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Vsebina
• Kratka predstavitev DNS
o pravna podlaga
o opis vzpostavitve in izvajanja DNS

• Praktična predstavitev izvedbe javnega naročila z
uporabo DNS v informacijskem sistemu e-JN

Opredelitev dinamičnega
nabavnega sistema
• 49. člen ZJN-3
• Predstavlja tehniko naročanja
• Vzpostavi se na podlagi izvedenega omejenega
postopka oddaje javnega naročila – dvofazni postopek
• Popolnoma elektronsko naročanje
• Predmet nabave so lahko standardizirane (običajne)
nabave – za običajne nabave z značilnostmi, ki so
takšne kot so splošno dostopne na trgu, izpolnjujejo
naročnikove zahteve – »off the shelf« proizvodi

Opredelitev dinamičnega
nabavnega sistema
• Lahko se razdeli na kategorije proizvodov, gradenj
ali storitev
• Sprejem/dodajanje novih kvalificiranih kandidatov
ves čas izvajanja dinamičnega nabavnega sistema
• Ni dovoljeno omejevanje števila
udeležencev/kandidatov
• Trajanje DNS

Izvedba DNS
1. faza (vzpostavitev DNS)
• Izračun ocenjene vrednosti
• Sklep o začetku postopka (ni obvezen, lahko drug
dokument)
• Priprava razpisne dokumentacije in objava obvestila
o javnem naročilu
• Pregled in ocenjevanje (prvih) prijav
• Priprava odločitve o priznanju sposobnosti
• Uvrstitev v katalog ponudnikov

Izvedba DNS
2. faza (posamezna povpraševanja)
• Zagotovljena sredstva- naveden vir in obseg sredstev,
namenjen izvedbi posameznega povpraševanja
• Priprava in pošiljanje povabila k predložitvi ponudb
• Pregled in ocenjevanje ponudb
• Priprava odločitve o oddaji posameznega
povpraševanja
• Pogodba
• Obvestilo o oddaji posameznega javnega naročila
• Obvestilo o oddaji javnega naročila

Izračun ocenjene vrednosti
• Izračun ocenjene vrednosti pomemben zaradi
mesta objave (portal javnih naročil ali portal javnih
naročil in Uradni list EU)
• Za DNS naročnik upošteva najvišjo ocenjeno
vrednost brez DDV vseh javnih naročil, predvidenih
za celotno trajanje DNS-ja (šesti odstavek 24. člena
ZJN-3)
• Zagotovljena sredstva za izvajanje posameznih
povpraševanj

Razpisna dokumentacija
Za namene oddajanja javnih naročil v okviru dinamičnega nabavnega sistema
naročnik:
•

objavi povabilo k sodelovanju, v katerem jasno navede, da se uporablja DNS;

•

obdobje veljavnosti DNS in možnost podaljšanja

•

v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navede vsaj vrsto in ocenjeno
količino predvidenih nabav ter vse potrebne informacije v zvezi z DNS, vključno
s tem, kako ta sistem deluje, katera elektronska oprema se uporablja ter
tehničnimi ureditvami in specifikacijami za povezavo;

•

navede morebitno razdelitev na kategorije blaga, gradenj ali storitev in njihove
značilnosti;

•

v času veljavnosti sistema zagotovi neomejen, popoln in neposreden dostop do
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Razpisna dokumentacija- pogoji
in merila
Pogoji za sodelovanje

• Lahko se določijo različno za vsako posamezno kategorijo
• Ne smejo se spreminjati v drugi fazi (pri oddaji posameznih naročil)
• ESPD je obvezen

• Naročnik lahko kadar koli v obdobju veljavnosti DNS od udeležencev, ki so
dobili dostop do njega, zahteva, da v petih delovnih dneh od datuma, ko
jim je posredovana zahteva, predložijo prenovljen in posodobljen ESPD.

Merila za oddajo

• Morajo biti določena v obvestilu o javnem naročilu za vzpostavitev DNS
• Lahko se določijo različno za vsako posamezno kategorijo
• Ne smejo se spreminjati v drugi fazi, ampak se ustrezno, natančneje
lahko opredelijo v povabilih k oddaji ponudbe

Roki
• Prejem prijav:

• prejem prvih prijav: najmanj 30 dni od dneva pošiljanja obvestila o
javnem naročilu
• po posredovanju povabila k predložitvi ponudb za prvo posamezno
javno naročilo v okviru DNS se rok za prejem prijav ne uporablja več

• Prejem ponudb: najmanj 10 dni od datuma pošiljanja
povabila k predložitvi ponudb
• Rok za pregled prijav: 10 delovnih dni
o Možnost podaljšanja:

▪ na 15 delovnih dni: zaradi potrebe po preučitvi dodatne dokumentacije ali
preverjanja, ali gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje
▪ Prve prijave: Dokler povabilo k predložitvi ponudb za prvo posamezno
javno naročilo v okviru DNS ni bilo poslano, lahko naročnik podaljša
obdobje za obravnavo prijav, če v tem času ne objavi nobenega povabila k
predložitvi ponudb. V tem primeru naročnik v razpisni dokumentaciji
navede, za koliko namerava podaljšati to obdobje.

• Oddaja posameznega naročila in rok za pregled ponudb: 90
dni od roka za oddajo ponudb

Vzpostavitev DNS in oddaja
posameznih povpraševanj
• Naročnik gospodarski subjekt čim prej obvesti, ali mu je bil odobren
dostop do DNS ali ne.
• Naročnik vse udeležence, ki so dobili dostop do DNS, v skladu z
62. členom ZJN-3 povabi k predložitvi ponudb za vsako posamezno
javno naročilo v okviru DNS. Če je DNS razdeljen na kategorije
gradenj, proizvodov ali storitev, povabi naročnik k predložitvi ponudb
vse udeležence, ki so dobili dostop do DNS za kategorijo, ki ustreza
posameznemu javnemu naročilu.
• Naročnik odda javno naročilo ponudniku, ki je predložil najboljšo
ponudbo glede na merila za oddajo javnega naročila, določena v
obvestilu o javnem naročilu za vzpostavitev DNS.

• Možnost izvajanja elektronske dražbe (2. faza)
• Pogajanja-niso dovoljena

Portal javnih naročil- predmet
objav
• obvestilo o javnem naročilu
o obvestilo o javnem naročilu naročnik objavi tudi, če spremeni
obdobje veljavnosti DNS

• dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
(razpisna dokumentacija)
• vprašanja in odgovori (1. faza – prejem prvih prijav)
• odločitev o priznanju sposobnosti
• odločitev o oddaji posameznega javnega naročila

Portal javnih naročil- predmet
objav

• pogodba o izvedbi posameznega javnega naročila

• obvestilo o oddaji posameznega javnega naročila na
podlagi DNS
o v 30 dneh po vsaki oddaji posameznega naročila
(končani drugi fazi) potrebna objava obvestila o oddaji
naročila – lahko se objavlja četrtletna obvestila

• „končno“ obvestilo o oddaji javnega naročila po
zaključku DNS

o obvestilo o oddaji javnega naročila naročnik objavi
tudi, če se sistem ukine

Portal javnih naročil- obrazci
ime.priimek@gov.si

Objavljanje obvestil na portalu
javnih naročil
• dosje javnega naročila z vzpostavljenim DNS

Pravno varstvo
1. faza (vzpostavitev DNS)
• Možnost uveljavljanja pravnega varstva na odločitev o
priznanju sposobnosti
2. faza (posamezna povpraševanja)
• Možnost uveljavljanja pravnega varstva na odločitev o
oddaji posameznega naročila v okviru DNS samo v primeru,
ko je vrednost posameznega naročila višja od mejne
vrednosti za objavo v UL EU (tretji odstavek 5. člena
ZPVPJN)
• V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo v DNS,
je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu
z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Pravno varstvo
TAKSA
drugi odstavek 71. člena ZPVPJN
• 4.000 eurov - če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave
ali razpisno dokumentacijo (omejeni postopek)
drugi odstavek 71. člena ZPVPJN
• 1.000 eurov – če zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o
priznanju usposobljenosti
četrti odstavek 71. člena ZPVPJN
• 1.000 eurov - če se zahtevek za revizijo nanaša na oddajo
posameznega naročila v DNS (vrednost objave nad pragovi EU)

Potek DNS
1. faza- vzpostavitev DNS
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* z možnostjo
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Primerjava DNS z okvirnim
sporazumom
DNS

Okvirni
sporazum

Omogočen dostop ves čas trajanja

DA

NE

Omejevanje števila gospodarskih subjektov

NE

DA

Možnost uporabe e-Dražbe

DA

DA

Prilagodljivost tehničnih specifikacij novemu
razvoju produktov

DA

NE

Odpiranje konkurence oz. oddaja posameznih
naročil

DA

DA

Merila se lahko spreminjajo

NE

NE

Naročilo se lahko razdeli na kategorije (sklope)

DA

DA

Predstavitev izvedbe javnega naročila z
uporabo DNS v informacijskem sistemu
e-JN

Gradiva
• Navodila za uporabo e-JN-NAROČNIKI: https://ejn.gov.si/dam/jcr:730ee89ce9ed-46bf-b0ef8e4f870d7eb2/Navodila%20za%20uporabo%20aplikacije%20eJN2narocniki_06.7.2021.docx
• Spletne učilnice za naročnike: https://ejn.gov.si/ucilnice.html
• Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori: https://ejn.gov.si/dam/jcr:2e4190fba68b-494a-9b71-13b70de95447/Odgovori_na_vprasanja_narocniki.docx
• Vzorci

razpisnih

dokumentacij:

navodila/vzorcna-rd.html

https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-

Hvala za vašo pozornost !
STIK Z NAMI
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Telefonsko svetovanje (sistem javnega naročanja): 01 478 1688, vsak torek in četrtek med
9.00 in 12.00 uro
Telefonsko svetovanje (tehnična pomoč, e-JN): 080 2002
Enota za pomoč uporabnikom, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri javnih naročilih,
sofinanciranih s sredstvi EU (help-desk)
https://ejn.gov.si/direktorat/pomoc-uporabnikom.html
Portal za podporo elektronskemu javnemu naročanju: https://ejn.gov.si/

