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Elektronska obratna dražba
Pravna podlaga


35. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2)



40. člen Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)



26. člen Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)

Vrsta postopka


odprti postopek



postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti



postopek s pogajanji po predhodni objavi



naročilo male vrednosti



ponovno odpiranje konkurence med strankami okvirnega sporazuma



po začetku odpiranja konkurence za naročila, ki jih je treba oddati v okviru dinamičnega nabavnega sistema



postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi (samo ZJNPOV)

Elektronska obratna dražba
Uporaba obratne dražbe




naročanje blaga široke potrošnje:


t.i. blago iz police



standardizirano in dostopno na tržišču (brez posebnih prilagoditev ali predelav )

naročanje storitev in gradenj:


vsebina izvedbe naročila je natančno opredeljena



izvedba postopkov z enim sklopom v katerem je več postavk



večje število sklopov z več postavkami

Elektronska obratna dražba
Vrsta obratne dražbe
 običajna obratna dražba:
 izvaja se v časovno določenem trajanju
 določi se čas začetka in čas zaključka
 ponudnik lahko spreminja cene kolikokrat želi
 vsaka nova cena mora biti nižja od predhodno oddane cene ponudnika in hkrati tudi nižja od trenutno
najnižje cene na obratni dražbi
 uporaba primerna pri naročilih, kjer niso oblikovani sklopi ali naročilih z manjšim številom sklopov ali
postavk
 intervalna obratna dražba:
 izvaja se v določenem številu intervalov, ki trajajo enako dolgo
 ponudnik znotraj intervala spreminja cene, ki jih jeoddal v predhodnem intervalu, cene pa se
razkrijejo, ko se interval zaključi
 trajanje intervala (več, ko je sklopov oziroma postavk, daljši mora biti interval)
 uporaba primerna pri naročilih z večjim številom sklopov ali postavk

Aplikacija eDražba - naročniki

Priprava razpisne
dokumentacije

KREIRANJE DRAŽBE:

Tip dražbe
Min./max. Korak
Roki
Avtomatsko podaljševanje
dražbe
Objava razpisne doumentacije

OBJAVA DRAŽBE

VPRAŠANJA IN ODGOVORI
(zaprti tip dražbe, npr.
odpiranje konkurence)

Objava naročila na portalu
javnih naročil/povabilo k
oddaji ponudbe

Vprašanja in odgovori
(portal javni naročil)

PREJEM PONUDB

ODPIRANJE PONUDB
(Zapisnik odpiranja ponudb)

POTRDITEV/ZAVRNITEV PONUDNIKOV
IN
POVABILO K SODELOVANUU NA DRAŽBI

Ocenjevanje in
pregled ponudb

Zahteve za pojasnila in
dopolnitve ponudb

DRAŽBA
(Zapisnik po zaključku dražbe)
Predlog strokovne
komisije

Odločitev o oddaji
naročila

Elektronska obratna dražba

Praktični prikaz izdelave postopka!

