
 
 

 

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 

uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za 

uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z 

Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo 

prijavi na istem naslovu. 

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo 

odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto 

uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v 

imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe 

je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni 

pred potekom roka za oddajo ponudb. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si 

najkasneje do       /datumski rok za predložitev ponudb/ do       ure. Za oddano ponudbo se šteje 

ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 

informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 

naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN 

spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji 

povezavi:  /naročnik vnese ali skopira spletni naslov, preko katerega bodo ponudniki na elektronski 

način oddali ponudbo/. 

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne       /datum odpiranja/ 

in se bo začelo ob       uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.  

 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 

odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, 

ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek 

»Predračun«.  

DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil IN/ALI spletnih straneh 

naročnika, na naslovu      /izbrati ustrezno/. 

 

                                                      
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631) 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka 

izključno preko portala javnih naročil. 

 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v 

zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 

vključno       /datum/ do       ure /pri določitvi datuma upoštevati, da je zadnji zakonsko določen dan za 

naročnikove odgovore oziroma pojasnila v odprtem postopku 6 (šest) dni pred datumom, ki je določen za oddajo 

ponudb; rok določiti 6+x dni, pri čemer je x čas, ki ga potrebuje naročnik za pripravo odgovora; v kolikor naročnik 

skrajša rok za oddajo ponudb iz razloga nujnosti, je ta rok štiri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb/.  

 

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, 

naročnik ne bo odgovarjal. 

 

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne 

spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k 

razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije 

štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 

 

PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

 

1.  Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi) 

2.  izpolnjen obrazec »Predračun«, 

3.  Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in 

podizvajalci to zahtevajo) 

4.  Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke xx teh navodil 

5.  zavarovanje za resnost ponudbe, /če je bilo zahtevano/ 

6.  /naštejejo se ostali dokumenti kot so npr. terminski načrt storitve, tehnične specifikacije ponujene 

storitve/, odvisno od zahtev javnega naročila  

 

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik 

najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim 

pogojem oziroma razlogom za izključitev. 

 

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 

naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in 

dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem 

primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 

 

OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 

izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
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zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 

zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev 

oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 

 

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 

 

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 

naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. 

 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni 

koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, 

gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   

 

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, 

ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-

JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. 

obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-

JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.  

 

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. 

obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  

 

! PREDRAČUN  (naročnik izbere primer A ali B) 

 

A PRIMER če naročnik pripravi predračun v enostavni obliki ali sestavi (npr. en zavihek v Excel-u, v  

.doc dokumentu, brez podrobnih navedb ali zahtev po navedbah določenih specifikacij, ki bi lahko 

pomenile poslovno skrivnost ipd.) navede:/ 

OBRAZEC »PREDRAČUN«  

 

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del 

razpisne dokumentacije. 

 

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer       /na primer: na največ dve decimalni mesti/.  

 

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko 

ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz 

predmetne razpisne dokumentacije. 

 

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 

 

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

 

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, 

carinske ter vse morebitne druge stroške…).  

 

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo 

ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.  

 

B- PRIMER, če bo naročnik ponudbeni predračun oblikoval v zahtevnejši obliki ali sestavi (npr. v 

Excel-u z več zavihki, s podrobnimi navedbami ali zahtevami po navedbi določenih specifikacij, ki bi 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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lahko pomenile poslovno skrivnost ipd.) oblikovati tudi povzetek predračuna (rekapitulacijo). V tem 

primeru navede:/ 

 

OBRAZEC »PREDRAČUN« IN »POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)« 

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del 

razpisne dokumentacije. 

 

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer       /na primer: na največ dve decimalni mesti/.  

 

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko 

ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz 

predmetne razpisne dokumentacije. 

 

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 

 

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

 

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, 

carinske ter vse morebitne druge stroške…).  

 

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo 

ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).  

 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec 

»Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju 

ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med 

podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim 

Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem 

predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«. 

 

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

/Finančna zavarovanja niso obvezna. Naročnik določi finančna zavarovanja v skladu z Uredbo o finančnih 

zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) ter po lastni presoji, glede na tveganje izvedbe 

naročila, obseg in zahtevnost naročila, potencialne ponudnike na trgu, ipd. Primer: 

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo. Za zavarovanje 

resnosti ponudbe ponudniki lahko predložijo:       /navede se, katera finančna zavarovanja so dopuščena/  

 

Višina zavarovanja za resnost ponudbe znaša       EUR. 

 

Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati do vključno       /datum, do katerega naročnik predvideva, 

da bo izbor zaključen in podpisana pogodba z izbranim ponudnikom, upoštevaje tudi morebitno vložitev zahtevka 

za revizijo. V kolikor sta zahtevani tako zavarovanje za resnost kot za dobro izvedbo posla je treba upoštevati, da 

veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne sme poteči pred rokom za predložitev finančnega 

zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti./ 

 

/Naslednji odstavek se uporabi v primeru, da je javno naročilo razdeljeno na sklope – višina zavarovanj je 

določena za posamezne sklope/:  

Višina zavarovanja za resnost ponudbe za posamezni sklop znaša: 

- Sklop 1:       EUR, 
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- Sklop 2:       EUR, 

- Sklop 3:       EUR. 

 

V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več sklopov lahko v ponudbi predloži eno zavarovanje za 

resnost ponudbe za vse navedene ponujene sklope, lahko pa predloži več zavarovanj za vsak sklop 

posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno zavarovanje za več sklopov, mora biti znesek 

zavarovanja enak najmanj seštevku zneskov za vse sklope, za katere je predložil ponudbo. 

 

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih: 

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil 

ponudbo v času njene veljavnosti ali 

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali 

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 

pogoji naročila. 

 

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta 

pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe. 

 

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz 

leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. 

 

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja. 

 

 


