, vse ostale 
spremembe je potrebno urediti z dodatkom k pogodbi. Za dodatne gradnje, ki niso vključene 
v prvotno naročilo, pa so zaradi nepredvidenih okoliščin nujno potrebne za izvedbo gradnje, 
se lahko dogovorijo v postopku s pogajanji, v skladu s pogoji iz točke 5.2.4.1 b) Praktičnega 
priročnika.  
Vsako spremembo, ki povzroči povečanje ali zmanjšanje skupne vrednosti del več kot 15% 
vrednosti prvotnega naročila, se mora dogovoriti z dodatkom k pogodbi. 
 

V kolikor je to določeno v Praktičnem priročniku mora vsak dodatek k pogodbi predhodno 
odobriti Delegacija Evropske komisije. 
 

5.4 MEDNARODNI OMEJENI RAZPISNI POSTOPEK (za 
naročilo gradnje v vrednosti 5.000.000 EUR ali več) 

 
Objava obvestila o razpisu javnega naročila v Uradnem listu Evropske unije, na spletni strani 
EuropeAid in v drugih ustreznih medijih (lahko tudi spletna stran naročnika) je še vedno 
obvezna.  
 

Omejeni postopek se začne s fazo izbire kandidatov, ki se uvrstijo v ožji izbor, ki se mora 
oblikovati posebej za vsak projekt. Na osnovi izida te faze izbora kandidatov, ki se uvrstijo v 
ožji izbor, naročnik sestavi seznam podjetij, ki se povabijo k oddaji ponudbe (potem ko 
prejme odobritev organa upravljanja – opomba: če je to zahtevano).  
 

Naročnik povabilo k oddaji ponudbe z razpisno dokumentacijo pošlje samo kandidatom, ki so 
se uvrstili v ožji izbor.  

 

Pri tem postopku mora biti rok od dneva odpošiljanja povabila k oddaji ponudbe in datuma 
za prejem ponudb najmanj 60 dni.  
 
Ukrepi, ki se uporabljajo za odprti postopek, se smiselno uporabljajo tudi za omejeni 
postopek za javna naročila za dela na področju gradenj. 
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5.5 LOKALNI ODPRTI POSTOPEK (za naročilo gradenj v 
vrednosti najmanj 300.000 EUR in manj kot 5.000.000 

EUR) 
 

V tem primeru se napoved razpisa javnega naročila gradnje in obvestilo o razpisu objavita 
samo v državi naročnika. Evropska komisija podatke o takih razpisnih postopkih (podatki o 
objavi, država, naročnik in vrsta javnega naročila) objavi na spletni strani EuropaAid skupaj z 
naslovom, na katerem lahko podjetja dobijo dodatne podatke.  
 
Obvestilo o razpisu javnega naročila za lokalni razpis se mora objaviti vsaj v Uradnem listu 
države naročnika ali katerem koli enakovrednem mediju. Za to objavo je odgovorna država 
naročnika.  
 
Opozarjamo na to, da mora lokalni odprti razpisni postopek drugim izvajalcem, ki izpolnjujejo 
pogoje, nuditi enake možnosti kot lokalnim podjetjem.  
 
 
Pogoji, s katerimi bi si prizadevali omejiti sodelovanje drugih izvajalcev, ki izpolnjujejo 
pogoje, niso dovoljeni (npr. pogoji, ki takim podjetjem nalagajo, da se registrirajo v državi 
naročnika ali da so v preteklosti pridobila javna naročila).   
 

Pri tem postopku mora biti od dneva objave obvestila o razpisu javnega naročila v lokalnem 
tisku in rokom za prejem ponudb najmanj 60 dni.  
 
Ukrepi, ki se uporabljajo za mednaroden odprti postopek, se smiselno uporabljajo tudi za 
lokalni odprti postopek. Glavna razlika je, da je najmanjše število članov komisije za 
vrednotenje, ki imajo pravico do glasovanja, tri. Naročnik lahko zahteva garancijo za 
ponudbo. 
 
 

5.6 KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI (za 
naročila gradenj v vrednosti manj kot 300.000 EUR) 

 
Naročnik lahko naročila gradenj v vrednosti manj kot 300.000 EUR odda po konkurenčnem 
postopku s pogajanji brez objave. Naročnik sestavi seznam najmanj treh podjetij. 
Kandidatom se pošlje povabilo k oddaji ponudb in razpisna dokumentacija.  
 
Ponudbe se morajo naročniku poslati na naslov in najkasneje do dneva in časa, ki so 
navedeni v povabilu k oddaji ponudbe. Izbranim kandidatom je treba dati od datuma, ko se 
jim pošlje povabilo k oddaji ponudbe, do dneva, ko morajo predložiti svoje ponudbe, rok 
najmanj 30 dni.  
 
Ponudbe odpre in ovrednoti komisija za ocenjevanje, ki ima zahtevane tehnične in 
administrativne sposobnosti in jo imenuje naročnik. 
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Postopek (vključno s pripravo razpisne dokumentacije, ocenjevanje ponudb in oddaja 
naročila) je enak kot v mednarodnem odprtem postopku. 
 
Če po posvetovanju s ponudniki naročnik prejme samo eno ponudbo, ki je administrativno in 
tehnično veljavna, javno naročilo lahko odda, če so izpolnjeni pogoji za oddajo.  
 

V primeru dveh zaporednih neuspešnih postopkov konkurenčnega postopka s pogajanji, se 
lahko pogodba sklene po postopku s pogajanji skladno z določbami priročnika. 
 
 

ENA SAMA PONUDBA 
(za naročilo gradenj v vrednosti 20.000 EUR ali manj) 

 
Naročnik lahko javna naročila za dela na področju gradenj v vrednosti 20.000 EUR ali manj odda 
na podlagi ene same ponudbe.  

 
 
Naročnik ponudniku pošlje kratki formalni pogoji, standardna pogodba EI za gradnje in 
Splošnepogoji za javna naročila za dela na področju gradenj ter poziv k oddaji kratkega 
tehničnega predloga in finančne ponudbe.  

 
Ti dokumenti se lahko pošljejo in prejmejo po telefaksu, ocenjevanje pa se lahko izvede na 
neformalen način.  

 
Naročnik mora pripraviti poročilo, ki pojasnjuje način, na katerega je izbral ponudnika, 
ugotovitve v postopku, dogovorjeno ceno in o razlogih za odločitev o oddaji javnega naročila. 
Naročnik mora zagotoviti, da so bila spoštovana osnovna načela v zvezi z postopki javnih 
naročil, kot je preverjanje skladnosti s pravili o upravičenosti (pravila o državljanstvu), 
zmogljivosti za izvedbo naročila in merila za izključitev. 
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DELA NA PODROČJU GRADENJ 
Informativni roki za razpis in za sklenitev pogodbe 

 
 

VREDNOST (EUR) < 20.000  
> 20.000 < 

300.000  
> 300.000 < 
5.000.000 

> 5.000.000 

POSTOPEK 
ENA SAMA 
PONUDBA 

KONKUREN-ČNI 
POSTOPEK S 
POGAJANJI 

LOKALNI 
ODPRTI 

POSTOPEK 

MEDNAROD-NI 
ODPRTI 

POSTOPEK 

DEJAVNOST 

OCENJENO 
TRAJANJE – 

število 
koledarskih dni 

OCENJENO 
TRAJANJE – 

število 
koledarskih dni 

OCENJENO 
TRAJANJE – 

število 
koledarskih dni 

OCENJENO 
TRAJANJE – 

število 
koledarskih dni 

Napoved razpisa 
javnega naročila 

SE NE 
UPORABLJA 

SE NE UPORABLJA 
SE NE 

UPORABLJA 
30 

Obvestilo o razpisu 
javnega naročila 

SE NE 
UPORABLJA 

SE NE UPORABLJA 60 
15 
90 

Odobritev razpisne 
dokumentacije (če je 
zahtevana) 

5 10 20 20 

Oddaja ponudb 15 30 60 90 

Ocenjevanje ponudb in 
priprava poročila o 
ocenjevanju 

3 10 15 15 

Odobritev poročila o 
ocenjevanju 

10 10 15 15 

Obvestilo 
najugodnejšega 
ponudnika in prejem 
zahtevanih 
dokumentov 

15 30 30 30 

Podpis / potrditev 
pogodbe 

10 15 20 20 

Skupaj ocenjeno 
trajanje – število 
koledarskih dni / 
mesecev 

58 / 2 105 / 3,5 165 / 5,5 255 / 8,5 
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PLAČILA JAVNEGA NAROČILA ZA STORITVE 
 
 
Javno naročilo na podlagi honorarja  

 Predplačilo do 20 % skupne vrednosti pogodbe..  

 Vmesno plačilo (glede na zahteve po predložitev vmesnih poročil), kot je določeno v 
pogodbi – do največ 90 % skupne vrednosti pogodbe.  

 Končno plačilo v višini najmanj 10 % po potrditvi končnega poročila in potrdila o 
neodvisnem računovodskem pregledu.  

 
Javno naročilo s globalno (skupno) ceno  

 Predplačilo do 40 % skupne vrednosti pogodbe.  

 Končno plačilo v višini najmanj 60 % vrednosti pogodbe po odobritvi končnega 
poročila. 

 
Vmesna plačila so mogoča v primeru, da je naročilo razdeljeno na posamezne faze, ki 
predstavljajo zaključeno celoto in skladno s členom 29.1 Splošnih pogojev pogodbe. 
 
Plačilni roki so glede na vrsto plačila določeni v členu 29. Splošnih pogojev pogodbe. 
Naročnik plača, ko prejme sprejemljiv zahtevek za plačilo, in po potrditvi le-tega, skladno s 
Posebnimi in Splošnimi pogoji pogodbe. 
 
 

PLAČILA JAVNEGA NAROČILA ZA DOBAVE 
 

 

 Predplačilo do 40 % vrednosti pogodbe.  

 Končno plačilo v višini najmanj 60 % vrednosti pogodbe po izdaji začasnega potrdila o 
prevzemu. 

 

Dogovorjeni zneski se plačajo v največ 45 dneh od dneva, ko naročnik prejme sprejemljiv 
zahtevek za plačilo, in po potrditvi le-tega, skladno s Posebnimi in Splošnimi pogoji pogodbe. 
 
 

PLAČILA JAVNEGA NAROČILA GRADENJ 
 
 

 Predplačilo do 10 % vrednosti pogodbe.  

 Naknadna plačila na podlagi računov, ki jih odobri nadzorni inženir. 

Z odstopanjem od plačila izvajalcu, zneskov zapadlih v skladu z vsakim vmesnim potrdilom za 
plačilo in končnim obračunom, ki ga izda nadzornik, se plačilo s strani naročnike izvede v 45 
dneh.  
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PRILOGE 
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STEPS TO PROCUREMENT OF SERVICES / KORAKI PRI ODDAJI NAROČILA STORITEV 
International restricted tender procedure / Mednarodni omejeni postopek (≥ 300.000 EUR ali več) 

 
Ime 

odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

Cooperation Programmes 

Naročnik 

Objava napovedi razpisa javnega naročila 

- v Uradnem listu Evropske unije 

- v drugih ustreznih medijih 

Individual service contract forecast / 
Napoved naročila storitev 

obrazec B1 Napoved 
narocila storitev 

b1_forecast_en.doc  

(B1) – spletni obrazec 

Naročnik 

Objava obvestila o razpisu javnega naročila 

- v Uradnem listu Evropske unije 

- v drugih ustreznih medijih 

Service procurement notice / 
Obvestilo o naročilu storitev 

02 obrazec B2a 
Obvestilo o narocilu 

b2a_procnotice_en.doc (B2a) 

Naročnik 
Objava obvestila o razpisu v lokalnih medijih 

- v lokalnem mediju 

Standard advertisement for local 
publication / Standardno obvestilo za 
lokalno objavo  

03 obrazec B2b 
Obvestilo za lokalno 
objavo 

b2b_summarypn_en.doc 
(B2b) 

Naročnik 

Imenovanje Komisije za ocenjevanje 

Komisijo sestavljajo: 

- predsednik – brez pravice glasovanja 

- tajnik – brez pravice glasovanja 

- liho število članov (najmanj trije) – s pravico 
glasovanja 

Declaration of impartiality and 
confidentiality /Izjava o 
nepristranskosti in zaupnosti 

04 obrazec A4 Izjava o 
nepristranskosti in 
zaupnosti 

a4_decl_imp_conf_en.doc 

(A4) 

Naročnik Priprava obrazca za oddajo vloge  
Application for EU/EDF-fonded service 
contract / Obrazec za naročila storitev 
financirana iz EU /ERS 

05 obrazec B3 Obrazec 
vloge 

b3_applform_en.doc 

(B3) 

Predsednik 
komisije 

Seznam vseh kandidatov 

- izdela se seznam vseh kandidatov, ki so oddali vloge 
Long list / Dolgi seznam 

06 obrazec B4 Dolgi 
seznam 

b4_longlist_en.doc  

(B4) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

Cooperation Programmes 

Predsednik 
komisije 

Izločitev kandidatov: 

- izloči se vse kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
dodelitev naročila 

- izloči se vse kandidate, ki ne izpolnjujejo meril za 
izpolnjevanje pogojev  

   

Predsednik 
komisije 

Poročilo o izbiri kandidatov, ki so prišli v ožji izbor 

- poročilo mora biti v celoti izpolnjeno 

Shortlist report / Poročilo o izbiri 
kandidatov, ki so prišli v ožji izbor 

07 obrazec B5 Porocilo 
o izbiri ozji izbor 

b5_shortreport_en.doc (B5) 

Naročnik 

Seznam kandidatov, ki so prišli v ožji izbor: 

- Obvestilo o kandidatih, ki so prišli v ožji izbor se pošlje 
Evropski komisiji za objavo na spletni strani EuropeAid 

- Obvestilo se pripravi po tem, ko je povabilo k oddaji 
ponudb poslano kandidatom, ki so prišli v ožji izbor 

Service contract shortlist notice / 
Obvestilo o kandidatih, ki so prišli v ožji 
izbor 

08 obrazec B6 
Obvestilo o ozjem 
izboru 

b6_shortnotice_en.doc (B6) 

Naročnik Obvestilo neizbranim kandidatom 
Letter to non short-listed Candidates / 
Pismo kandidatom, ki niso prišli v ožji 
izbor 

09 obrazec B7 
Obvestilo neuspesnim 
kandidatom 

b7_letternotshort_en.doc 

(B7) 

Naročnik 

Priprava povabilo ponudnikom z razpisno 
dokumentacijo. 

Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 

- Navodila ponudnikom 

- Vzorec pogodbe s prilogami: 

   - Splošne pogoje javnega razpisa 

   - Tehnične specifikacije (ToR): 

      -  informacije o ozadju 

      - cilji projekta in pričakovani rezultati 

      - domneve in tveganja 

      - obseg dela 

Invitation to tender / Povabilo k oddaji 
ponudbe 

10 obrazec B8a 
Povabilo k oddaji 
ponudbe 

b8a_invit_en.doc  

(B8a) 

Instruction to tenderers / navodila 
ponudnikom 

11 obrazec B8b 
Navodila ponudnikom 

b8b_itt_en.doc  

(B8b) 

Service Contract / Pogodba za storitve 
12 obrazec B8c 
Pogodba za storitve 

b8c_contract_en.doc  

(B8c) 

General conditions for service contract 
for External actions financed by 
European community or by EDF /  

 

13 obrazec B8d Priloga 
1 k Pogodbi za storitve 

b8d_annexigc_en.doc  

(B8d) 
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      - logistika in časovni razpored 

      - zahtevanje zmogljivosti 

      - poročila 

      - potrebne vložke 

      - spremljanje in vrednotenje 

  - Organizacija in metodologija 

  - Seznam strokovnjakov in CV 

  - Izjava o objektivnosti in zaupnosti 

  - Obrazec – skupna cena (ali plačilo   

     honorarjev) 

  - Administrativna ocena ponudbe 

  - Obrazec za ocenjevanje 

 - Drugi obrazci (če je primerno) 

 - Bančna garancije (če je zahtevana) 

 - Obrazec ponudbe 

Splošni pogoji za storitvene pogodbe 
za zunanje ukrepe financirane s strani 
Evropske unije ali EDF 

Terms of Reference Fee-based / 
Tehnične specifikacije  – uporabi se, če 
je plačilo storitve izplačano kot 
honorar strokovnjakom 

14 obrazec B8e Priloga 
2 ToR placilo honorar 

b8e_annexiitorfee_en.doc 
(B8e) 

Naročnik  

Terms of Reference Global / Tehnične 
specifikacije – uporabi se, če je plačilo 
storitve skupna cena 

15 obrazec B8f Priloga 
2 ToR skupna cena 

b8f_annexiitorglobal_en.doc 
(B8f) 

Organisation & Methodology / 
Organizacija in metodologija 

16 obrazec B8g Priloga 
3 Organizacija in 
metodologija 

b8g_anexiiiom_en.doc  

(B8g) 

Key experts & CV / Strokovnjaki & CV 
17 obrazec B8h Priloga 
4 Strokovnjaki in CV 

b8h_annexivexperts_en.doc 
(B8h) 

Declaration of objectivity and 
confidentiality / Izjava o objektivnosti 
in zaupnosti 

18 obrazec A3 Izjava o 
objektivnosti in 
zaupnosti 

a3_decl_ob_conf_en.doc 
(A3) 

Budget for a global-price contract / 
proračun za skupno ceno  - uporabi se, 
če bo plačilo storitve skupna cena 

19 obrazec B8i1 Priloga 
5 Proracun skupna 
cena 

b8i1_annexvbudgetglobal_en
.doc (B8i1) 
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Budget break down for a fee-based 
contract /  

proračun za plačilo honorarjev – 
uporabi se, če bo plačilo storitve 
izplačano kot honorar strokovnjakom 

20 obrazec B8i2 Priloga 
5 Proracun placilo 
honorar 

b8i2_annexvbudgetfee_en.d
oc 

(B8i2) 

Forms and other relevant documents / 
Obrazci in drugi ustrezni dokumenti 
(če se uporabijo) 

21; 23; 24; 25 
b8_annexvi…_en.doc 

(B8) – B8j1; B8j3; B8j4; B8j5 

Pre-financing guarantee form / Bančna 
garancija za predfinanciranje 

22 obrazec B8j2 Priloga 
6 Bancna garancija 

b8j2_anexviguarantee_en.do
c (B8j2) 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudbe 

26 obrazec B8l 
Administrativna ocena 
ponudb 

b8l_admingrid_en.doc 

(B8l) 

Evaluation grid / Obrazec za 
ocenjevanje 

27 obrazec B8m1m 
Obrazec za 
ocenjevanje – pogodba 
na podlagi honorarjev 

b8m1_evalgrid_en.doc  

(B8m1) 

Evaluation grid / Obrazec za 
ocenjevanje 

28 obrazec B8m2 – 
Obrazec za 
ocenjevanje – pogodba 
na podlagi skupne 
(globalne) cene 

b8m2_evalgrid_en.doc 

(B8m2) 

Service tender submission form / 
Obrazec ponudbe 

29 obrazec B8n 
Obrazec ponudbe 

b8n_tenderform_en.doc  

(B8n) 

Predsednik 
komisije 

Odpiranje ponudb 

Service tender opening checklist / 
Kontrolni seznam odpiranja ponudb 

30 obrazec B9 
Kontrolni seznam 
odpiranje ponudb 

b9_openchecklist_en.doc 
(B9) 

Tender opening report / Poročilo o 
odpiranju ponudb 

31 obrazec B10 
Porocilo o odpiranju 
ponudb 

b10_openreport_en.doc 
(B10) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

Cooperation Programmes 

Predsednik 
komisije 

Administrativni pregled ponudb 

- preverjanje ponudb, če ustrezajo formalnim razpisnim 
pogojem 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudbe 

26 obrazec B8l 
Administrativna ocena 
ponudb 

b8l_admingrid_en.doc 

(B8l) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevanje ponudb v tehničnem delu 

(vsak član komisije oceni ponudbe v tehničnem delu) 
Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 

33 obrazec B12 
Ocenjevalni obrazec 
tehnicni del 

b12_evaluatorsgid_en.doc 
(B12) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevalno poročilo 
Evaluation report / Ocenjevalno 
poročilo 

32 obrazec B11 
Ocenjevalno porocilo 

b11 evalreport_en.doc (B11) 

Naročnik Obvestilo neuspešnim ponudnikom 
Letter to unsuccessful tenderers / 
Obvestilo neuspešnim ponudnikom 

36 obrazec B13c 
Obvestilo neuspesnim 
ponudnikom 

b13c_letterunsuccessful_en.
doc (B13c) 

Naročnik Obvestilo uspešnemu ponudniku Notification Letter / Uradno obvestilo 
34 obrazec B13a 
Obvestilo uspesnemu 
ponudniku 

b813a_notifletter_en.doc  

(B13a) 

Naročnik Obvestilo drugemu najuspešnejšemu ponudniku 
Letter to second best tender/ 
Obvestilo drugo uvrščenemu 
ponudniku 

35 obrazec B13b 
Obvestilo drugemu 
ponudniku 

a(13b_lettersecondbest_en.d
oc (B13b) 

Projektni 
vodja / 

Naročnik 
Priprava pogodbe – z vsemi prilogami Explanatory note / Pojasnilo 

37 obrazec A6 
Pojasnilo za pripravo 
pogodbe  

a6_explnote_en.doc  

(A6) 

Naročnik 
Pošiljanje pogodbe izbranemu ponudniku v podpis  

(spremno pismo in pogodba s prilogami) 
Cover letter / Spremno pismo 

38 obrazec A9 
Spremno pismo k 
pogodbi 

a9_coverletter_en.doc (A9) 

Naročnik Obvestilo o oddaji naročila 
Service contract award notice / 
Obvestilo o oddaji naročila 

39 obrazec B14 
Obvestilo o oddaji 
narocila 

b14_awardnotice_en.doc 

(B14) 



 

stran 81 od 117 
 

Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

Cooperation Programmes 

Projektni 
vodja 

Ocena izvajalca storitve 

(pripravi se na zaključku projekta; ocena je sestavni del 
dokumentacije)  

Contractor assessment form for EC-
Funded service contracts / Ocena 
izvajalca 

40 obrazec B15 Ocena 
izvajalca 

b15_assessment_en.doc 

(B15) 

Naročnik 
V primeru prekinitve naročila naročnik o prekinitvi in o 
razlogih za prekinitev obvesti vse ponudnike  

Cancellation / Preklic  

obrazec je v mapi 
obrazcev za gradnje – 
41 obrazec A5a Preklic 
narocila 

a5a_cancnotice_en.doc (A5a) 

 

 
Legenda: 
Vsi obrazci »A« so objavljeni na spletni stran: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm 
Vsi obrazci »B« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO STORITEV PREVOD SLO« - v ZIP obliki 
 
POMEMBNO: 
V vseh predpisanih obrazcih se lahko spreminja / dodaja / briše del besedila: besedilo v oglatih oklepajih – [ ---], besedilo med dvema znakoma »manjše« »večje« - < --- > 
besedilo označeno z rumeno barvo -   -------------; pogojno besedilo označeno s sivo barvo - -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
http://ec/
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STEPS TO PROCUREMENT OF SERVICES / KORAKI PRI ODDAJI NAROČILA STORITEV 
Framework Contract / Competitive negotiated procedure / Okvirni sporazum / Konkurenčni postopek s pogajanji  

(> 20.000 EUR < 300.000 EUR ) 

 
 

Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – prevod 

SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

Cooperation Programmes 

Naročnik 
Seznam najmanj treh izvajalcev storitev katerim 
bo poslano povabilo z razpisno dokumentacijo 

Seznam – obrazec ni predpisan   

Naročnik 

Priprava povabila ponudnikom z razpisno 
dokumentacijo.  

(Uporabi se lahko tudi poenostavljena razpisna 
dokumentacija) 

Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 

- Navodila ponudnikom 

- Vzorec pogodbe s prilogami: 

   - Splošne pogoje javnega razpisa 

   - Tehnične specifikacije (ToR): 

      -  informacije o ozadju 

      - cilji projekta in pričakovani rezultati 

      - domneve in tveganja 

      - obseg dela 

      - logistika in časovni razpored 

      - zahtevanje zmogljivosti 

      - poročila 

      - potrebne vložke 

      - spremljanje in vrednotenje 

Invitation to tender / Povabilo k oddaji 
ponudbe 

10 obrazec B8a Povabilo k 
oddaji ponudbe 

b8a_invit_en.doc (B8a) 

Instruction to tenderers / Navodila 
ponudnikom 

11 obrazec B8b Navodila 
ponudnikom 

b8b_itt_en.doc (B8b) 

Service Contract / Pogodba za storitve 
12 obrazec B8c Pogodba 
za storitve 

b8c_contract_en.doc (B8c) 

General conditions for service contract 
for External actions financed by 
European community or by EDF / Splošni 
pogoji za storitvene pogodbe za zunanje 
ukrepe financirane s strani Evropske 
unije ali EDF 

13 obrazec B8d Priloga 1 k 
Pogodbi za storitve 

b8d_annexigc_en.doc (B8d) 

Terms of Reference Fee-based / 
Tehnične specifikacije – uporabi se če je 
izplačilo storitve honorar strokovnjakom 

14 obrazec B8e Priloga 2 
ToR placilo honorar 

b8e_annexiitorfee_en.doc 
(B8e) 
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  - Organizacija in metodologija 

  - Seznam strokovnjakov in CV 

  - Izjava o objektivnosti in zaupnosti 

  - Obrazec – skupna cena (ali plačilo   

     honorarjev) 

 - Drugi obrazci (če je primerno) 

  - Obrazec ponudbe 

Naročnik  

Terms of Reference Global / Tehnične 
specifikacije – uporabi se, če je plačilo 
storitve skupna cena 

15 obrazec B8f Priloga 2 
ToR skupna cena 

b8f_annexiitorglobal_en.doc 
(B8f) 

Organisation & Methodology / 
Organizacija in metodologija 

16 obrazec B8g Priloga 3 
Organizacija in 
metodologija 

b8g_anexiiiom_en.doc  

(B8g) 

Key experts & CV / Strokovnjaki & CV 
17 obrazec B8h Priloga 4 
Strokovnjaki in CV 

b8h_annexivexperts_en.doc 
(B8h) 

Declaration of objectivity and 
confidentiality / Izjava o objektivnosti in 
zaupnosti 

18 obrazec A3 Izjava o 
objektivnosti in zaupnosti 

a3_decl_ob_conf_en.doc 
(A3) 

Budget for a global-price contract / 
proračun za skupno ceno – uporabi se, 
če je plačilo storitve skupna cena 

19 obrazec B8i1 Priloga 5 
Proracun skupna cena 

b8i1_annexvbudgetglobal_en
.doc 

(B8i1) 

Budget break down for a fee-based 
contract / proračun za plačilo honorarjev 
– uporabi se, če je plačilo storitve 
honorar strokovnjakom 

20 obrazec B8i2 Priloga 5 
Proracun placilo honorar 

b8i2_annexvbudgetfee_en.d
oc 

(B8i2) 

Evaluation grid / Obrazec za ocenjevanje 

27 obrazec B8m1 Obrazec 
za ocenjevanje – za 
pogodbe na podlagi 
honorarja 

b8m1_evalgrid_en.doc  

(B8m1) 

Evaluation grid / Obrazec za ocenjevanje 28 obrazec B8m2 – 
Obrazec za ocenjevanje – 

b8m2_evalgrid_en.doc 
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pogodba na podlagi 
skupne (globalne) cene 

(B8m2) 

Service tender submission form  / 
Obrazec ponudbe 

29 obrazec B8n Obrazec 
ponudbe 

b8n_tenderform_en.doc  

(B8n) 

 
Naročnik lahko uporabi tudi poenostavljeno 
razpisno dokumentacijo 

Simplified Tender Dossier / 
Poenostavljena razpisna dokumenta 

 
Simplified Tender Dossier – v 
ZIP obliki – B8o 

Naročnik 

Imenovanje Komisije za ocenjevanje 

Komisijo sestavljajo: 

- predsednik – brez pravice glasovanja 

- tajnik – brez pravice glasovanja 

- liho število članov (najmanj trije) – s pravico 
glasovanja 

Declaration of impartiality and 
confidentiality /Izjava o nepristranskosti 
in zaupnosti 

04 obrazec A4 Izjava o 
nepristranskosti in 
zaupnosti 

a4_decl_imp_conf_en.doc 

(A4) 

Predsednik 
komisije 

Odpiranje ponudb 

Service tender opening checklist / 
Kontrolni seznam odpiranja ponudb 

30 obrazec B9 Kontrolni 
seznam odpiranje ponudb 

b9_openchecklist_en.doc 
(B9) 

Tender opening report / Poročilo o 
odpiranju ponudb 

31 obrazec B10 Porocilo o 
odpiranju ponudb 

b10_openreport_en.doc 
(B10) 

Predsednik 
komisije 

Administrativni pregled ponudb 

- preverjanje ponudb, če ustrezajo formalnim 
razpisnim pogojem 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudbe 

2 obrazec B8l 
Administrativna ocena 
ponudb 

b8l_admingrid_en.doc 

(B8l) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevanje ponudb v tehničnem delu 

(vsak član komisije oceni ponudbe v tehničnem 
delu) 

Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
33 obrazec B12 
Ocenjevalni obrazec 
tehnicni del 

b12_evaluatorsgid_en.doc 
(B12) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevalno poročilo Evaluation report / Ocenjevalno poročilo 
32 obrazec B11 
Ocenjevalno porocilo 

b11 evalreport_en.doc  

(B11) 

Naročnik Obvestilo neuspešnim ponudnikom 
Letter to unsuccessful tenderers / 
Obvestilo neuspešnim ponudnikom 

36 obrazec B13c Obvestilo 
neuspesnim ponudnikom 

b13c_letterunsuccessful_en.
doc (B13c) 

Naročnik Obvestilo uspešnemu ponudniku Notification Letter / Uradno obvestilo 
34 obrazec B13a Obvestilo 
uspesnemu ponudniku 

b13a_notifletter_en.doc  

(b13a) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – prevod 

SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

Cooperation Programmes 

Naročnik Obvestilo drugemu najuspešnejšemu ponudniku 
Letter to second best tender/ Obvestilo 
drugo uvrščenemu ponudniku 

35 obrazec B13b Obvestilo 
drugemu ponudniku 

a(13b_lettersecondbest_en.d
oc (B13b) 

Projektni 
vodja / 

Naročnik 
Priprava pogodbe – z vsemi prilogami Explanatory note / Pojasnilo 

37 obrazec A6 Pojasnilo za 
pripravo pogodbe  

a6_explnote_en.doc  

(A6) 

Naročnik 
Pošiljanje pogodbe izbranemu ponudniku v podpis  

(spremno pismo in pogodba s prilogami) 
Cover letter / Spremno pismo 

38 obrazec A9 Spremno 
pismo k pogodbi 

a9_coverletter_en.doc (A9) 

Projektni 
vodja 

Ocena izvajalca storitve 

(pripravi se na zaključku projekta; ocena je 
sestavni del dokumentacije)  

Contractor assessment form for EC-
Funded service contracts / Ocena 
izvajalca 

40 obrazec B15 Ocena 
izvajalca 

b15_assessment_en.doc 

(B15) 

Naročnik 
V primeru prekinitve naročila  naročnik o 
prekinitvi in o razlogih za prekinitev obvesti vse 
ponudnike  

Cancellation / Preklic  
obrazec je v mapi obrazcev 
za gradnje – 41 obrazec 
A5a Preklic narocila 

a5a_cancnotice_en.doc (A5a) 

 

 
Opomba: vsi ostali potrebni obrazci (obrazec za finančno identifikacijo, obrazci za identifikacijo ponudnika, so navedeni pri  obrazcih za mednarodni omejeni postopek in med 
obrazci, prevedenimi v slovenski jezik 
 
Legenda: 
Vsi obrazci »A« so objavljeni na spletni stran:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm 
Vsi obrazci »B« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO STORITEV PREVOD SLO« - v ZIP obliki 
 
POMEMBNO: 
V vseh predpisanih obrazcih se lahko spreminja / dodaja / briše del besedila:  besedilo v oglatih oklepajih – [ ---], besedilo med dvema znakoma »manjše« »večje« - < --- > 
besedilo označeno z rumeno barvo -   -------------; pogojno besedilo označeno s sivo barvo - -------------- 

 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
http://ec/
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STEPS TO PROCUREMENT OF SERVICES / KORAKI PRI ODDAJI NAROČILA STORITEV 
 Single Tender / Samo ena ponudba (≤ 20.000 EUR) 

 
 

Ime 
odgovorne 
osebe za 

dejavnost 

Dejavnost 
Pomembni in ustrezni 

dokumenti 
Sklic na obrazec 

Sklic na obrazec na spletni strani EC 
External Cooperation Programmes 

Naročnik 

Izvede raziskavo trga npr. preko spletnih strani, s 
povpraševanjem, s povabilom k oddaji ponudbe 
ipd. 

 

Npr. natisnjena spletna stran, 
prejete ponudbe in 
informacije s strani 
ponudnikov 

  

pogodba   

Za pogodbo se uporabi: 
Service Contract / Pogodba za 
storitve 

obrazec B8 Pogodba za 
storitve poenostavljen 

budget_b8list_simp_2008_en.doc 

 
Postopek v Praktičnem priročniku ni določen – za 
postopek se uporabi poenostavljena razpisna 
dokumentacija 

Simplified Tender Dossier / 
Poenostavljena razpisna 
dokumenta 

obrazci storitve 
poenostavljena RD – v ZIP 
obliki 

Simplified Tender Dossier – v ZIP obliki 
(B8o) 

 
Legenda: 
Poenostavljena razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/index_en.htm 
 
Vsi obrazci poenostavljene razpisne dokumentacije, prevedeni v slovenski jezik, so v mapi »OBRAZCI STORITVE POENOSTAVLJENA RD PREVOD SLO« - v ZIP obliki 

 

http://ec/
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STEPS TO PROCUREMENT OF SUPPLY / KORAKI PRI ODDAJI NAROČILA DOBAV 
International open procedure / Mednarodni odprti postopek (≥ 300.000 EUR ali več) 

 
 

Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik 

Objava napovedi razpisa javnega naročila 

- v Uradnem listu Evropske unije 

- v drugih ustreznih medijih 

Individual supply contract forecast / 
Napoved naročila dobav 

01 obrazec C1 
Napoved narocila 
dobav 

c1_forecast_en.doc  

(C1) 

Naročnik 

Objava obvestila o razpisu javnega naročila 

- v Uradnem listu Evropske unije 

- v drugih ustreznih medijih 

Supply procurement notice / Obvestilo 
o naročilu dobav 

02 obrazec C2 
Obvestilo o narocilu 

c2_procnotice_en.doc (C2) 

Naročnik 
Objava obvestila o razpisu v lokalnih medijih 

- v lokalnem mediju 

Summary Procurement notice – Local 
Advertisement / Povzetek objave 
javnega razpisa – Lokalna objava 

03 obrazec C3 
Obvestilo za lokalno 
objavo 

c3_summarypn_en.doc (C3) 

Naročnik 

Priprava povabila ponudnikom z razpisno 
dokumentacijo. 

Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 

- Povabilo k oddaji ponudbe 

- Navodila ponudnikom 

- Osnutek pogodbe 

- Posebne pogoje pogodbe 

- Splošne pogoje pogodbe 

- Tehnične specifikacije in ponudba 

- Finančna ponudba 

- Garancija za dobro izvedbo 

 

Letter of invitation to tender / 
Povabilo k oddaji ponudbe 

04 obrazec C4a 
Povabilo k oddaji 
ponudbe 

c4a_invit_en.doc  

(C4a) 

Instruction to tenderers / navodila 
ponudnikom 

05 obrazec C4b 
Navodila ponudnikom 

c4b_itt_en.doc 

(C4b) 

Draft Contract / Osnutek pogodbe 
06 obrazec C4c 
Osnutek pogodbe 

c4c_contract_en.doc 

(C4c) 

Draft contract special conditions / 
Posebni pogoji pogodbe 

07 obrazec C4d 
Posebni pogoji 
pogodbe 

c4d_specialconditions_en.do
c 

(C4d) 

Draft contract General / Splošni pogoji 08 obrazec C4e Splosni c4e_annexige_en_doc 
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- Obrazec garancije za predhodno financiranje (če bo 
naročilo predhodno financirano) 

- Administrativna ocena ponudb 

- Ocenjevalni obrazec 

- Obrazec za oddajo ponudbe 

- Garancija ponudnika 

- Izjava o objektivnosti in zaupnosti 

- Drugi obrazci (če je primerno) 

pogodbe pogoji pogodbe (C4e) 

Naročnik  

Technical specifications and Offer  / 
Tehnične specifikacije in ponudba 

09 obrazec C4f 
Tehnicne specifikacije 
in ponudba 

c4f_annexiitechspeciiitechoff
er_en.doc 

(C4f) 

Financial Offer  / Finančna ponudba 
10 obrazec C4g 
Financna ponudba 

c4g_annexivfinoffer_en.doc 

(C4g) 

Model Performance Guarantee / 
Obrazec garancije za dobro izvedbo 

11 obrazec C4h 
Obrazec garancije za 
dobro izvedbo 

c4h_perfguarantee_en.doc 

(C4h) 

Pre-financing guarantee form / 
Obrazec garancije za predhodno 
financiranje – uporabi se, če bo 
naročilo predhodno financirano 

12 obrazec C4i Obrazec 
garancije predhodno 
financiranje 

c4i_prefinanceguarantee_en.
doc 

(C4i) 

Tender submission form / Obrazec za 
oddajo ponudbe 

15 obrazec C4l Obrazec 
za oddajo ponudbe 

c4l_tenderform_en.doc (C4) 

Declaration of objectivity and 
confidentiality  / Izjava o objektivnosti 
in zaupnosti  

16 obrazec A3 Izjava o 
objektivnosti in 
zaupnosti 

a3_decl_ob_conf_en.doc 

(A3) 

Tender guarantee / Garancija 
ponudnika 

17 obrazec C4n 
Garancija ponudnika 

c4n_tenderguarantee_en.do
c (C4n) 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudb 

13 obrazec C4j 
Administrativna ocena 
ponudb 

c4j_admingrid_en.doc 

(C4j) 
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Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
14 obrazec C4k 
Ocenjevalni obrazec 

c4k_evalgrid_en.doc 

(C4k) 

Forms and other relevant documents / 
Obrazci in drugi ustrezni dokumenti 
(če se uporabijo) 

18, 19, 20, 21 

c4o1_bank account / c4o2 / 
c4o3Legal Entity File (private) 
/ c4o4 Legal Entity File 
(public) 

Naročnik 

Imenovanje Komisije za ocenjevanje 

Komisijo sestavljajo: 

- predsednik – brez pravice glasovanja 

- tajnik – brez pravice glasovanja 

- liho število članov (najmanj trije) – s pravico 
glasovanja 

Declaration of impartiality and 
confidentiality /Izjava o 
nepristranskosti in zaupnosti 

obrazec A4 Izjava o 
nepristranskosti in 
zaupnosti – v mapi za 
storitve obrazec 04 

a4_decl_imp_conf_en.doc 

(A4) 

Predsednik 
komisije 

Odpiranje ponudb 

(je javno) 

Service tender opening checklist / 
Kontrolni seznam odpiranja ponudb 

22 obrazec C5 
Kontrolni seznam 
odpiranje ponudb 

c5_openchecklist_en.doc 

(C5) 

Tender opening report / Poročilo o 
odpiranju ponudb 

23 obrazec C6 Porocilo 
o odpiranju ponudb 

c6_openreport_en.doc 

(C6) 

Predsednik 
komisije 

Administrativni pregled ponudb 

- preverjanje ponudb, če ustrezajo formalnim razpisnim 
pogojem 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudbe 

13 obrazec C4j 
Administrativna ocena 
ponudb 

c4j_admingrid_en.doc 

(C4j) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevanje ponudb v tehničnem delu Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
14 obrazec C4k 
Ocenjevalni obrazec  

c4k_evalgrid_en.doc (C4k) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevalno poročilo 
Evaluation report / Ocenjevalno 
poročilo 

24 obrazec C7 
Ocenjevalno porocilo 

c7_evalreport_en.doc 

(C7) 

Naročnik Obvestilo neuspešnim ponudnikom 
Letter to unsuccessful tenderers / 
Obvestilo neuspešnim ponudnikom 

26 obrazec C8b 
Obvestilo neuspesnim 
ponudnikom 

c8b_letterunsuccessful_en.d
oc (C8b) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik Obvestilo uspešnemu ponudniku Notification Letter / Uradno obvestilo 
225 obrazec A8a 
Obvestilo uspesnemu 
ponudniku 

a8a_notifletter_en.doc  

(A8a) 

Naročnik 
Pošiljanje pogodbe izbranemu ponudniku v podpis  

(spremno pismo in pogodba s prilogami) 
Cover letter / Spremno pismo 

28 obrazec A9 
Spremno pismo k 
pogodbi 

a9_coverletter_en.doc (A9) 

Naročnik Obvestilo o oddaji naročila 
ContractorAaward notice / Obvestilo o 
oddaji naročila 

27 obrazec C9b 
Obvestilo o oddaji 
narocila 

c9b_awardnotice_en.doc 

(C9b) 

Naročnik Potrdilo o prevzemu 
Provisional / Final Acceptance 
certificate / Začasno / končno potrdilo 
o prevzemu 

29 obrazec C11 
Zacasno koncno 
potrdilo o prevzemu 

c11_provfinalaccept_en.doc  

(C11) 

Projektni 
vodja 

Ocena dobavitelja 

(pripravi se na zaključku dobave; ocena je sestavni del 
dokumentacije)  

Contractor Assessment form for 
Supply Contract / Ocena dobavitelja 

30 obrazec C10 Ocena 
dobavitelja 

c10_assessment_en.doc 
(C10) 

Naročnik 
V primeru prekinitve naročila  naročnik o prekinitvi in o 
razlogih za prekinitev obvesti vse ponudnike  

Cancellation / Preklic  

obrazec je v mapi 
obrazcev za gradnje – 
41 obrazec A5 Preklic 
narocila 

a5_cancnotice_en.doc (A5) 

 

 
Legenda: 
Vsi obrazci »A« so objavljeni na spletni stran:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm 
Vsi obrazci »C« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/supplies/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO DOBAV PREVOD SLO« - v ZIP obliki 

 
POMEMBNO: 
V vseh predpisanih obrazcih se lahko spreminja / dodaja / briše del besedila:  besedilo v oglatih oklepajih – [ ---], besedilo med dvema znakoma »manjše« »večje« - < --- > 
besedilo označeno z rumeno barvo -   -------------; pogojno besedilo označeno s sivo barvo - -------------- 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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STEPS TO PROCUREMENT OF SUPPLY / KORAKI PRI ODDAJI NAROČILA DOBAV 
Local open procedure / Lokalni odprti postopek (> 100.000 EUR < 300.000 EUR) 

 

Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik 

Objava obvestila o razpisu javnega naročila 

- v Uradnem listu države naročnika 

- v drugih ustreznih medijih 

Supply procurement notice / Obvestilo 
o naročilu dobav 

02 obrazec C2 
Obvestilo o narocilu 

c2_procnotice_en.doc (C2) 

Naročnik 
Objava obvestila o razpisu v lokalnih medijih 

- objavi Evropska komisija na spletni strani EuropaAid) 

Summary Procurement notice – Local 
Advertisement / Povzetek objave 
javnega razpisa – Lokalna objava  

03 obrazec C3 
Obvestilo za lokalno 
objavo 

c3_summarypn_en.doc (C3) 

Naročnik 

 
Priprava povabila ponudnikom z razpisno 
dokumentacijo. 
Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 
- Povabilo k oddaji ponudbe 
- Navodila ponudnikom 
- Osnutek pogodbe 
- Posebne pogoje pogodbe 
- Splošne pogoje pogodbe 
- Tehnične specifikacije in ponudba 
- Finančna ponudba 
- Obrazec garancije za predhodno financiranje (če bo 

naročilo predhodno financirano) 
- Administrativna ocena ponudb 
- Ocenjevalni obrazec 
- Obrazec za oddajo ponudbe 
- Garancija ponudnika (če je zahtevana) 
- Izjava o objektivnosti in zaupnosti 
- Drugi obrazci (če je primerno) 
 

Letter of invitation to tender / 
Povabilo k oddaji ponudbe 

04 obrazec C4a 
Povabilo k oddaji 
ponudbe 

c4a_invit_en.doc  

(C4a) 

Instruction to tenderers / navodila 
ponudnikom 

05 obrazec C4b 
Navodila ponudnikom 

c4b_itt_en.doc 

(C4b) 

Draft Contract / Osnutek pogodbe 
06 obrazec C4c 
Osnutek pogodbe 

c4c_contract_en.doc 

(C4c) 

Draft contract special conditions / 
Posebni pogoji pogodbe 

07 obrazec C4d 
Posebni pogoji 
pogodbe 

c4d_specialconditions_en.do
c 

(C4d) 

Draft contract General / Splošni pogoji 
pogodbe 

08 obrazec C4e Splosni 
pogoji pogodbe 

c4e_annexige_en_doc 

(C4e) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik  

Technical specifications and Offer / 
Tehnične specifikacije in ponudba 

09 obrazec C4f 
Tehnicne specifikacije 
in ponudba 

c4f_annexiitechspeciiitechoff
er_en.doc 

(C4f) 

Financial Offer / Finančna ponudba 
10 obrazec C4g 
Financna ponudba 

c4g_annexivfinoffer_en.doc 

(C4g) 

Pre-financing guarantee form / 
Obrazec garancije za predhodno 
financiranje – uporabi se, če bo 
naročilo predhodno financirano 

12 obrazec C4i Obrazec 
garancije predhodno 
financiranje 

c4i_prefinanceguarantee_en.
doc 

(C4i) 

Tender submission form / Obrazec za 
oddajo ponudbe 

15 obrazec C4l Obrazec 
za oddajo ponudbe 

c4l_tenderform_en.doc (C4l) 

Declaration of objectivity and 
confidentiality / Izjava o objektivnosti 
in zaupnosti 

16 obrazec A3 Izjava o 
objektivnosti in 
zaupnosti 

a3_decl_ob_conf_en.doc 

(A3) 

Tender guarantee / Garancija 
ponudnika (če je zahtevana) 

17 obrazec C4n 
Garancija ponudnika 

c4n_tenderguarantee_en.do
c (C4n) 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudb 

13 obrazec C4j 
Administrativna ocena 
ponudb 

c4j_admingrid_en.doc 

(C4j) 

Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
14 obrazec C4k 
Ocenjevalni obrazec 

c4k_evalgrid_en.doc 

(C4k) 

Forms and other relevant documents / 
Obrazci in drugi ustrezni dokumenti 
(če se uporabijo) 

 
c4_bank account / Legal 
Entity File (private) Legal 
Entity File (public) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik 

Imenovanje Komisije za ocenjevanje 

Komisijo sestavljajo: 
- predsednik – brez pravice glasovanja 
- tajnik – brez pravice glasovanja 
- liho število članov (najmanj trije) – s pravico 

glasovanja 

Declaration of impartiality and 
confidentiality /Izjava o 
nepristranskosti in zaupnosti 

obrazec A4 Izjava o 
nepristranskosti in 
zaupnosti - – v mapi za 
storitve obrazec 04 

a4_decl_imp_conf_en.doc 

(A4) 

Predsednik 
komisije 

Odpiranje ponudb 

(je javno) 

Service tender opening checklist / 
Kontrolni seznam odpiranja ponudb 

22 obrazec C5 
Kontrolni seznam 
odpiranje ponudb 

c5_openchecklist_en.doc 

(C5) 

Tender opening report / Poročilo o 
odpiranju ponudb 

23 obrazec C6 Porocilo 
o odpiranju ponudb 

c6_openreport_en.doc 

(C6) 

Predsednik 
komisije 

Administrativni pregled ponudb 

- preverjanje ponudb, če ustrezajo formalnim razpisnim 
pogojem 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudbe 

13 obrazec C4j 
Administrativna ocena 
ponudb 

c4j_admingrid_en.doc 

(C4j) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevanje ponudb v tehničnem delu Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
14 obrazec C4k 
Ocenjevalni obrazec  

c4k_evalgrid_en.doc 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevalno poročilo 
Evaluation report / Ocenjevalno 
poročilo 

24 obrazec C7 
Ocenjevalno porocilo 

c7_evalreport_en.doc 

(C7) 

Naročnik Obvestilo neuspešnim ponudnikom 
Letter to unsuccessful tenderers / 
Obvestilo neuspešnim ponudnikom 

26 obrazec C8b 
Obvestilo neuspesnim 
ponudnikom 

c8b_letterunsuccessful_en.d
oc (C8b) 

Naročnik 
Obvestilo uspešnemu ponudniku  

(Obvestilo ni obvezno) 
Notification Letter / Uradno obvestilo 

25 obrazec A8a 
Obvestilo uspesnemu 
ponudniku 

a8a_notifletter_en.doc  

(A8a) 

Naročnik 
Pošiljanje pogodbe izbranemu ponudniku v podpis  

(spremno pismo in pogodba s prilogami) 
Cover letter / Spremno pismo 

28 obrazec A9 
Spremno pismo k 
pogodbi 

a9_coverletter_en.doc (A9) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik Obvestilo o oddaji naročila 
Contractor Award notice / Obvestilo o 
oddaji naročila 

27 obrazec C9b 
Obvestilo o oddaji 
narocila 

c9b_awardnotice_en.doc 

(C9b) 

Naročnik Potrdilo o prevzemu 
Provisional / Final Acceptance 
certificate / Začasno / končno potrdilo 
o prevzemu 

29 obrazec C11 
Zacasno koncno 
potrdilo o prevzemu 

c11_provfinalaccept_en.doc  

(C11) 

Projektni 
vodja 

Ocena dobavitelja 

(pripravi se na zaključku dobave; ocena je sestavni del 
dokumentacije)  

Contractor Assessment form for 
Supply Contract / Ocena dobavitelja 

30 obrazec C10 Ocena 
dobavitelja 

c10_assessment_en.doc 
(C10) 

Naročnik 
V primeru prekinitve naročila  naročnik o prekinitvi in o 
razlogih za prekinitev obvesti vse ponudnike  

Cancellation / Preklic  

obrazec je v mapi 
obrazcev za gradnje – 
41 obrazec A5 Preklic 
narocila 

a5_cancnotice_en.doc (A5) 

 

Opomba: vsi ostali potrebni obrazci (obrazec za finančno identifikacijo, obrazci za identifikacijo ponudnika, so navedeni pri obrazcih za  mednarodni odprtipostopek in med 
obrazci, prevedenimi v slovenski jezik 

 
Legenda: 
Vsi obrazci »A« so objavljeni na spletni stran:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm 
Vsi obrazci »C« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/supplies/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO DOBAV PREVOD SLO« - v ZIP obliki 

 
POMEMBNO: 
V vseh predpisanih obrazcih se lahko spreminja / dodaja / briše del besedila:  besedilo v oglatih oklepajih – [ ---], besedilo med dvema znakoma »manjše« »večje« - < --- > 
besedilo označeno z rumeno barvo -   -------------; pogojno besedilo označeno s sivo barvo - -------------- 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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STEPS TO PROCUREMENT OF SUPPLY / KORAKI PRI ODDAJI NAROČILA DOBAV 
Competitive negotiated procedure / Konkurenčni postopek s pogajanji (> 20.000 EUR < 100.000 EUR) 

 
 

Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik Seznam najmanj treh dobaviteljev (podjetij) 
Seznam dobaviteljev (podjetij) – 
obrazec ni predpisan 

  

Naročnik 

Priprava povabila ponudnikom z razpisno 
dokumentacijo. 

Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 

- Povabilo k oddaji ponudbe 

- Navodila ponudnikom 

- Osnutek pogodbe 

- Posebne pogoje pogodbe 

- Splošne pogoje pogodbe 

- Tehnične specifikacije in ponudba 

- Finančna ponudba 

- Obrazec garancije za predhodno financiranje (če bo 
naročilo predhodno financirano) 

- Administrativna ocena ponudb 

- Ocenjevalni obrazec 

- Obrazec za oddajo ponudbe 

- Izjava o objektivnosti in zaupnosti 

Letter of invitation to tender / 
Povabilo k oddaji ponudbe 

04 obrazec C4a 
Povabilo k oddaji 
ponudbe 

c4a_invit_en.doc  

(C4a) 

Instruction to tenderers / navodila 
ponudnikom 

05 obrazec C4b 
Navodila ponudnikom 

c4b_itt_en.doc 

(C4b) 

Draft Contract / Osnutek pogodbe 
06 obrazec C4c 
Osnutek pogodbe 

c4c_contract_en.doc 

(C4c) 

Draft contract special conditions / 
Posebni pogoji pogodbe 

07 obrazec C4d 
Posebni pogoji 
pogodbe 

c4d_specialconditions_en.do
c 

(C4d) 

Draft contract General / Splošni pogoji 
pogodbe 

08 obrazec C4e Splosni 
pogoji pogodbe 

c4e_annexige_en_doc 

(C4e) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik  

Technical specifications and Offer / 
Tehnične specifikacije in ponudba 

09 obrazec C4f 
Tehnicne specifikacije 
in ponudba 

c4f_annexiitechspeciiitechoff
er_en.doc 

(C4f) 

Financial Offer / Finančna ponudba 
10 obrazec C4g 
Financna ponudba 

c4g_annexivfinoffer_en.doc 

(C4g) 

Pre-financing guarantee form / 
Obrazec garancije za predhodno 
financiranje – uporabi se, če bo 
naročilo predhodno financirano 

12 obrazec C4i Obrazec 
garancije predhodno 
financiranje 

c4i_prefinanceguarantee_en.
doc 

(C4i) 

Tender submission form / Obrazec za 
oddajo ponudbe 

15 obrazec C4l Obrazec 
za oddajo ponudbe 

c4l_tenderform_en.doc (C4l) 

Declaration of objectivity and 
confidentiality / Izjava o objektivnosti 
in zaupnosti 

16 obrazec A3 Izjava o 
objektivnosti in 
zaupnosti 

a3_decl_ob_conf_en.doc 

(A3) 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudb 

13 obrazec C4j 
Administrativna ocena 
ponudb 

c4j_admingrid_en.doc (C4j) 

(C4j) 

Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
14 obrazec C4k 
Ocenjevalni obrazec 

c4k_evalgrid_en.doc 

(C4k) 

Naročnik 

Imenovanje Komisije za ocenjevanje 
Komisijo sestavljajo: 
- predsednik – brez pravice glasovanja 
- tajnik – brez pravice glasovanja 
- liho število članov (najmanj trije) – s pravico 

glasovanja 

Declaration of impartiality and 
confidentiality /Izjava o 
nepristranskosti in zaupnosti 

obrazec A4 Izjava o 
nepristranskosti in 
zaupnosti – v mapi za 
storitve obrazec 04 

a4_decl_imp_conf_en.doc 

(A4) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Predsednik 
komisije 

Odpiranje ponudb 

Service tender opening checklist / 
Kontrolni seznam odpiranja ponudb 

22 obrazec C5 
Kontrolni seznam 
odpiranje ponudb 

c5_openchecklist_en.doc 

(C5) 

Tender opening report / Poročilo o 
odpiranju ponudb 

23 obrazec C6 Porocilo 
o odpiranju ponudb 

c6_openreport_en.doc 

(C6) 

Predsednik 
komisije 

Administrativni pregled ponudb 

- preverjanje ponudb, če ustrezajo formalnim razpisnim 
pogojem 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudbe 

13 obrazec C4j 
Administrativna ocena 
ponudb 

c4j_admingrid_en.doc 

(C4j) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevanje ponudb v tehničnem delu Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
214 obrazec C4k 
Ocenjevalni obrazec  

c4k_evalgrid_en.doc (C4k) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevalno poročilo 
Evaluation report / Ocenjevalno 
poročilo 

24 obrazec C7 
Ocenjevalno porocilo 

c7_evalreport_en.doc 

(C7) 

Naročnik Obvestilo neuspešnim ponudnikom 
Letter to unsuccessful tenderers / 
Obvestilo neuspešnim ponudnikom 

26 obrazec C8b 
Obvestilo neuspesnim 
ponudnikom 

c8b_letterunsuccessful_en.d
oc (C8b) 

Naročnik 
Obvestilo uspešnemu ponudniku  

(Obvestilo ni obvezno) 
Notification Letter / Uradno obvestilo 

25 obrazec A8a 
Obvestilo uspesnemu 
ponudniku 

a8a_notifletter_en.doc  

(A8a) 

Naročnik 
Pošiljanje pogodbe izbranemu ponudniku v podpis  

(spremno pismo in pogodba s prilogami) 
Cover letter / Spremno pismo 

28 obrazec A9 
Spremno pismo k 
pogodbi 

a9_coverletter_en.doc (A9) 

Naročnik Potrdilo o prevzemu 
Provisional / Final Acceptance 
certificate / Začasno / končno potrdilo 
o prevzemu 

29 obrazec C11 
Zacasno koncno 
potrdilo o prevzemu 

c11_provfinalaccept_en.doc  

(C11) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Projektni 
vodja 

Ocena dobavitelja 

(pripravi se na zaključku dobave; ocena je sestavni del 
dokumentacije)  

Contractor Assessment form for 
Supply Contract / Ocena dobavitelja 

30 obrazec C10 Ocena 
dobavitelja 

c10_assessment_en.doc 
(C10) 

Naročnik 
V primeru prekinitve naročila  naročnik o prekinitvi in o 
razlogih za prekinitev obvesti vse ponudnike  

Cancellation / Preklic  

obrazec je v mapi 
obrazcev za gradnje – 
41 obrazec A5 Preklic 
narocila 

a5_cancnotice_en.doc (A5) 

 

Opomba: vsi ostali potrebni obrazci (obrazec za finančno identifikacijo, obrazci za identifikacijo ponudnika, so navedeni pri obrazcih za mednarodni odprtipostopek in med 
obrazci, prevedenimi v slovenski jezik 

 
Legenda: 
Vsi obrazci »A« so objavljeni na spletni stran:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm 
Vsi obrazci »C« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/supplies/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO DOBAV PREVOD SLO« - v ZIP obliki 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik za poenostavljeno razpisno dokumentacijo so v mapi »OBRAZCI DOBAVE POENOSTAVLJENA RD SLO« - v ZIP obliki 

 
POMEMBNO: 
V vseh predpisanih obrazcih se lahko spreminja / dodaja / briše del besedila:  besedilo v oglatih oklepajih – [ ---], besedilo med dvema znakoma »manjše« »večje« - < --- > 
besedilo označeno z rumeno barvo -   -------------; pogojno besedilo označeno s sivo barvo - -------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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STEPS TO PROCUREMENT OF SUPPLY / KORAKI PRI ODDAJI NAROČILA DOBAV 
Single Tender / Samo ena ponudba (≤20.000 EUR) 

 
 

Ime 
odgovorne 
osebe za 

dejavnost 

Dejavnost 
Pomembni in ustrezni 

dokumenti 
Sklic na obrazec Spletna stran 

Naročnik 

Izvede raziskavo trga npr. preko spletnih strani, s 
povpraševanjem, s povabilom k oddaji ponudbe 
ipd. 
 

Npr. natisnjena spletna stran, 
prejete ponudbe in 
informacije s strani 
ponudnikov 

  

Pogodba   

Naročnik uporabi: Draft 
Contract for Supply / Osnutek 
pogodbe za dobave 

05 obrazec C4c Osnutek 
pogodbe za dobave 

c4c_contract_en.doc 

(C4c) 

 
 
 
Naročnik lahko uporabi obrazce, ki so objavljeni na spletni strani PRAG za dobave: 
Vsi obrazci »A« so objavljeni na spletni stran:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm 
Vsi obrazci »C« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/supplies/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO DOBAV PREVOD SLO« - v ZIP obliki 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik za poenostavljeno razpisno dokumentacijo so v mapi »OBRAZCI DOBAVE POENOSTAVLJENA RD SLO« - v ZIP obliki 
 
 
Naročnik lahko odda naročilo na podlagi ene same ponudbe. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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STEPS TO PROCUREMENT OF WORKS / KORAKI PRI ODDAJI ZA JAVNA NAROČILA NA PODROČJU GRADENJ 
International open procedure / Mednarodni odprti postopek (≥ 5.000.000 EUR ali več) 

 

Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik 

Objava napovedi razpisa javnega naročila 

- v Uradnem listu Evropske unije 

- v drugih ustreznih medijih 

Works Contract Forecast / Napoved 
javnega naročila za gradnje 

01 obrazec D1 
Napoved javnega 
narocila 

D1_forecast_en.doc  

(D1) 

Naročnik 

Objava obvestila o razpisu javnega naročila 

- v Uradnem listu Evropske unije 

- v drugih ustreznih medijih 

Works procurement notice / Obvestilo 
o naročilu gradnje 

02 obrazec D2 Objava 
javnega naročila 
gradnje 

D2_procnotice_en.doc (D2) 

Naročnik 
Objava obvestila o razpisu v lokalnih medijih 

- v lokalnem mediju 
Local Advertisement / Lokalna objava 

03 obrazec D3 Lokalna 
objava 

D3_summarypn_en.doc (D3) 

Naročnik 

Priprava povabila ponudnikom z razpisno 
dokumentacijo. 

Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 

- Povabilo k oddaji ponudbe 

- Navodila ponudnikom 

- Osnutek pogodbe 

- Posebne pogoje pogodbe 

- Splošne pogoje pogodbe 

- Tehnične specifikacije  

- Tehnična ponudba – vprašalnik 

- Tehnična ponudba – splošne informacije o ponudniku 

- Tehnična ponudba – organigram ponudnika 

- Tehnična ponudba – pooblastilo 

Letter of invitation to tender / 
Povabilo k oddaji ponudbe 

04 obrazec D4a 
Povabilo k oddaji 
ponudbe 

D4a_invit_en.doc  

(D4a) 

Instruction to tenderers / Navodila 
ponudnikom 

05 obrazec D4b 
Navodila ponudnikom 

D4b_itt_en.doc 

(D4b) 

Draft Contract / Osnutek pogodbe 
19 obrazec D4n 
Osnutek pogodbe 

D4n_contract_en.doc 

(D4n) 

Draft contract special conditions / 
Posebni pogoji pogodbe 

20 obrazec D4o 
Posebni pogoji 
pogodbe 

d4o_specialconditions_en.do
c 

(d4o) 

Draft contract General / Splošni pogoji 
pogodbe 

21 obrazec D4p Splosni 
pogoji pogodbe 

d4p_annexge_en.pdf 

(D4p) 
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- Tehnična ponudba – finančni izkaz 

- Tehnična ponudba – tehnične kvalifikacije 

- Finančna ponudba 

- Tehnične risbe 

- Administrativni pregled ponudb 

- Ocenjevalni obrazec 

- Obrazec ponudbe 

- Garancija ponudnika 

- Obrazec garancije za predhodno financiranje (če bo 
naročilo predhodno financirano) 

- Garancija za dobro izvedbo 

- Garancija za zadržani znesek (če je zahtevano) 

- Izjava o objektivnosti in zaupnosti 

- Drugi obrazci (če je primerno) 

 

Naročnik  

Technical specifications  / Tehnične 
specifikacije  

25 obrazec D4u 
Tehnicne specifikacije  

d4u_techspec_en.doc 

(D4u) 

Technical Offer Questionnaire / 
Tehnična ponudba vprašalnik 

08 obrazec D4l 
Tehnicna ponudba 
vprasalnik 

d4l_techofferquestion_en.do
c (D4l) 

Technical Offer General information 
about the tenderer / Tehnična 
ponudba – splošni podatki o 
ponudniku 

09 obrazec D4f 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4f_1 

d4f_techofferform_4.1_en.d
oc(D4f) 

Technical Offer Organisation chart / 
Tehnična ponudba – organigram 
ponudnika 

10 obrazec D4g 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4g_2 

d4g_techofferform_4.2_en.d
oc(D4g) 

Technical Offer Power to Attorney / 
Tehnična ponudba - Pooblastilo 

11 obrazec D4h 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4h_3 

d4h_techofferform_4.3_en.d
oc(D4h) 
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Technical Offer Financial Statement / 
Tehnična ponudba – Finančni izkaz 

12 obrazec D4i 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4i_4 

d4i_techofferform_4.4_en.d
oc 

(D4i) 

Technical Offer / Tehnična ponudba – 
tehnične kvalifikacije 

16 obrazec D4k 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4k_6 

d4k_techooffer 
form_4.6_en.doc 

(D4k) 

Forms and other relevant documents / 
Obrazci in drugi ustrezni dokumenti 
(če se uporabijo) 

13, 14, 15, 16 

d4j1_bank account / d4j2 / 
d4j3 Legal Entity File (private) 
/ d4j4 Legal Entity File 
(public) 

Financial Offer – Interpretative notice / 
Finančna ponudba - Pojasnila 

26 obrazec D4v 
Financna ponudba 

d4v_finoffer-4.1_en.doc 

(D4v) 

Financial Offer Template / Obrazec 
finančne ponudbe – za pavšalno ceno 

27 obrazec D4w 
Finančna ponudba – 
pavšalna cena 

d4w_finoffer_4.2_en.doc 
(D4w) 

Financial Offer Template / Obrazec 
finančne ponudbe – za cene na enoto 

28 obrazec D4x 
Finančna ponudba – 
cene na enoto 

d4x_finoffer_4.3_en.doc 
(D4x) 

Design  Drawings / Tehnične risbe 
29 obrazec D4y 
Tehnicne risbe 

d4y_designdrawing_en.doc 

(D4y) 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudb 

17 obrazec D4j 
Administrativni pregled 
ponudb 

D4j_admingrid_en.doc 

(D4j) 

Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
18 obrazec D4m 
Ocenjevalni obrazec 

d4m_evalgrid_en.doc 

(D4m) 

Tender form / Obrazec ponudbe 
06 obrazec D4e 
Obrazec ponudbe 

d4e_tenderform_en.doc 
(D4e) 

Tender guarantee Form / Obrazec 
garancije ponudnika 

07 obrazec D4d 
Garancija ponudnika 

d4d_tenderguarantee_en.do
c (D4d) 
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Pre-financing guarantee form / 
Obrazec garancije za predhodno 
financiranje – uporabi se, če bo 
naročilo predhodno financirano 

22 obrazec D4q 
Garancija za 
predfinanciranje 

d4q_prefinanceguarantee_e
n.doc 

(D4q) 

Performance Guarantee / Garancija za 
dobro izvedbo 

23 obrazec D4r 
Garancija za dobro 
izvedbo 

d4r_perfguarantee_en.doc 

(D4r) 

Retention Guarantee / Garancija za 
zadržani znesek (če je zahtevana) 

24 obrazec D4s 
Garancija za zdrzani 
znesek 

d4s_retentionguarantee_en.
doc 

(D4s) 

Declaration of objectivity and 
confidentiality / Izjava o objektivnosti 
in zaupnosti 

30 obrazec A3 Izjava o 
objektivnosti in 
zaupnosti 

a3_decl_ob_conf_en.doc 

(A3) 

Naročnik 

Imenovanje Komisije za ocenjevanje 

Komisijo sestavljajo: 

- predsednik – brez pravice glasovanja 

- tajnik – brez pravice glasovanja 

- liho število članov – s pravico glasovanja 

Declaration of impartiality and 
confidentiality /Izjava o 
nepristranskosti in zaupnosti 

31 obrazec A4 Izjava o 
nepristranskosti in 
zaupnosti 

a4_decl_imp_conf_en.doc 

(A4) 

Predsednik 
komisije 

Odpiranje ponudb 

(je javno) 

Tender opening checklist / Kontrolni 
seznam odpiranja ponudb 

32 obrazec D5 
Kontrolni seznam 
odpiranje ponudb 

d5_openchecklist_en.doc 

(D5) 

Tender opening report / Poročilo o 
odpiranju ponudb 

33 obrazec D6 Porocilo 
o odpiranju ponudb 

d6_openreport_en.doc 

(D6) 

Predsednik 
komisije 

Administrativni pregled ponudb 

- preverjanje ponudb, če ustrezajo formalnim razpisnim 
pogojem 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudb 

17 obrazec D4j 
Administrativni pregled 
ponudb 

D4j_admingrid_en.doc 

(D4j) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevanje ponudb v tehničnem delu Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
18 obrazec D4m 
Ocenjevalni obrazec 

d4m_evalgrid_en.doc 

(D4m) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevalno poročilo 
Evaluation report / Ocenjevalno 
poročilo 

34 obrazec D7 
Ocenjevalno porocilo 

d7_evalreport_en.doc 

(D7) 

Naročnik Obvestilo neuspešnim ponudnikom 
Letter to unsuccessful tenderers / 
Obvestilo neuspešnim ponudnikom 

35 obrazec D8 
Obvestilo neuspesnim 
ponudnikom 

d8_letterunsuccessful_en.do
c (D8) 

Naročnik Obvestilo uspešnemu ponudniku Notification Letter / Uradno obvestilo 
36 obrazec D8a 
Obvestilo uspesnemu 
ponudniku 

aD8a_notifletter_en.doc  

(D8a) 

Projektni 
vodja 

Pojasnilo o naročilu in priprava pogodbe s prilogami  Explanatory Note / Pojasnilo 
38 obrazec A6 
Pojasnilo 

a6_explnote_en.doc 

(A6) 

Naročnik 
Pošiljanje pogodbe izbranemu ponudniku v podpis  

(spremno pismo in pogodba s prilogami) 
Cover letter / Spremno pismo 

39 obrazec A9 
Spremno pismo k 
pogodbi 

a9_coverletter_en.doc (A9) 

Naročnik Obvestilo o oddaji naročila 
Work Contract Award notice / 
Obvestilo o oddaji naročila za gradnje 

37 obrazec D9b 
Obvestilo o oddaji 
narocila za gradnje 

d9b_awardnotice_en.doc 

(D9b) 

Projektni 
vodja 

Ocena izvajalca 

(pripravi se na zaključku gradnje; ocena je sestavni del 
dokumentacije)  

Contractor Assessment form for Work 
Contract / Ocena izvajalca gradnje 

40 obrazec D10 Ocena 
izvajalca gradnje 

d10_assessment_en.doc 
(D10) 

Naročnik 
V primeru prekinitve naročila  naročnik o prekinitvi in o 
razlogih za prekinitev obvesti vse ponudnike  

Cancellation / Preklic  
41 obrazec A5 Preklic 
narocila 

a5_cancnotice_en.doc (A5) 
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Legenda: 
Vsi obrazci »A« so objavljeni na spletni stran:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm 
Vsi obrazci »D« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/works/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik, so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO GRADNJE PREVOD SLO« - v ZIP obliki 

 
POMEMBNO: 
V vseh predpisanih obrazcih se lahko spreminja / dodaja / briše del besedila:  besedilo v oglatih oklepajih – [ ---], besedilo med dvema znakoma »manjše« »večje« - < --- > 
besedilo označeno z rumeno barvo -   -------------; pogojno besedilo označeno s sivo barvo - -------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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STEPS TO PROCUREMENT OF WORKS / KORAKI PRI ODDAJI ZA JAVNA NAROČILA NA PODROČJU GRADENJ 
Local open procedure / Lokalni odprti postopek (> 300.000 EUR < 5.000.000 EUR) 

 
 

Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik 
Objava obvestila o razpisu javnega naročila 

- v Uradnem listu države naročnika 

Works procurement notice / Obvestilo 
o naročilu gradnje 

02 obrazec D2 Objava 
javnega naročila 
gradnje 

D2_procnotice_en.doc (D2) 

Naročnik 
Objava obvestila o razpisu – Lokalna objava 

- na spletni strani EuropaAid 
Local Advertisement / Lokalna objava 

03 obrazec D3 Lokalna 
objava 

D3_summarypn_en.doc (D3) 

Naročnik 

Priprava povabila ponudnikom z razpisno 
dokumentacijo. 

Razpisna dokumentacija mora vsebovati: 

- Povabilo k oddaji ponudbe 

- Navodila ponudnikom 

- Osnutek pogodbe 

- Posebne pogoje pogodbe 

- Splošne pogoje pogodbe 

- Tehnične specifikacije  

- Tehnična ponudba – vprašalnik 

- Tehnična ponudba – splošne informacije o ponudniku 

- Tehnična ponudba – organigram ponudnika 

- Tehnična ponudba – pooblastilo 

- Tehnična ponudba – finančni izkaz 

- Tehnična ponudba – tehnične kvalifikacije 

- Finančna ponudba 

Letter of invitation to tender / 
Povabilo k oddaji ponudbe 

04 obrazec D4a 
Povabilo k oddaji 
ponudbe 

D4a_invit_en.doc  

(D4a) 

Instruction to tenderers / Navodila 
ponudnikom 

05 obrazec D4b 
Navodila ponudnikom 

D4b_itt_en.doc 

(D4b) 

Draft Contract / Osnutek pogodbe 
19 obrazec D4n 
Osnutek pogodbe 

D4n_contract_en.doc 

(D4n) 

Draft contract special conditions / 
Posebni pogoji pogodbe 

20 obrazec D4o 
Posebni pogoji 
pogodbe 

d4o_specialconditions_en.do
c 

(d4o) 

Draft contract General / Splošni pogoji 
pogodbe 

21 obrazec D4p Splosni 
pogoji pogodbe 

d4p_annexge_en.pdf 

(D4p) 
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- Tehnične risbe 

- Administrativni pregled ponudb 

- Ocenjevalni obrazec 

- Obrazec ponudbe 

- Garancija ponudnika 

- Obrazec garancije za predhodno financiranje (če bo 
naročilo predhodno financirano) 

- Garancija za dobro izvedbo (če je zahtevana) 

- Garancija za zadržani znesek (če je zahtevano) 

- Izjava o objektivnosti in zaupnosti 

- Drugi obrazci (če je primerno) 

 

Naročnik  

Technical specifications  / Tehnične 
specifikacije  

25 obrazec D4u 
Tehnicne specifikacije  

d4u_techspec_en.doc 

(D4u) 

Technical Offer Questionnaire / 
Tehnična ponudba vprašalnik 

08 obrazec D4e 
Tehnicna ponudba 
vprasalnik 

d4e_techofferquestion_en.d
oc 

(D4e) 

Technical Offer General information 
about the tenderer / Tehnična 
ponudba – splošni podatki o 
ponudniku 

09 obrazec D4f 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_1 

d4f_techofferform_4.1_en.d
oc 

(D4f) 

Technical Offer Organisation chart / 
Tehnična ponudba – organigram 
ponudnika 

10 obrazec D4g 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_2 

d4g_techofferform_4.2_en.d
oc 

(D4g) 

Technical Offer Power to Attorney / 
Tehnična ponudba - Pooblastilo 

11 obrazec D4h 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_3 

d4h_techofferform_4.3_en.d
oc 

(D4h) 

Technical Offer Financial Statement / 
Tehnična ponudba – Finančni izkaz 

12 obrazec D4i 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_4 

d4i_techofferform_4.4_en.d
oc (D4i) 
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Technical Offer / Tehnična ponudba – 
tehnične kvalifikacije 

16 obrazec D4k 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_6 

d4k_techooffer 
form_4.6_en.doc 

(D4k) 

Forms and other relevant documents / 
Obrazci in drugi ustrezni dokumenti 
(če se uporabijo) 

13, 14, 15, 16 

d4j1_bank account / d4j2 / 
d4j3 Legal Entity File (private) 
/ d4j4 Legal Entity File 
(public) 

Financial Offer – Interpretative notice / 
Finančna ponudba - Pojasnila 

26 obrazec D4v 
Financna ponudba 

d4v_finoffer-4.1_en.doc 

(D4v) 

Financial Offer Template / Obrazec 
finančne ponudbe – za pavšalno ceno 

27 obrazec D4w 
Finančna ponudba – 
pavšalna cena 

d4w_finoffer_4.2_en.doc 
(D4w) 

Financial Offer Template / Obrazec 
finančne ponudbe – za cene na enoto 

28 obrazec D4x 
Finančna ponudba – 
cene na enoto 

d4x_finoffer_4.3_en.doc 
(D4x) 

Design Drawings / Tehnične risbe 
29 obrazec D4y 
Tehnicne risbe 

d4y_designdrawing_en.doc 

(D4y) 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudb 

17 obrazec D4l 
Administrativni pregled 
ponudb 

D4l_admingrid_en.doc 

(D4l) 

Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
18 obrazec D4m 
Ocenjevalni obrazec 

d4m_evalgrid_en.doc 

(D4m) 

Tender form / Obrazec ponudbe 
06 obrazec D4c 
Obrazec ponudbe 

d4c_tenderform_en.doc 
(D4c) 

Tender guarantee Form / Obrazec 
garancije ponudnika 

07 obrazec D4d 
Garancija ponudnika 

d4d_tenderguarantee_en.do
c (D4d) 

Pre-financing guarantee form / 
Obrazec garancije za predhodno 
financiranje – uporabi se, če bo 
naročilo predhodno financirano 

22 obrazec D4q 
Garancija za 
predfinanciranje 

d4q_prefinanceguarantee_e
n.doc 

(D4q) 
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Performance Guarantee / Garancija za 
dobro izvedbo (če je zahtevana) 

23 obrazec D4r 
Garancija za dobro 
izvedbo 

d4r_perfguarantee_en.doc 

(D4r) 

Retention Guarantee / Garancija za 
zadržani znesek (če je zahtevana) 

24 obrazec D4s 
Garancija za zdrzani 
znesek 

d4s_retentionguarantee_en.
doc 

(D4s) 

Declaration of objectivity and 
confidentiality / Izjava o objektivnosti 
in zaupnosti 

30 obrazec A3 Izjava o 
objektivnosti in 
zaupnosti 

a3_decl_ob_conf_en.doc 

(A3) 

Naročnik 

Imenovanje Komisije za ocenjevanje 

Komisijo sestavljajo: 

- predsednik – brez pravice glasovanja 

- tajnik – brez pravice glasovanja 

- liho število članov – s pravico glasovanja 

Declaration of impartiality and 
confidentiality /Izjava o 
nepristranskosti in zaupnosti 

31 obrazec A4 Izjava o 
nepristranskosti in 
zaupnosti 

a4_decl_imp_conf_en.doc 

(A4) 

Predsednik 
komisije 

Odpiranje ponudb 

(je javno) 

Service tender opening checklist / 
Kontrolni seznam odpiranja ponudb 

32 obrazec D5 
Kontrolni seznam 
odpiranje ponudb 

d5_openchecklist_en.doc 

(D5) 

Tender opening report / Poročilo o 
odpiranju ponudb 

33 obrazec D6 Porocilo 
o odpiranju ponudb 

d6_openreport_en.doc 

(D6) 

Predsednik 
komisije 

Administrativni pregled ponudb 

- preverjanje ponudb, če ustrezajo formalnim razpisnim 
pogojem 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudb 

17 obrazec D4j 
Administrativni pregled 
ponudb 

D4j_admingrid_en.doc 

(D4j) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevanje ponudb v tehničnem delu Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
34 obrazec D4m 
Ocenjevalni obrazec 

d4m_evalgrid_en.doc 

(D4m) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevalno poročilo 
Evaluation report / Ocenjevalno 
poročilo 

34 obrazec D7 
Ocenjevalno porocilo 

d7_evalreport_en.doc 

(D7) 

Naročnik Obvestilo neuspešnim ponudnikom 
Letter to unsuccessful tenderers / 
Obvestilo neuspešnim ponudnikom 

35 obrazec D8 
Obvestilo neuspesnim 
ponudnikom 

d8_letterunsuccessful_en.do
c (D8) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik Obvestilo uspešnemu ponudniku Notification Letter / Uradno obvestilo 
36 obrazec A8a 
Obvestilo uspesnemu 
ponudniku 

a8a_notifletter_en.doc  

(A8) 

Projektni 
vodja 

Pojasnilo o naročilu in priprava pogodbe s prilogami  Explanatory Note / Pojasnilo 
38 obrazec A6 
Pojasnilo 

a6_explnote_en.doc 

(A6) 

Naročnik 
Pošiljanje pogodbe izbranemu ponudniku v podpis  

(spremno pismo in pogodba s prilogami) 
Cover letter / Spremno pismo 

39 obrazec A9 
Spremno pismo k 
pogodbi 

a9_coverletter_en.doc (A9) 

Naročnik Obvestilo o oddaji naročila 
Work Contract Award notice / 
Obvestilo o oddaji naročila za gradnje 

37 obrazec D9b 
Obvestilo o oddaji 
narocila za gradnje 

d9b_awardnotice_en.doc 

(D9b) 

Projektni 
vodja 

Ocena izvajalca 

(pripravi se na zaključku gradnje; ocena je sestavni del 
dokumentacije)  

Contractor Assessment form for Work 
Contract / Ocena izvajalca gradnje 

40 obrazec D10 Ocena 
izvajalca gradnje 

d10_assessment_en.doc 
(D10) 

Naročnik 
V primeru prekinitve naročila  naročnik o prekinitvi in o 
razlogih za prekinitev obvesti vse ponudnike  

Cancellation / Preklic  
41 obrazec A5 Preklic 
narocila 

a5_cancnotice_en.doc (A5) 

 

 
Legenda: 
Vsi obrazci »A« so objavljeni na spletni stran:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm 
Vsi obrazci »D« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/works/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik, so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO GRADNJE PREVOD SLO« - v ZIP obliki 

 
POMEMBNO: 
V vseh predpisanih obrazcih se lahko spreminja / dodaja / briše del besedila:  besedilo v oglatih oklepajih – [ ---], besedilo med dvema znakoma »manjše« »večje« - < --- > 
besedilo označeno z rumeno barvo -   -------------; pogojno besedilo označeno s sivo barvo - -------------- 

 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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STEPS TO PROCUREMENT OF WORKS / KORAKI PRI ODDAJI ZA JAVNA NAROČILA NA PODROČJU GRADENJ 
Competitive negotiated procedure / Konkurenčni postopek s pogajanji (> 10.000 EUR <300.000 EUR) 

 

Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik Seznam najmanj treh ponudnikov 
Seznam, ki ga pripravi naročnik – 
obrazec ni predpisan 

  

Naročnik 

Priprava povabila ponudnikom z razpisno 
dokumentacijo. 

Razpisna dokumentacija vsebuje (glede na zahtevnost 
naročila): 

- Povabilo k oddaji ponudbe 

- Navodila ponudnikom 

- Osnutek pogodbe 

- Posebne pogoje pogodbe 

- Splošne pogoje pogodbe 

- Tehnične specifikacije  

- Tehnična ponudba – vprašalnik 

- Tehnična ponudba – splošne informacije o ponudniku 

- Tehnična ponudba – organigram ponudnika 

- Tehnična ponudba – pooblastilo 

- Tehnična ponudba – finančni izkaz 

- Tehnična ponudba – tehnične kvalifikacije 

- Finančna ponudba 

- Tehnične risbe 

- Administrativni pregled ponudb 

- Ocenjevalni obrazec 

Letter of invitation to tender / 
Povabilo k oddaji ponudbe 

04 obrazec D4a 
Povabilo k oddaji 
ponudbe 

D4a_invit_en.doc  

(D4a) 

Instruction to tenderers / Navodila 
ponudnikom 

05 obrazec D4b 
Navodila ponudnikom 

D4b_itt_en.doc 

(D4b) 

Draft Contract / Osnutek pogodbe 
19 obrazec D4c 
Osnutek pogodbe 

D4c_contract_en.doc 

(D4c) 

Draft contract special conditions / 
Posebni pogoji pogodbe 

20 obrazec D4o 
Posebni pogoji 
pogodbe 

d4o_specialconditions_en.do
c 

(d4o) 

Draft contract General / Splošni pogoji 
pogodbe 

21 obrazec D4p Splosni 
pogoji pogodbe 

d4p_annexge_en.pdf 

(D4p) 
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- Obrazec ponudbe 

- Garancija ponudnika (če je zahtevana) 

- Obrazec garancije za predhodno financiranje (če bo 
naročilo predhodno financirano) 

- Garancija za dobro izvedbo (če je zahtevana) 

Naročnik  

Technical specifications  / Tehnične 
specifikacije  

25 obrazec D4u 
Tehnicne specifikacije  

d4u_techspec_en.doc 

(D4u) 

Technical Offer Questionnaire / 
Tehnična ponudba vprašalnik 

08 obrazec D4e 
Tehnicna ponudba 
vprasalnik 

d4e_techofferquestion_en.d
oc 

(D4e) 

Technical Offer General information 
about the tenderer / Tehnična 
ponudba – splošni podatki o 
ponudniku 

09 obrazec D4f 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_1 

d4f_techofferform_4.1_en.d
oc 

(D4f) 

Technical Offer Organisation chart / 
Tehnična ponudba – organigram 
ponudnika 

10 obrazec D4g 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_2 

d4g_techofferform_4.2_en.d
oc 

(D4g) 

Technical Offer Power to Attorney / 
Tehnična ponudba - Pooblastilo 

11 obrazec D4h 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_3 

d4h_techofferform_4.3_en.d
oc 

(D4h) 

Technical Offer Financial Statement / 
Tehnična ponudba – Finančni izkaz 

12 obrazec D4i 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_4 

d4i_techofferform_4.4_en.d
oc 

(D4i) 

Technical Offer / Tehnična ponudba – 
tehnične kvalifikacije 

16 obrazec D4k 
Tehnicna ponudba 
obrazec 4_6 

d4k_techooffer 
form_4.6_en.doc 

(D4k) 

Forms and other relevant documents / 
Obrazci in drugi ustrezni dokumenti 
(če se uporabijo) 

13, 14, 15, 16 

d4j1_bank account / d4j2 / 
d4j3 Legal Entity File (private) 
/ d4j4 Legal Entity File 
(public) 
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Financial Offer – Interpretative notice / 
Finančna ponudba - Pojasnila 

26 obrazec D4v 
Financna ponudba 

d4v_finoffer-4.1_en.doc 

(D4v) 

Financial Offer Template / Obrazec 
finančne ponudbe – za pavšalno ceno 

27 obrazec D4w 
Finančna ponudba – 
pavšalna cena 

d4w_finoffer_4.2_en.doc 
(D4w) 

Financial Offer Template / Obrazec 
finančne ponudbe – za cene na enoto 

28 obrazec D4x 
Finančna ponudba – 
cene na enoto 

d4x_finoffer_4.3_en.doc 
(D4x) 

Design Drawings / Tehnične risbe 
29 obrazec D4y 
Tehnicne risbe 

d4y_designdrawing_en.doc 

(D4y) 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudb 

17 obrazec D4l 
Administrativni pregled 
ponudb 

D4l_admingrid_en.doc 

(D4l) 

Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
18 obrazec D4m 
Ocenjevalni obrazec 

d4m_evalgrid_en.doc 

(D4m) 

Tender form / Obrazec ponudbe 
06 obrazec D4c 
Obrazec ponudbe 

d4c_tenderform_en.doc 
(D4c) 

Tender guarantee Form / Obrazec 
garancije ponudnika (če je zahtevana) 

07 obrazec D4d 
Garancija ponudnika 

d4d_tenderguarantee_en.do
c (D4d) 

Pre-financing guarantee form / 
Obrazec garancije za predhodno 
financiranje – uporabi se, če bo 
naročilo predhodno financirano 

22 obrazec D4q 
Garancija za 
predfinanciranje 

d4q_prefinanceguarantee_e
n.doc 

(D4q) 

Performance Guarantee / Garancija za 
dobro izvedbo (če je zahtevana) 

23 obrazec D4r 
Garancija za dobro 
izvedbo 

d4r_perfguarantee_en.doc 

(D4r) 

Retention Guarantee / Garancija za 
zadržani znesek (če je zahtevana) 

24 obrazec D4s 
Garancija za zadrzani 
znesek 

d4s_retentionguarantee_en.
doc 

(D4s) 
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Declaration of objectivity and 
confidentiality / Izjava o objektivnosti 
in zaupnosti 

30 obrazec A3 Izjava o 
objektivnosti in 
zaupnosti 

a3_decl_ob_conf_en.doc 

(A3) 

Naročnik 

Imenovanje Komisije za ocenjevanje 

Komisijo sestavljajo: 

- predsednik – brez pravice glasovanja 

- tajnik – brez pravice glasovanja 

- liho število članov – s pravico glasovanja 

Declaration of impartiality and 
confidentiality /Izjava o 
nepristranskosti in zaupnosti 

31 obrazec A4 Izjava o 
nepristranskosti in 
zaupnosti 

a4_decl_imp_conf_en.doc 

(A4) 

Predsednik 
komisije 

Odpiranje ponudb 

Tender opening checklist / Kontrolni 
seznam odpiranja ponudb 

32 obrazec D5 
Kontrolni seznam 
odpiranje ponudb 

d5_openchecklist_en.doc 

(D5) 

Tender opening report / Poročilo o 
odpiranju ponudb 

33 obrazec D6 Porocilo 
o odpiranju ponudb 

d6_openreport_en.doc 

(D6) 

Predsednik 
komisije 

Administrativni pregled ponudb 

- preverjanje ponudb, če ustrezajo formalnim razpisnim 
pogojem 

Administrative compliance grid / 
Administrativna ocena ponudb 

17 obrazec D4j 
Administrativni pregled 
ponudb 

D4j_admingrid_en.doc 

(D4j) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevanje ponudb v tehničnem delu Evaluation grid / Ocenjevalni obrazec 
18 obrazec D4m 
Ocenjevalni obrazec 

d4m_evalgrid_en.doc 

(D4m) 

Predsednik 
komisije 

Ocenjevalno poročilo 
Evaluation report / Ocenjevalno 
poročilo 

34 obrazec D7 
Ocenjevalno porocilo 

d7_evalreport_en.doc 

(D7) 

Naročnik Obvestilo neuspešnim ponudnikom 
Letter to unsuccessful tenderers / 
Obvestilo neuspešnim ponudnikom 

35 obrazec D8 
Obvestilo neuspesnim 
ponudnikom 

d8_letterunsuccessful_en.do
c (D8) 

Naročnik Obvestilo uspešnemu ponudniku  Notification Letter / Uradno obvestilo 
36 obrazec D8a 
Obvestilo uspesnemu 
ponudniku 

d8a_notifletter_en.doc  

(D8a) 

Projektni 
vodja 

Pojasnilo o naročilu in priprava pogodbe s prilogami  Explanatory Note / Pojasnilo 
38 obrazec A6 
Pojasnilo 

a6_explnote_en.doc 

(A6) 
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Ime 
odgovorne 
osebe za 
dejavnost 

Dejavnost Pomembni in ustrezni dokumenti 
Sklic na obrazec – 

prevod SI / HR 

Sklic na obrazec na spletni 
strani EC External 

cooperation programmes 

Naročnik 
Pošiljanje pogodbe izbranemu ponudniku v podpis  

(spremno pismo in pogodba s prilogami) 
Cover letter / Spremno pismo 

39 obrazec A9 
Spremno pismo k 
pogodbi 

a9_coverletter_en.doc (A9) 

Projektni 
vodja 

Ocena izvajalca 

(pripravi se na zaključku gradnje; ocena je sestavni del 
dokumentacije)  

Contractor Assessment form for Work 
Contract / Ocena izvajalca gradnje 

40 obrazec D10 Ocena 
izvajalca gradnje 

d10_assessment_en.doc 
(D10) 

Naročnik 
V primeru prekinitve naročila  naročnik o prekinitvi in o 
razlogih za prekinitev obvesti vse ponudnike  

Cancellation / Preklic  
41 obrazec A5 Preklic 
narocila 

a5_cancnotice_en.doc (A5) 

 

 
Legenda: 
Vsi obrazci »A« so objavljeni na spletni stran:  http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm 
Vsi obrazci »D« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/works/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik, so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO GRADNJE PREVOD SLO« - v ZIP obliki 

 
POMEMBNO: 
V vseh predpisanih obrazcih se lahko spreminja / dodaja / briše del besedila:  besedilo v oglatih oklepajih – [ ---], besedilo med dvema znakoma »manjše« »večje« - < --- > 
besedilo označeno z rumeno barvo -   -------------; pogojno besedilo označeno s sivo barvo - -------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
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STEPS TO PROCUREMENT OF WORKS / KORAKI PRI ODDAJI ZA JAVNA NAROČILA NA PODROČJU GRADENJ 

Single Tender / Samo ena ponudba (≤20.000 EUR) 

 
 

Ime 
odgovorne 
osebe za 

dejavnost 

Dejavnost 
Pomembni in ustrezni 

dokumenti 
Sklic na obrazec Spletna stran 

Naročnik 

Izvede raziskavo trga npr. preko spletnih strani, s 
povpraševanjem, s povabilom k oddaji ponudbe 
ipd. 

 

Npr. natisnjena spletna stran, 
prejete ponudbe in 
informacije s strani 
ponudnikov 

  

Pogodba   

Za pogodbo se uporabi: Draft 
Contract / Osnutek pogodbe 

19 obrazec D4n Osnutek 
pogodbe 

D4n_contract_en.doc 

(D4n) 

  
Draft contract special 
conditions / Posebni pogoji 
pogodbe 

20 obrazec D4o Posebni 
pogoji pogodbe 

d4o_specialconditions_en.doc 

(D4o) 

  
Draft contract General / 
Splošni pogoji pogodbe 

21 obrazec D4p Splosni 
pogoji pogodbe 

d4p_annexge_en.pdf 

(D4p) 

 Postopek v Praktičnem priročniku ni določen     

 
Legenda: 
Vsi obrazci »D« so objavljeni na spletni strani: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/works/index_en.htm 
Vsi obrazci, prevedeni v slovenski jezik / hrvaški jezik so v mapi »OBRAZCI ZA ODDAJO GRADNJE PREVOD SLO« - v ZIP obliki
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