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DJNovice - julij 2018
Obvestilo o nadgradnji informacijskega sistema e-JN
Naročnike obveščamo, da bo od dne 1. 8. 2018 dalje na voljo nadgrajena različica informacijskega sistema e-JN
(različica 2.5.0.0.), ki omogoča naslednje dodatne/nove funkcionalnosti:
ZA NAROČNIKE:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Dodana opcija »Uredi kontaktne podatke«, ki v profilu uporabnika omogoča urejanje elektronskega naslova.
Pri nalogi »Objavi javno naročilo v sistemu e-JN« dodana akcija »Vrni na vnos javnega naročila«, ki omogoča
vrnitev na nalogo »Priprava javnega naročila«.
Pri nalogi »Povabi ponudnike na pogajanja« dodana akcija »Vrni v pregled ponudb«, ki omogoča vrnitev na
nalogo »Preglej ponudbe«, če še ni bilo izvedenega nobenega kroga pogajanj.
Pri nalogi »Zaključi postopek v e-JN« dodana akcija »Vrni v pregled ponudb«, ki omogoča vrnitev na nalogo
»Preglej ponudbe«. Ta akcija je omogočena samo v primeru, da se na javnem naročilu predhodno niso izvedla
pogajanja.
Pri nalogi »Pregled prijav« dodana možnost vnosa oz. urejanja datumov: »Rok za oddajo ponudbe« in »Datum
in ura odpiranja ponudb« (ni več potrebno izvesti spremembe javnega naročila) in dodajane dokumentov
(priponk).
Če pri pogajanjih ni bila zahtevana oddaja ponudb, se naloga »Preglej rezultate pogajanj« ne izvede.
Možnost dodajanja dokumentov (priponk) pri povabilu na pogajanja.
Pri pregledu krogov pogajanj dodan seznam povabljenih in število prejetih ponudb.
Vnos poziva na dopolnitev in pregled odziva. Ponudnik je o pozivu na dopolnitev obveščen po elektronski pošti.
Ko ponudnik odda odziv, je ta takoj viden naročniku (tudi naročnik prejme elektronsko obvestilo o oddanem
odzivu).
Prikazana je velikost datotek.

ZA PONUDNIKE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodana opcija »Uredi kontaktne podatke«, ki v profilu uporabnika omogoča urejanje elektronskega naslova.
Možnost spremembe elektronskega naslova za obveščanje na izbrani verziji ponudbe (privzet je elektronski
naslov iz profila, ki ga na izbrani ponudbi lahko zamenjamo).
Potrdilo o oddaji prijave oz. ponudbe se lahko pregleda in natisne (gumb »Natisni potrdilo o oddaji«).
Možnost tiskanja zapisnika o odpiranju ponudb (Konkurenčne ponudbe, gumb »Natisni«).
Pregled dokumentacije za poziv na pogajanja (gumb »Podrobne informacije«).
Pregled pozivov na dopolnitev in možnost oddaje dopolnitve.
Sprotno izračunavanje skupne velikosti datotek, v primeru prekoračitve sistem javi takojšnje opozorilo.
Prikazana je velikost datotek.

Prav tako je obvestilo o novostih v sistemu vidno tudi v samem informacijskem sistemu e-JN desno zgoraj, in sicer s
klikom na ikono
Vse zgoraj navedene funkcionalnosti bodo omogočene tudi na vseh tistih postopkih javnih naročil, ki
so bila v sistemu e-JN objavljena pred 1. 8. 2018.
Na povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja/odgovori-na-zastavljena-vprasanja-narocniki pa so še
vedno na razpolago pojasnila oz. odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.
Na povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_narocniki.xhtml pa so dostopne naslednje
vsebine, ki bodo dopolnjene z navodili glede na nove funkcionalnosti:
•

Navodila za registracijo nosilca in upravitelja pravic v sistemu e-JN ,

•
•
•
•
•
•

Zahtevek za aktivacijo upravitelja,
Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN:
NAROČNIKI (novo/dopolnjeno s 1.8.2018),
Navodila za vključitev poglavij v razpisno dokumentacijo,
Opozorila pri pripravi razpisne dokumentacije (novo/dopolnjeno s 1.8.2018),
Vzorec razpisne dokumentacije,
Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori (novo/dopolnjeno s 1.8.2018).

Opozorila:
Obveščamo naročnike, da smo glede uporabe sistema e-JN opazili nekaj ravnanj, ki v praksi povzročajo težave pri
izvajanju postopkov javnih naročil, zato jih v nadaljevanju v izogib nevšečnostim posebej izpostavljamo:
- Naročniki javno naročilo v sistemu e-JN pripravijo in shranijo, na koncu pa ga v tem sistemu pozabijo tudi
objaviti, zaradi česar ponudniki ne vidijo tega naročila v sistemu e-JN in posledično kontaktirajo več naslovov
za pomoč pri iskanju naročila.
- Naročniki zahtevajo oddajo prijave/ponudbe v sistemu e-JN, hkrati pa še vedno zahtevajo žigosane izjave ali
druge dokumente. Obveščamo, da žig ni potreben, če pa je zahtevan, pa je to v nasprotju z namenom
elektronskega poslovanja, saj mora v takem primeru ponudnik določen dokument najprej natisniti, žigosati in
nato naložiti v sistem e-JN. Zahtevanje žigov tako odsvetujemo.
- Naročniki pogosto v postopkih naročil male vrednosti zahtevajo različne izjave ali pa eno skupno izjavo, ki
zajema vse. Pri tem pa ponudnikom ne dajo navodil (zlasti v primeru, ko je izjav več), katero izjavo naj pripnejo
v razdelek Izjava – ponudnik in katere izjave med Druge dokumente. Svetujemo jasno pripravo navodil.

Pomoč uporabnikom:
Glede sistema e-JN je tudi zagotovljena tehnična in vsebinska pomoč, pri čemer za lažjo usmeritev uporabnikov, na
koga se lahko (z namenom zagotavljanja čim hitrejše odzivnosti z strani pomoči) obrnejo s posameznim
vprašanjem/težavo, spodaj navajamo kontakte, primerne glede na različno naravo vprašanja oziroma težave:
Tehnična pomoč:

Za tehnično pomoč glede funkcionalnosti portala eJN (npr. tehnično delovanje sistema e-JN) lahko kontaktirate:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC) na 01 478 7876 ali na elektronski naslov ekc@gov.si. Svetovalci na
EKC so vam na voljo od ponedeljka do petka, od 8.00 do 22.00.
Za tehnično pomoč glede uporabe storitev SI-PASS: 080 2002.
Vsebinska pomoč:

Za vsebinska vprašanja s področja javnega naročanja (npr. sistem javnega naročanja, uporaba obrazcev in objave na
portalu javnih naročil, ESPD, izvedba postopkov javnih naročil, vprašanja vezana na posamezne elemente ali institute
zakona, ki ureja javno naročanje ali pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, uporaba tehnik javnega naročanja
ipd.):
Telefonsko svetovanje: (sistem javnega naročanja): 01 478 1688, vsak torek in četrtek med 9.00 in 12.00 uro
Help- desk: Enota za pomoč uporabnikom, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri javnih naročilih, sofinanciranih s
sredstvi EU: http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje

