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Obvestilo – dodatne funkcionalnosti informacijskega sistema e-JN:
Naročnike obveščamo, da so v informacijskem sistemu e-JN na voljo nove dodatne funkcionalnosti na strani naročnikov,
in sicer:
➢
➢
➢

omogočena je sprememba roka za oddajo »pogajalske« ponudbe pri postopkih, ki vključujejo pogajanja,
omogočena je sprememba roka za dopolnitev – ta se tudi zapiše v dnevnik dogodkov,
pri pregledu ponudb je omogočena izdelava dokumenta »Zapisnik o odpiranju ponudb«, ki povzame osnovne
podatke o javnem naročilu (Oznaka JN, naziv, Vrsta postopka, naročnik) ter podatke o odpiranju (datum in ura
začetka ter zaključka javnega pregleda ponudb, število prejetih ponudb in seznam ponudnikov). Pri tem pa
svetujemo naročnikom, da kadar bodo zapisnik kreirali, natisnili in dokumentirali, le-temu priložijo še
ponudbene predračune, ki so odprti na javnem odpiranju ponudb. Svetujemo tudi, da naročnik po kliku na
gumb »Natisni zapisnik o odpiranju« izbere možnost »print to PDF« oz. drugo primerljivo možnost, ki omogoči
naročniku, da dokument v pdf. obliki shrani in mu ga ni potrebno dejansko natisniti.

Nasvet:
Hkrati svetujemo naročnikom, da pri vnosu javnega naročila pred objavo le-tega v samem informacijskem sistemu eJN, v polje, kamor se vpiše »Povezava do objave na PJN*« skopirajo povezavo, ki jo s strani portala javnih naročil
prejmejo na svoj elektronski naslov po tem, ko je obvestilo o naročilu objavljeno, saj bo v tem primeru povezava delovala
neposredno na objavljeno obvestilo o javnem naročilu, v nasprotnem primeru (če naročnik skopira povezavo
neposredno iz portala javnih naročil, ko je prijavljen v portalu) se odpre le stran www.enarocanje.si in mora ponudnik
posebej poiskati ustrezno objavo obvestila.

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:
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje
Telefonsko svetovanje (tehnična pomoč, eJN): 01 478 7876, vsak dan od ponedeljka do petka med 8.00 in 22.00 uro:
https://ejn.gov.si/tehnicna-pomoc (Enotni kontaktni center državne uprave)

Enota za pomoč uporabnikom, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri javnih naročilih, sofinanciranih s sredstvi EU (helpdesk): http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje

