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1.

OSNOVNI PODATKI

1.1

OSNOVNI PODATKI E-KATALOG ZA NAROČNIKA

E-Katalog je del sistema e-JN – Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije.

Slika 1: Prijava z digitalnim potrdilom

Slika 2: E-Katalog-Menu naročnikov
Izbirni meni je sestavljen iz več modulov, ki so zbrani v skupine: Administracija, Naročanje,
Statistika in Potrebe naročnika.
1.2

MODUL POTREBE

Modul omogoča naročnikom oddajo seznama izdelkov in njihovih količin izdelkov, ki so definirane
v katalogu potreb.
V nadaljevanju je predstavljen primer za zbiranje potreb za nakup cestnih vozil in je enak tudi za
ostale vrste predmetov.
1.2.1

Vnos novih potreb

Ob kliku »Dodaj« se nam odpre podokno, kjer izberemo podatek ali je naročnik zavezanec (tj.
zavezanec za skupno javno naročanje po sklepu Vlade RS) ali ne, saj je od tega odvisno, kateri
dokument se uporabniku prikaže ob koncu vnosa posameznih potreb.
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V primeru naročila po pooblastilu, naročnik pri polju zavezanec pusti polje neoznačeno.
V tem koraku se kreira nov zapis v podatkovni bazi, ki označuje seznam, v katerega se bodo
dodajali podatki o izdelkih. Status seznama je na začetku v pripravi.
Zaslonska maska:

Slika 3: Dodajanje nove potrebe naročnika

Slika 4: Izbira seznama potreb
Po izbiri (klik na »Potrdi«) se nam odpre zaslonska maska za vnos nove potrebe s seznamom
izdelkov, ki so na voljo (izdelki, kateri so povezani z definicijo potrebe). V sklopu izdelki se tako
izpišejo podatki o izdelkih in uporabnik lahko vnese želene količine poleg posameznega izdelka.
Vnesti moramo podatke kontaktne osebe (ime in priimek, e-pošto (e-mail), telefon), vrednost
celotne potrebe, proračunsko postavko, na kateri bodo načrtovana vaša sredstva, in v polje
dodatne informacije vpišite (DA, NE) v kolikor bo vaš nakup financiran iz EU sredstev.

Slika 5: Vnos podatkov naročnika
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Po uspešnem vnosu podatkov o vnašalcu za izbrani Katalog potreb s klikom na gumb »Shrani«
shranimo vnesene podatke (te podatke lahko kasneje še dopolnjujemo in urejamo).

Slika 6: Shranjevanje osnutka

Stolpci oz. polja na seznamu potreb so:
Ime stolpca/tabele
Koda CPV
Šifra
Naziv
Opis
Enota mere
Količina
Cena

Vnos (Da/Ne)
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne

V seznamu izdelkov vnašamo samo obvezne podatke (količine).

Slika 7: Vnos količin za izbrane izdelke

Predmete je možno tudi uvoziti iz tabele v excel obliki (format *.csv). Le-to uporabnik izvede tako,
da si tabelo predhodno izvozi, jo napolni s podatki/predpripravi in jo s klikom na gumb »Uvozi«
uvozi. Datoteke ni možno izvoziti in uvoziti, dokler niso izpolnjena in shranjena polja o
kontaktni osebi, vrednosti, proračunski postavki in kontu.
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Slika 8: Izvoz in uvoz podatkov
Pomembno: pri uvozu je potrebno ohranjati pravilne oblike zapisov, kajti v nasprotnem primeru
vam datoteke (format *.csv) ne bo uvozilo v aplikacijo in vam bo javljalo različna opozorila, kot je
prikazano spodaj.

Slika 9: Možne napake pri uvozu podatkov
Ko vnesemo podatke, kliknemo na gumb »Skupaj«. S tem aplikacija preračuna količino z
ocenjeno vrednostjo postavk, če je naročnik vnesel ocenjeno vrednost postavk.

Slika 10: Preračunavanje postavk (sumiranje)

Po uspešnem vnosu podatkov o vnašalcu in količinah izdelkov za izbrani Katalog potreb s klikom
na gumb »Shrani« shranimo podatke o vneseni potrebi (te podatke lahko kasneje še
dopolnjujemo in urejamo).
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Slika 11: Vnos potreb naročnika - shranjevanje

Pri zaključevanju potreb imamo dva koraka. V kolikor lahko vnašalec potreb sam pripravi potrebe
naročnika, klikne na gumb »Shrani« na seznamu potreb. V tem primeru se potrebe naročnika
shranijo in preidejo v status »Pripravljene«. Sedaj potrebe lahko ureja ter jih potrdi še odgovorna
oseba. Odgovorna oseba potrdi potrebe s klikom na gumb »Potrdi zaključek« in s tem so potrebe
dokončno potrjene. V kolikor ima oseba pravice vnašanja in potrjevanja, se mu prikažeta oba
gumba.

Slika 12: Vnos potreb naročnika – potrditev in tiskanje dokumenta

Oddane potrebe lahko tudi natisnemo na tiskalnik (odvisno od vloge uporabnika), in sicer tako, da se z
miško pomaknemo na vrh dokumenta, da se nam prikaže dodatni meni, in kliknemo na sliko tiskalnika,
kot je prikazano na sliki spodaj.

Slika 13: Dokument, kreiran po vnosu potreb
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