POSTOPEK S POGAJANJI Z OBJAVO - 1. FAZA
(45. člen)

Strokovna komisija
(66/2. čl.)

Izračun ocenjene vrednosti (24. čl.)
22. člen
(mejne
vrednosti za
objave)

Sklep o začetku postopka
(66/1 čl.)

39. člen
(izbira
postopkov)

Dokumentacija in povabilo k oddaji
prijave
(45/1, 2. čl., 67. – 74. čl., 79. čl.)

Objava obvestila o javnem naročilu
(45/3. čl., 52. čl., 53. čl., 54. čl., 56. čl.) –
obrazec EU - 2

Spremembe, dopolnitve in pojasnila
razpisne dokumentacije (60. čl., 61/4 čl. 67/
2. čl.)

Potrebna
sprememba
objave
naročila

DA

NE

Objava spremembe razpisne
dokumentacije (60. čl., 67/2. čl.)

Objava obvestila o
dodatnih informacijah,
informacijah o
nedokončanem postopku
ali popravku (Obrazec EU14)

Odpiranje prijav (88. čl.)
Vrnitev prepozno prejetih prijav
(88/1. čl.)
Preveritev prijav (75. – 80. čl., 89/4. čl.)

Dopustne dopolnitve prijave (89/5. čl.)

Odločitev o priznanju sposobnosti
(90 čl.)

DA

Zahteva za
revizijo
postopka

NE

Postopek se nadaljuje in
zaključi v skladu z ZPVPJN
Pravnomočna odločitev o
priznanju sposobnosti
(90/9. čl.)

POSTOPEK S POGAJANJI Z OBJAVO - 2. FAZA
(45. člen)

DOKUMENTACIJA ZA OSTALE FAZE
(61. čl., 67. – 74. čl.)

Povabilo k oddaji ponudbe (44/9. čl., 62. čl., 82. čl.)

Zapisnik odpiranja ponudb (5
delovnih dni – 88/6. čl., 88/7. čl.)

(Javno) odpiranje ponudb (88. čl.)

Ustavitev postopka
(90/1. čl.)
Preveritev ponudb (75. – 80. čl., 89/4. čl.)

Vrnitev prepozno prejetih
ponudb
(88/1. čl.)
Objava odločitve o
ustavitvi postopka (90/
10. čl. In 60. čl.) in
objava obrazca EU - 3

Dopustne dopolnitve ponudbe (89/5. čl.)

Ocenitev ponudb (89. čl.)

Odločitev o oddaji naročila
(90. čl.)

Zavrnitev vseh
ponudb (90/5 čl.)
DA

Zahteva za
vpogled v
ponudbe

NE
Pisno obvestilo
kandidatom oz.
ponudnikom

Vpogled v ponudbe
(35/5. čl.)

DA

Zahteva za
revizijo
postopka

Objava obvestila o
dodatnih
informacijah,
informacijah o
nedokončanem
postopku ali
popravku (60. čl.) –
Obrazec EU – 14
NE

Mirovanje
(92. čl.)

Postopek se nadaljuje in
zaključi v skladu z ZPVPJN

Pravnomočna odločitev o
oddaji naročila
(90/9. čl.)

Odstop od izvedbe
javnega naročila
(90/8. čl.)

Objava obvestila o
oddaji naročila (90/
10. čl., 58. čl.) –
obrazec EU – 3, EU
–6

Objava odločitve
(90/10. čl.)

Končno poročilo o oddaji naročila
(105. – 108. čl.)

