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Postopek s pogajanji  
po 28. in 29. členu ZJN-2 

Ljubljana, 21. 6. 2012 

Maja Koković 

SEMINAR: 

Neža Planinšič 

Matjaž Uhan 

Pogajanja in JN 

Pogajanja so: 

 del postopka;  

 samostojen postopek javnega naročanja.  

 

 

 Ali se naročnik lahko pogaja po sprejemu 
odločitve o oddaji javnega naročila? 
 

 O čem se lahko ponudnik pogaja? 
 

 Ali je možno v pogajanji postopoma zmanjševati 
število ponudb? 
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Izbira postopka za oddajo JN 

Naročilo male vrednosti: 

 blago / storitve od 20.000 EUR do 40.000 EUR 

 gradnje od 40.000 EUR do 80.000 EUR 

 

Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi: 

 blago / storitve od 40.000 EUR do 130.000 EUR 
dalje 

 gradnje od 80.000 EUR do 274.000 EUR 

 

Evropski postopki javnega naročanja: 

 blago / storitve od 130.000 EUR dalje 

 gradnje od 274.000 EUR dalje 

Izbira postopka za oddajo JN 

Kadar je vrednost naročila enaka ali večja od  

evropskih mejnih vrednosti, naročnik praviloma  

izvede odprti postopek ali postopek s  

predhodnim  ugotavljanjem sposobnosti.  

    (tretji odst. 24. čl. ZJN-2) 

Za naročila pod evropskimi mejnimi vrednostmi  

lahko naročnik brez omejitev izvede tudi  

postopek s pogajanji po predhodni objavi.  

                            (5. tč. prvega odst. 28. čl. ZJN-2) 
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Naročilo male vrednosti 

 V postopku oddaje naročila male vrednosti 

mora biti možnost uporabe pogajanj 

predvidena v objavi obvestila o naročilu ali 

razpisni dokumentaciji. 

 

 

Postopek zbiranja ponudb po 

predhodni objavi 

 V postopku zbiranja ponudb po predhodni 

objavi morajo biti pogajanja napovedana 

vnaprej, in sicer v objavi obvestila o 

naročilu ali razpisni dokumentaciji. 
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Predhodno obveščanje Ministrstva 

za finance 

 Naročnik mora o postopku s pogajanji po predhodni 

objavi ali brez predhodne objave vedno vnaprej 

obvestiti Ministrstvo za finance. 

Obvezna vsebina obvestila: 

 predmet naročila, 

 razlogih za uporabo tega postopka in utemeljitev, 

 vrednost naročila, 

 obdobje veljavnosti pogodbe, 

 s katerimi gospodarskimi subjekti se bo naročnik 

pogajal. 

Obveščanje potencialnih ponudnikov 

 Objava Prostovoljnega obvestila za 
predhodno transparentnost je obvezna, če 
naročnik v postopku s pogajanji ni objavil 
Obvestila o naročilu. 

 

 Obveščanje ponudnikov, ki so izkazali 
interes za dodelitev naročila, je obvezno 
tudi v primeru ponovitve postopka 
javnega naročanja zaradi neuspeha v 
prvotnem postopku javnega naročanja: 
 1. tč. prvega odst. 28. čl. ZJN-2, 

 1. tč. prvega odst. 29. čl. ZJN-2. 
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Okoliščine, primerne za izvedbo postopka s 

pogajanji po predhodni objavi ali brez nje 

1. Neuspeh v prvotnem postopku: 

 nobene pravilne ponudbe, 

 nobene sprejemljive ponudbe, 

 nobene ponudbe ali prijave, 

 nobene primerne ponudbe ali prijave. 

 

Uporabno v primeru, da je prvotni postopek:  

 naročilo male vrednosti, 

 postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, 

 odprti postopek,  

 postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali 

 konkurenčni dialog (samo po 1. tč. prvega odst. 28. čl. ZJN-2). 

 

Pogoj:  

 prvotno določene zahteve se ne smejo bistveno spremeniti, 

 cena nove ponudbe ne sme biti višja od cene v prvotnem postopku  
(samo po 1. tč. prvega odst. 29. čl. ZJN-2). 

pogajanja po objavi 

pogajanja brez objave 

Okoliščine, primerne za izvedbo postopka s 

pogajanji po predhodni objavi ali brez nje 

1. Neuspeh v prvotnem postopku: 

 nobene pravilne ponudbe, 

 nobene sprejemljive ponudbe, 

 nobene ponudbe ali prijave, 

 nobene primerne ponudbe ali prijave. 

 

Uporabno v primeru, da je prvotni postopek:  

 naročilo male vrednosti, 

 postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, 

 odprti postopek,  

 postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali 

 konkurenčni dialog (samo po 1. tč. prvega odst. 28. čl. ZJN-2). 

 

Pogoj:  

 prvotno določene zahteve se ne smejo bistveno spremeniti, 

 cena nove ponudbe ne sme biti višja od cene v prvotnem postopku  
(samo po 1. tč. prvega odst. 29. čl. ZJN-2). 

pogajanja po objavi 

pogajanja brez objave 

Možnost izjeme od objave  
Obvestila o naročilu,  
če so k pogajanjem  

povabljeni vsi ponudniki, ki so se  
kvalificirali v prvotnem postopku. 
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Okoliščine, primerne za izvedbo postopka s 

pogajanji po predhodni objavi 

2. Kadar zaradi narave naročila in z naročilom povezanih tveganj ni 
mogoče predhodno v celoti oceniti vrednosti naročila. 

 

3. Kadar zaradi značilnosti storitev ni mogoče tako natančno 
določiti predmeta naročila, da se izvede odprti postopek ali 
postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 

 

Uporabno za zlasti za: 

 zavarovalniške storitve in bančne ter investicijske storitve 
(kategorija 6  Seznam storitev A) in 

 intelektualne storitve (npr. projektiranje gradenj).  

 

4. Za gradnje, ki se izvajajo izključno zaradi raziskovanja, 
preskusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te 
gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja. 

 

5. Za naročila pod evropskimi mejnimi vrednostmi. 

Okoliščine, primerne za izvedbo postopka s 

pogajanji brez predhodne objave 

2. Kadar lahko zaradi tehničnih oz. umetniških zahtev predmeta 
naročanja ali iz razlogov, povezani z varovanjem izključnih 
pravic, naročilo izvede le določen ponudnik.  

 

Uporaba ni možna, če: 

 je predmet naročanja izvedba projekta in  

 naročnik k pogajanjem povabi le projektanta – snovalca projekta. 

  

3. Iz razloga nujnosti in nepredvidljivosti, če: 

 teh razlogov ni bilo mogoče predvideti ali pripisati naročnikovemu 
ravnanju in 

 ni mogoče upoštevati niti skrajšanih rokov za prejem ponudb oz. 
prijav: 

 odprti postopek  min. 40 dni oz. 29 dni v primeru objave 
Predhodnega informativnega obvestila),  

 postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali 
postopek s pogajanji po predhodni objavi  min. 10 dni za 
prijave in min. 10 dni za ponudbe. 
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Okoliščine, primerne za izvedbo postopka s 

pogajanji brez predhodne objave 

4. Kadar je vrednost naročila nižja od evropskim mejnih 
vrednosti in lahko naročilo izvede končno število ponudnikov, 
pod pogojem, da naročnik vse te ponudnike obravnava 
enakopravno. 

 

5. Če zaradi zahtevka za revizijo, ni mogoče pravočasno oddati 
nujnega naročila.  

 

Uporaba je možna, če: 

 je vrednost “vmesnega” naročila nižja od evropskih mejnih 
vrednosti, 

 se “vmesno” naročilo odda le do sklenitve pogodbe po prvotnem 
postopku javnega naročanj in 

 izda ministrstvo za finance predhodno soglasje k tovrstnem načinu 
oddaje “vmesnega” naročila. 

Okoliščine, primerne za izvedbo postopka s 

pogajanji brez predhodne objave 

6. Kadar se blago izdela izključno zaradi raziskovanja, poskusov, 
študij ali razvoja. 

 

Uporaba ni možna v primeru: 

 serijske proizvodnje zaradi preživetja na trgu ali  

 povračila stroškov raziskav in razvoja. 
 

7.  Dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja v roku 3 
let od oddaje prvotnega naročila, če bi zamenjava dobavitelja 
povzročila neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med 
obratovanjem in vzdrževanjem (kompatibilnost potrošnega 
materiala).  

 

8. Nakup blaga preko blagovne borze. 
 

9.  Naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji: 

 kadar ponudnik zaključuje svoje poslovanje,  

 je ponudnik v stečaju, likvidacijskem postopku ali prisilni poravnavi 
oz. ima sklenjen podoben sporazum s svojimi upniki. 
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Okoliščine, primerne za izvedbo postopka s 

pogajanji brez predhodne objave 

10. Za storitve, za katere je bil predhodno izveden javni natečaj. 

 

11. V primeru dodatnih gradenj ali storitev, ki niso vključene v 
prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar na podlagi 
nepredvidenih okoliščin predpogoj za izvedbo gradenj in 
storitev iz osnovnega naročila. 

 

Uporaba je možna, če:   

 se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo; 

 dodatnih gradenj ali storitev brez resnih težav ni mogoče 
tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila ali so 
dodatne gradnje ali storitve nujno potrebne za dokončanje 
osnovnega naročila 

 znaša skupna vrednost vseh dodatnih gradenj ali storitev max. 
30 % zneska osnovnega naročila. 

Okoliščine, primerne za izvedbo postopka s 

pogajanji brez predhodne objave 

12. Ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v 
prvotnem naročilu v roku 3 let od oddaje prvotnega naročila. 

 

Uporaba je možna, če: 

 se ponovitev gradenj ali storitev odda izvajalcu prvotnega 
naročila, 

 prvotne gradnje ali storitve so bile oddane v odprtem postopku ali 
postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in 

 možnost naročanja ponovitve gradenj ali storitev je bila 
predvidena pri oddaji prvotnega naročila in upoštevana pri 
izračunu ocenjene vrednosti prvotnega naročila.  
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Potek postopka s pogajanji 

       obvestilo  

    o naročilu 

         ocenjevanje  

ponudb 

     izbira  

      ponudnika       obvestilo  

      o oddaji  

  naročila 
. . . . . . 

sprejem odločitve o oddaji 

naročila v max. 48 dneh 

        kvalifikacija  

      kandidatov 

faza 

1 

faza 

 2,  

 3,  

   4,… 

min. rok za prejem prijav je 30 dni 

v nujnih primerih je min. rok za prejem prijav 10 dni 

   prostovoljno  

obvestilo za 

predhodno 

transparentnost  

        sklenitev  

     pogodbe 

v nujnih primerih je min. rok za prejem ponudb 10 dni  

Pravila pogajanj 

Pri pogajanjih mora biti naročnik še posebej pozoren  

na spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja: 

 načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 

 načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 

 načelo transparentnosti javnega naročanja, 

 načelo enakopravne obravnave, 

 načelo sorazmernosti. 

 

 Transparentnost pogajanj  protokol oz. pravila 
pogajanj, javno odpiranje ponudb. 
 

 Enakopravna obravnava ponudnikov  vnaprejšnja 
najava zadnjega kroga pogajanj ali števila vseh 
krogov pogajanj. 
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Faze postopka 

• izračun ocenjene vrednosti 

• predhodno obvestilo MF 

• predhodno obvestilo ponudnikom iz predhodnega postopka 

• sklep o začetku postopka 

• priprava razpisne dokumentacije 

• objava obvestila o naročilu ali povabilo k pogajanjem 

• predložitev in odpiranje ponudb, pregled ponudb 

• priprava na pogajanja 

• izvedba pogajanj 

• odločitev o oddaji naročila 

• objava prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost 

• objava obvestila o oddaji naročila ali obvestila o dodatnih 

informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku 

• končno poročilo 

 

 

 

Izračun ocenjene vrednosti 

Bistveno: 

• upoštevati celotno skupno vrednost naročil 

• primerljiva cenam na trgu (če je predmet naročila tak) 

• je brez DDV 

• veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu 

v objavo oziroma ko naročnik izda sklep o začetku 

postopka 

• ni obvezen podatek v obvestilu o naročilu ali razpisni 

dokumentaciji 

• v izračun vključeni količinski in cenovni parametri  

• izračun za sklope 
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Obvestilo MF 

• posredovati MF pred začetkom postopka 

• obvestilo mora vsebovati: 

– predmet naročila 

– razloge za uporabo postopka 

– vrednost naročila 

– obdobje veljavnosti pogodbe 

– navedbo kandidatov, s katerimi se bo 

naročnik pogajal 

– utemeljitev razlogov (29. člen) 

 

 

 

 

 

Sklep o začetku postopka 

• obvezna navedba: vir sredstev financiranja 

• naročnik lahko vključi: 

  - oznako naročila, 

  - okvirne roke izvedbe postopka, 

  - imenovanje in naloge strokovne komisije, 

  - … 

 

 

 

 

 



3.7.2012 

12 

Razpisna dokumentacija 

• rok in kraj za prejem ponudb 

• rok in kraj za odpiranje ponudb 

• pravila, po katerih bodo potekala pogajanja 

• specifikacije naročila 

• pogoji in merila 

• predračun oziroma navodila za izpolnitev predračuna 

• finančna zavarovanja 

• pogodbeni pogoji 

• obveznosti v zvezi s podizvajalci 

• rok za postavljanje vprašanj, zahtev za pojasnila 

• jezik ponudbe 

• navodila za pripravo, obliko ponudbe 

• rok veljavnosti ponudbe 

 

 

 

 

 

 
Obvezni pogoji 

• ponudnik in njegov zastopnik ni obsojen za kazniva dejanja (42. 

člen) 

• ponudnik ni v stečajnem postopku (42. člen) 

• ponudnik ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane 

zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za 

socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer 

ima sedež, ali določbami države naročnika (42. člen) 

• ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi 

referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člen ZJNVETPS (42. 

člen) 

• ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v 

predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen) 

• naročnik lahko sodeluje s ponudnikom le v skladu s 35. členom 

ZIntPK 

• ponudniku ni bila izrečena stranska kazen v skladu s 15a. členom 

ZOPOKD 
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Ostali pogoji 

• ekonomski in finančni 

• tehnični 

• kadrovski 

• poklicna usposobljenost 

• socialni ali okoljski pogoji 

• ‘’zeleni pogoji’’ 

 

Merila 

• cena 

• ekonomsko najugodnejša ponudba 

 

• ‘’zelena merila’’ 
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Povabilo k pogajanjem  

• hkrati povabiti vse ponudnike 

• pisna oblika 

• vsebovati mora: 

– naslov, kjer je objavljena razpisna 

dokumentacija 

– navedbo roka in naslova za prejem ponudb 

– jezik ponudbe 

– sklicevanje na dokumente, ki jih j treba 

predložiti 

– merila (relativno pomembnost meril) 

 

 

 

 

 

 

 

Odpiranje ponudb 

• odpiranje ponudb je javno (75. člen), razen v 

postopku s pogajanji brez predhodne objave, če 

se pogaja samo z enim ponudnikom 

• po vrstnem redu prejema ponudb 

• naročnik mora prebrati le tri podatke: 

– ponudnike 

– cene v ponudbi (in druga merila) 

– variantne ponudbe 

• zapisnik in vročitev zapisnika 
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Pregled ponudb 

• vedno najprej pregled vseh ponudb 

• možne dopustne dopolnitve ponudb v (78. člen 

ZJN-2)  

• preverjanje obstoja in vsebine podatkov (77. člen 

ZJN-2) 

Izvedba pogajanj 

• pogajanja se izvedejo s ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje 

• zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov – pozornost pri 

posredovanju informacij! 

• pogaja se o vseh pogojih za izvedbo naročila in ob uporabi 

vnaprej določenih meril  

• pogaja se z namenom prilagoditve zahtevam, ki so bile že 

navedene v objavi ali razpisni dokumentaciji 

• pogaja se v skladu z vnaprej določenimi pravili 

• pogaja se lahko v več fazah – v tem primeru mora/jo 

ponudniki v vsaki fazi predložiti ponudbo v skladu z 

dogovorjenim na pogajanjih 

 IZJEMA: če se pogajanja izvajajo samo z enim ponudnikom 

– ponudnik predloži (samo) prvo ponudbo in končno 

ponudbo 
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Odločitev o oddaji naročila 

• rok: v 45 oziroma 60 dneh 

• vsebina: 

– obrazložitev, ugotovitve, razlogi 

– razlogi za zavrnitev ponudnikov 

– prednosti sprejete ponudbe 

• vročitev po ZUP 

– osebna vročitev 

– presumpcija vročitve – 15 dni od pošiljanja 

• začne teči rok za vložitev zahtevka za revizijo 

Pravni pouk 

• kje se lahko vloži in rok za vložitev zahtevka za revizijo 

• višina takse, TRR, sklic 

• višina takse za postopek s pogajanji: 

a) na razpisno dokumentacijo, objavo ali povabilo:  

– 1.500 EUR  

b) na odločitev o oddaji naročila (in odstop od izvedbe naročila): 

– en odstotek od vrednosti izbrane ponudbe z DDV, vendar 

ne več kot 10.000 EUR 

c) na še ne sprejeto odločitev: 

– en odstotek od ocenjene vrednosti z DDV, vendar ne manj 

kot 200 EUR in ne več kot 10.000 EUR 

• Sklic: P1: 16110 

  P2: 7111290  

  P3: osem številk, zadnji dve št. leto, ostale št. objave 

  ali referenčna št.  
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Obdobje mirovanja 

• obdobje po odločitvi o oddaji naročila, v katerem 

naročnik ne sme skleniti pogodbe 

• izteče se z dnem, ko ponudniku, ki je zadnji prejel 

odločitev poteče rok za vložitev pravnega varstva 

• izjeme v postopku s pogajanji: 

– v primeru postopka s pogajanji iz razloga 

vloženega zahtevka za revizijo 

– v primeru postopka s pogajanji (z ali brez objave) z 

enim ponudnikom in objavo prostovoljnega 

obvestila za predhodno transparentnost (pzpt), 

pod pogojem da se pogodba ne sklene pred 

potekom osmih delovnih dni od objave tega 

obvestila (pozpt) 

Praktični primeri postopkov s pogajanji 
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 V izvedenem odprtem postopku je naročnik prejel tri 

ponudbe. Dve ponudbi sta bili nesprejemljivi, tretja 

ponudba pa ni bila pravilna.  

 Zahteve iz odprtega postopka: 

– Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti: 

10% - bančna garancija 

– Avtorske pravice preidejo na naročnika, izvajalec 

preda izvorno kodo naročniku 

– Dva redno zaposlena s certifikatom X1  

– Rok za izgradnjo: 30 dni 

– Garancijski rok: 15 mesecev 

– Rok za predložitev ponudb: 30.4.2012 do 12.00 ure  

IZGRADNJA APLIKACIJE ZA 

ORGANIZACIJO SEMINARJEV 

 V izvedenem odprtem postopku je naročnik prejel dve 

ponudbi. Nobena od ponudb ni bila primerna.  

 Zahteve iz odprtega postopka: 

– Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti: 

10% - bančna garancija 

– Avtorske pravice preidejo na naročnika, izvajalec 

preda izvorno kodo naročniku 

– Dva redno zaposlena s certifikatom X1  

– Rok za izgradnjo: 30 dni 

– Garancijski rok: 15 mesecev 

– Rok za predložitev ponudb: 30.4.2012 do 12.00 ure  

IZGRADNJA APLIKACIJE ZA 

ORGANIZACIJO SEMINARJEV 
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 Aplikacijo smo kupili, potrebno jo je vzdrževati, 

potrebni pa so tudi popravki oz. nove funkcionalnosti 

 Zahteve: 

– Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti: 

10% - bančna garancija 

– Avtorske pravice preidejo na naročnika, izvajalec 

preda izvorno kodo naročniku 

– Trije redno zaposleni s certifikatom X1  

– Rok za izvedbo nadgradenj: 30 dni od naročila 

– Garancijski rok: 15 mesecev za nadgradnje 

VZDRŽEVANJE APLIKACIJE ZA 

ORGANIZACIJO SEMINARJEV 

KDAJ 

(RAZLOGI)?

 

(1. ods.

28.čl.)

Ko narava naročila in tveganja ne dopuščajo naročniku, da bi 

predhodno v celoti ocenil vrednost naročila

Objava obvestila o javnem naročilu ni potrebna (1. 

točka 1. ods. 28. čl.):

§ Če naročnik v pogajanja vključi vse 

ponudnike, ki so izpolnjevali zahtevane 

pogoje iz 42. – 47. čl. ZJN-2

§ In so predložili ponudbe v skladu s formalnimi 

zahtevami naročnika

  

Odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem 

sposobnosti, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, 

NMV ali konkurenčni dialog.

Ni PRAVILNE ali SPREJEMLJIVE ponudbe

Zahteve iz razpisne dokumentacije se ne smejo bistveno 

spremeniti.

Storitve kategorije 6 iz Seznama storitev, če zaradi značilnosti 

storitev ni mogoče predmeta določiti tako natančno, da bi izbrali 

ponudnika po pravilih za odprti postopek ali postopek s 

predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

 Gradnje izključno zaradi raziskovanja, preskusov ali razvoja IN 

NE zaradi ustvarjanja dobička iz te gradnje ali povrnitve stroškov 

raziskav in razvoja

Če je vrednost naročila nižja od vrednosti iz 1. odstavka 12. člena 

ZJN-2

1.

2.

3.

4.

5.
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Naročnik se s ponudniki pogaja o ponudbah, ki so jih predložili v 

tem postopku, da bi jih prilagodili zahtevam, ki so bile navedene 

že v objavi oz. razpisni dokumentaciji, z namenom izbire 

najugodnejšega ponudnika, ob uporabi vnaprej določenih meril.

Če je postopek voden na podlagi 1. točke 1. ods. 28. čl., cena v 

postopku pogajanj ne sme presegati cene, ki je bila predložena v 

neuspešno prej izvedenem postopku.

KAKO?

(2. ods.

28.čl.)

1.

2.

Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh 

ponudnikov(zlasti ne sme posredovati udeležencem informacij na 

diskriminatoren način.

Pred pogajanji mora naročnik ponudnike, ki jih namerava povabiti 

k pogajanjem, seznaniti s pravili pogajanj.

Naročnik mora pred začetkom postopka obvestiti ministrstvo, 

pristojno za finance, o:

§ Predmetu naročila

§ Razlogih za uporabo postopka

§ Vrednosti naročila

§ Obdobju veljavnosti pogodbe

Če ni objave obvestila o javnem naročilu, mora naročnik pred 

začetkom postopka obvestiti ministrstvo, pristojno za finance o 

gospodarskih subjektih, s katerimi se bo pogajal.

Naročnik mora v primeru oddaje naročila na podlagi 1. točke 1. 

odstavka 28. člena, pred začetkom postopka, o izvedbi postopka 

obvesti tudi vse ponudnike ali kandidate, ki so v prejšnjem, 

neuspešno izvedenem postopku predložili ponudbe.

OBVEZNO!

(3. ods.

28.čl.)

1.

2.

OBVEZNO!

(4. ods.

28.čl.)

POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI 

BLAGO

STORITVE

GRADNJE

KDAJ 

(RAZLOGI)?

 

(1. ods.

29.čl.)

Če lahko zaradi tehničnih oz. umetniških zahtev predmeta naročila ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih 

pravic, naročilo izpolni le določen ponudnik

Odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, zbiranje ponudb po predhodni objavi ali NMV.

Ni nobene ponudbe ali nobene PRIMERNE ponudbe oz. prijave.

Predmet in vsebina prvotne razpisne dokumentacije se BISTVENO ne spremenita.

Komisiji se pošlje poročilo, če slednja to zahteva.

Kadar iz razlogov, ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju, naročilo nujno 

potrebno oddati, pri tem pa ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov za odprti postopek, postopek s predhodnim 

ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi

Če vrednost naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je potrebno objaviti javni razpis v Uradnem listu EU, če lahko 

naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse 

ponudnike

Če naročnik v že začetem postopku naročanja zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati naročila, 

izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju, ob pogojem, da vrednost naročila ne presega vrednosti iz 1. ods. 12. člena 

ZJN-2.

Predhodno obvestilo ministrstvu, pristojnemu za finance pred začetkom postopka.

Naročnik lahko odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka.

2.

3.

5.

1.

4.
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BLAGO

KDAJ 

(RAZLOGI)?

 

(4. ods.

29.čl.)

Za dodatne nabave blaga pri prvotnem dobavitelju, ki so namenjene za delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali 

postavitev ali kot povečanje obsega obstoječega blaga ali postavitev, če bi zamenjava dobavitelja prisilila naročnika, da bi 

nabavil material, ki ima drugačne tehnične lastnosti, kar bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med 

obratovanjem in vzdrževanjem.

Trajanje teh naročil in ponovitev naročil praviloma ne sme presegati treh let.

Če je predmet naročila blago, ki se izdela izključno zaradi raziskovanja, poskusov, študij ali razvoja. NI vključena 

serijska proizvodnja zaradi preživetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja.

Za blago ponujeno in kupljeno na blagovni borzi.

Za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji, bodisi od ponudnika blaga, ki zaključuje svoje poslovanje, ali v primerih 

stečaja od stečajnih ali likvidacijskih upraviteljev, ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku, opredeljenem v 

zakonodaji, ki ureja to področje.

2.

3.

1.

4.

STORITVE

KDAJ 

(RAZLOGI)?

(5. ods.

29.čl.)

Kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega natečaja in mora biti naročilo v skladu z 

uporabljenimi pravili v postopku natečaja oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. Če je 

kandidatov več, morajo biti vsi povabljeni v pogajanja.

1.

POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 

GRADNJE 

IN 

STORITVE 

KDAJ 

(RAZLOGI)?

 

(6. ods.

29.čl.)

Za dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih kot so zajete v prvotnem naročilu, pod pogojem, da se 

oddajo istemu izvajalcu, ki izvaja prvotno naročilo, če so te gradnje ali storitve v skladu s prvotnim naročilom, oddanim na 

podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Možnost uporabe takšnega postopka 

mora biti navedena že v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu ocenjene vrednosti naročila, 

upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali storitev. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega naročila.

Za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno naročilo, so pa zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne 

za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v prvotnem naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja 

prvotno naročilo;

§ če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to 

naročnikom povzročilo resne težave, ALI

§ če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za 

dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30% zneska 

prvotnega naročila

2.

1.

POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE 
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Popotnica za pogajanja 

 Čeprav so pogajanja zelo 

priljubljen postopek javnega 

naročanja, niso vedno primeren 

način oddaje naročila.  

 Naročnik se mora znati pogajati.  

Hvala za pozornost! 


