PRIJAVA NA RAZPIS: PREDVIDENE OBRATNE DRAŢBE

Podjetje, ki se želi prijaviti na razpis (ponudnik, dobavitelj, konkurent) se mora najprej
registrirati na spletni strani portala (»Registracija«). Po uspešni registraciji, ponudnik
vstopi v portal (»Prijava«) z vnosom uporabniškega imena (e-pošta) in gesla, ki ga je
samostojno določil. Neregistrirani ponudniki se ne morejo prijaviti na razpis, lahko pa
pregledujejo razpise.

1. Pregled razpisa
Podjetje, ki se želi prijaviti na razpis (ponudnik) pregleduje razpise v menijski vrstici
»Razpisi« v razdelku »Predvidene obratne draţbe: Prijava na razpis«. Na razpise,
ki so objavljeni v razdelku »Aktivne obratne draţbe: Licitiranje ponudb« prijava na
razpis ni več mogoča.

S klikom na št. razpisa v menijski vrstici »Razpisi« in v razdelku »Predvidene obratne
draţbe: Prijava na razpis« se odpre razdelek, v katerem je objavljena vsebina razpisa.
Jezik vsebine razpisa je trenutno lahko v angleščini ali slovenščini. Če je ponudnik po el.
pošti prejel vabilo k prijavi na razpis, se v vsebini el. pošte nahaja direktna spletna
povezava do vsebine razpisa.
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V odvisnosti od zahtev naročnika, se ponudniku odpre število razdelkov, ki jih lahko
pregleduje. V vsakem primeru sta objavljena vsaj razdelka »Osnovni podatki o
razpisu« in »Enotna cena za celoten razpis« ali »Razdeljene cene po postavkah«.
Glede na zahteve naročnika so lahko objavljeni še razdelki »Dokazila v zvezi z
razpisom«, »Poslovni podatki o podjetju, ki objavlja razpis« in »Zahtevani
poslovni podatki o podjetju ponudnika - Merilo«.
1.1. Osnovni podatki o razpisu
V prvem razdelku »Osnovni podatki o razpisu« ponudnik pregleduje osnovne
informacije o razpisu: o št. razpisa, pod katero sistem vodi razpis, o vrsti povpraševanja,
ki je lahko »Enotna cena za celoten razpis« (povpraševane količine so natančno
določene) ali »Razdeljene cene po postavkah« (povpraševane količine niso natančno
določene, cena je opredeljena na mersko enoto po dejansko dobavljenih količinah), o
datumu začetka in zaključka dražbe, o valuti plačila naročila, o vrsti blaga ali storitve, ki
je predmet razpisa (Nicejska klasifikacija).
»Izklicna cena« je najvišja cena po kateri je naročnik pripravljen plačati naročilo.
»Trenutno najniţja cena« je najnižja cena, ki jo je do tega trenutka ponudil ponudnik
(dobavitelj). Če so cene opredeljene po posameznih postavkah kot »Razdeljene cene
po postavkah«, potem navedeni ceni označujeta seštevek vseh cen po postavkah.
»Trenutno najniţja cena« oz. najnižja ponudbena cena je edino merilo za izbor
najboljšega ponudnika.
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1.2. Dokazila v zvezi z razpisom
V razdelku »Dokazila v zvezi z razpisom« ponudnik pregleduje vzorce dokazil, ki jih
zahteva naročnik. Ponudnik mora zahtevana dokazila v elektronski obliki (.doc, .pdf…)
predložiti ob prijavi na razpis. Zahtevana dokazila se nanašajo izključno na objavljen
razpis, in ne na lastnosti podjetja. Če ponudnik zahtevana dokazila ne predloži ali če
dokazila ne ustrezajo pogojem iz razpisa, se prijava na razpis izloči.

1.3. Poslovni podatki o podjetju, ki objavlja razpis
V razdelku »Poslovni podatki o podjetju, ki objavlja razpis« ponudnik pregleduje
poslovne podatke naročnikovega podjetja o ekonomski, finančni, tehnični ali kadrovski
sposobnosti.
V polju »Podatek« je kratek opis poslovnega podatka (ime/obdobje/enota…), v polju
»Info/Vrednost« pa informacija ali vrednost za podatek. Npr. podatek opredeljen kot
»Prihodek/2011/EUR« z vrednostjo »1.000.000,00« pomeni, da je naročnik v letu 2012
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ustvaril 1 mio. EUR prihodka. Za podrobnejšo obrazložitev poslovnih podatkov je
potrebno pregledati tudi razpisno dokumentacijo.

1.4. Zahtevani poslovni podatki o podjetju ponudnika - Merilo
V razdelku »Poslovni podatki o podjetju ponudnika - Merilo« ponudnik pregleduje
katere informacijo ali minimalno vrednost za poslovne podatke mora izpolnjevati njegovo
podjetje, da lahko konkurira na razpisu. Podatki se navezujejo izključno na ekonomsko,
finančno, tehnično ali kadrovsko sposobnost ponudnikovega podjetja, in ne na objavljen
razpis.
Če ponudnik ne predloži zahtevanega podatka ali, če je njegova vrednost manjša od
minimalne vrednosti ali, če ne izpolnjuje zahtevane informacije, je prijava na razpis
izločena. V polju »Podatek« je kratek opis poslovnega podatka (ime/obdobje/enota…), v
polju »Merilo« pa minimalna vrednost ali informacija za zahtevan podatek. Npr. podatek
opredeljen kot »Prihodek/2012/EUR« z vrednostjo »1.000.000,00« pomeni, da je moralo
ponudnikovo podjetje v letu 2012 ustvariti vsaj 1 mio. EUR prihodka, če želi konkurirati
na razpisu.

Če v polju »Moja Info/Vrednost« izpiše »Manjka«, pomeni, da bo naročnik podatek
svojega podjetja vnesel ob oddaji prve ponudbe na razpis. To bo storil v naslednjem
koraku, ko bo kliknil na ukaz »Prijava na razpis«.
Če ponudnik ne vpiše vrednosti (ali informacije) ter ne predloži dokazila (izvleček iz
računovodskih evidenc, letnega poročila, javnih evidenc, izjava, potrdilo…) za zahtevano
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lastnost, ali če vrednost ne ustreza min. zahtevani vrednosti, se prijava na razpis izloči.
Za podrobnejšo obrazložitev poslovnih podatkov je potrebno pregledati tudi razpisno
dokumentacijo.
1.5. Enotna cena za celoten razpis ali Razdeljene cene po postavkah
V zadnjem razdelku ponudnik pregleduje razpisno dokumentacijo in cene po posameznih
postavkah. Če so povpraševane količine natančno določene, potem pomeni, da je
razdelek opredeljen kot »Enotna cena za celoten razpis«.
Če povpraševane količine niso natančno določene oz., če je cena je opredeljena po
dejansko dobavljenih količinah oz. na mersko enoto potem pomeni, da je razdelek
opredeljen kot »Razdeljene cene po postavkah«.
1.5.1. Enotna cena za celoten razpis
Enotna cena za celoten razpis pomeni, da so povpraševane količine natančno določene.
Trenutno najnižja cena je objavljena v prvem razdelku »Osnovni podatki o razpisu«.
Če še ni nobene ponudbe, potem je trenutno najnižja cena enaka izklicni ceni. »Izklicna
cena« je najvišja cena po kateri je naročnik pripravljen plačati naročilo. »Trenutno
najniţja cena« je najnižja cena, ki jo je do tega trenutka ponudil ponudnik (dobavitelj).
»Trenutno najniţja cena« oz. najnižja ponudbena cena je edino merilo za izbor
najboljšega ponudnika. Ob prijavi na razpis mora ponudnik obvezno ponuditi nižjo ceno.
Če se razpisna dokumentacija nahaja na spletni strani objave razpisa OptiProcure.com,
se za ogled klikne na priloženo datoteko v polju »Razpisna dokumentacija«, če se
nahaja na spletni povezavi, za ogled klikne na navedeno spletno povezavo.

Za sestavo in kasneje oddajo ponudbe se klikne na ukaz »Prijava na razpis«.
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1.5.2. Razdeljene cene po postavkah
»Razdeljene cene po postavkah« pomeni, da povpraševane količine niso natančno
določene. Cena je v tem primeru opredeljena po dejansko dobavljenih količinah oz. na
mersko enoto (npr. za gradbena dela).
»Izklicna cena na mersko enoto« je najvišja cena, po kateri je naročnik pripravljen
plačati naročilo po posamezni postavki. Ponudnik, ki želi pridobiti posel, mora obvezno
ponuditi nižjo ceno po posamezni postavki. »Trenutno najniţja cena na mersko
enoto« je najnižja cena po posamezni postavki, ki jo je do tega trenutka ponudil
ponudnik (dobavitelj). Seštevek vseh cen po postavkah je objavljen v prvem razdelku
»Osnovni podatki o razpisu«, in sicer, ali kot »Izklicna cena« ali kot »Trenutno
najniţja cena«.
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»Trenutno najniţja cena« oz. najnižja ponudbena cena je edino merilo za izbor
najboljšega ponudnika. Ob prijavi na razpis mora naročnik obvezno ponuditi nižjo ceno.
Za vsako postavko je lahko v polju »Razpisna dokumentacija po postavkah«
priložena dokumentacija, ki natančno opredeli naročeno storitev ali blago. Skupna
razpisna dokumentacija za celoten razpis je priložena v polju »Skupna razpisna
dokumentacija«.
Za sestavo in kasneje oddajo ponudbe je potrebno klikniti na ukaz »Prijava na razpis«.
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2. Vnos podatkov o ponudbi
Za vnos podatkov o ponudbi je potrebno klikniti na »Prijava na razpis«.
V odvisnosti od zahtev naročnika, se ponudniku odpre število razdelkov, ki jih mora
obvezno izpolniti. V vsakem primeru mora izpolniti vsaj razdelek »Prva ponudba«. Po
zahtevah naročnika in vrsti povpraševanja so lahko objavljeni še razdelki Dokazila v
zvezi z razpisom«, »Zahtevani poslovni podatki o podjetju ponudnika – Merilo«
in »Razdeljene cene po postavkah«.
2.1. Prva ponudba
Razdelek »Prva ponudba« ponudnik izpolnjuje v odvisnosti od vrste povpraševanja, ali
je cena opredeljena kot »Enotna cena za celoten razpis«, ali kot »Razdeljene cene
po postavkah«.
2.1.1. Enotna cena za celoten razpis
Če so povpraševane količine natančno določene, je cena opredeljena kot »Enotna cena
za celoten razpis«. V tem primeru mora ponudnik v razdelku »Prva ponudba« in v
polju »Moja ponudba« vnesti prvo ceno s katero konkurira na razpisu. Cena mora biti
nižja od »Trenutno najniţje cene«.
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Po potrditvi prve ponudbe s strani skrbnika, ko ponudba v razdelku »Moje ponudbe«
pridobi status »Potrjeno«, lahko ponudnik znižuje ceno v realnem času do datuma
zaključka dražbe. Ceno lahko v realnem času spremlja in znižuje v orodni vrstici »Moje
ponudbe«. Ponudnik lahko odda neomejeno število ponudb.
2.1.2. Razdeljene cene po postavkah
Če povpraševane količine niso natančno določene, je cena opredeljena po dejansko
dobavljenih količinah oz. na mersko enoto. V tem primeru ponudnik ne vnaša prve cene
v razdelku »Prva ponudba«in v polje »Moja ponudba«, pač pa vnaša cene po
posameznih postavkah v razdelku »Razdeljene cene po postavkah« in v polja »Moja
cena na mersko enoto«.
V razdelku »Prva ponudba« in v polju »Moja ponudba« se ponudniku kaže seštevek
posameznih cen po postavkah. Seštevek vseh cen po posameznih postavkah, prikazan v
polju »Moja ponudba«, mora biti obvezno nižji od »Trenutno najniţje cene«.
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Prvo ponudbo s katero se naročnik prijavlja na razpis se vnaša v polje »Moja cena na
mersko enoto«. »Moja cena na mersko enoto« mora biti obvezno nižja od »Izklicne
cene na mersko enoto«, seštevek vseh cen po posameznih postavkah, ki je prikazan v
razdelku »Prva ponudba« v polju »Moja ponudba«, pa mora biti nižji od »Trenutno
najniţje cene«.
Po potrditvi prve ponudbe s strani skrbnika, ko ponudba v razdelku »Moje ponudbe«
pridobi status »Potrjeno«, lahko naročnik znižuje ceno v realnem času do datuma
zaključka dražbe. Ceno lahko v realnem času spremlja in znižuje v orodni vrstici »Moje
ponudbe«. Ponudnik lahko odda neomejeno število ponudb.
2.2. Dokazila v zvezi z razpisom
V razdelku »Dokazila v zvezi z razpisom« ponudnik obvezno priloži dokazila, ki jih
zahteva naročnik. Ponudnik mora zahtevana dokazila predložiti v elektronski obliki (.doc,
.pdf…). Zahtevana dokazila se nanašajo izključno na objavljen razpis, in ne na podjetje.
Ponudnik mora priložiti ustrezno število dokumentov za posamezno zahtevano dokazilo,
prikazano v polju »Št. dokumentov«.

Če ponudnik zahtevana dokazila ne predloži, ali če dokazila ne ustrezajo pogojem iz
razpisa, se prijava na razpis izloči.
2.3. Zahtevani poslovni podatki o podjetju ponudnika – Merilo
V razdelku »Zahtevani poslovni podatki o podjetju ponudnika - Merilo« ponudnik
obvezno vnese informacijo ali vrednost poslovnega podatka za lastno podjetje, da lahko
konkurira na razpisu. Kot ponudnik mora izpolnjevati za navedene poslovne podatke
informacijo ali minimalno vrednost, ki je prikazana v polju »Merilo«. V nasprotnem
primeru je prijava na razpis izločena.
V polju »Podatek« je kratek opis poslovnega podatka (ime/obdobje/enota…), v polju
»Merilo« pa informacija ali minimalna vrednost za podatek, ki se ga primerja. Npr.
podatek opredeljen kot »Prihodek/2012/EUR« z vrednostjo »1.000.000,00« pomeni, da
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je moralo ponudnikovo podjetje v letu 2012 ustvariti vsaj 1 mio. EUR prihodka, če želi
konkurirati na razpisu.

Če je v polju »Moja Info/Vrednost« izpisana vrednost (številka) ali informacija,
pomeni, da je naročnik zahtevani poslovni podatek že kreiral. V polje ne vpisuje ničesar
pač pa ga pusti z izpisano informacijo ali številko. V razpisni dokumentaciji mora še
preveriti, ali morda naročnik zahteva specifično dokazilo.
Če naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva specifično dokazilo, potem mora ponudnik
priložiti natanko takšno dokazilo. Če naročnik ni zahteval specifičnega dokazila, potem
ponudniku ni potrebno priložiti nobenega dokazila.
Ponudnik lahko tudi v menijski vrstici »Nastavitve/Sprememba poslovnih podatkov
podjetju« in z ukazom »Uredi« pri zahtevanem poslovnem podatku preveri, katera
dokazila je že predložil. Če ugotovi, da je že predložil specifično dokazilo, ki ga zahteva
naročnik, potem mu prav tako ni potrebno priložiti dokazila.
Če je polje »Moja Info/Vrednost« prazno, potem mora ponudnik vnesti ustrezno
vrednost za lastno podjetje. Če naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva specifično
dokazilo, potem mora tudi priložiti natanko takšno dokazilo v polje »Dokazilo«. Če
naročnik ni zahteval specifičnega dokazila, potem ponudnik priloži katerokoli
verodostojno listino, kot npr. izvleček iz računovodskih evidenc, letnega poročila, javnih
evidenc, izjava, potrdilo…
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Če ponudnik ne predloži zahtevanega podatka ali, če je njegova vrednost manjša od
zahtevane vrednosti, ali če informacija ne izpolnjuje zahtevanega merila, je prijava na
razpis izločena. Za podrobnejšo obrazložitev poslovnih podatkov je potrebno pregledati
tudi razpisno dokumentacijo.

Copyright © 2013 Portal razpisov

12

PRIJAVA NA RAZPIS: PREDVIDENE OBRATNE DRAŢBE

3. Predloţitev ponudbe v predogled skrbniku portala
Z ukazom »Oddaj ponudbo« se ponudba shrani v menijsko vrstico »Moje ponudbe«.
Ponudba pridobi status »V pregledu«, kar pomeni, da čaka na predogled s strani
skrbnika portala. Ponudba še ni objavljena na portalu oz. pri vseh ostalih ponudnikih, ki
konkurirajo na razpisu.
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4. Sprejem ponudbe za konkuriranje na draţbi
4.1. Status »Potrjeno«
Skrbnik portala potrdi verodostojnost ponudbe. Ponudba pridobi status »Potrjeno« in se
nahaja v meniju »Moje ponudbe«.

Po potrditvi verodostojnosti ponudbe s strani skrbnika portala, je ponudba sprejeta za
konkuriranje na dražbi. Ponudba je objavljena tudi na portalu, če še vedno velja za
najugodnejšo ponudbo z najnižjo ceno. Ponudnik lahko sedaj v realnem času znižuje
ponudbeno ceno, kar pomeni, da je ponudba, ki je najugodnejša ponudba z najnižjo
ceno, tudi v realnem času objavljena na portalu oz. pri vseh ostalih ponudnikih, ki
konkurirajo na razpisu. Potrditev ponudbene cene s strani skrbnika portala ni več
potrebna.
Ponudnikova cena je najugodnejša takrat, ko je »Moja trenutna ponudba« enaka
»Trenutno najniţji ceni«. V polju »Najugodnejša ponudba« je izpisano »Da«.
4.2. Status »Zavrnjeno«
Če je ponudba izpolnjena z nepopolnimi in/ali napačnimi podatki, skrbnik portala zavrne
sprejem ponudbe. Ponudba se nahaja v meniju »Moje ponudbe« in pridobi status
»Zavrnjeno«.
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Če je ponudba zavrnjena zaradi nepopolnih in/ali napačnih podatkov poslovnih podatkov
podjetja, ima ponudnik v meniju »Naloge« izpisan razdelek »Naloge za urejanje
poslovnega podatka podjetja«, kjer mora s klikom na prikazan podatek ustrezno
urediti poslovni podatek.
Če je ponudba zavrnjena zaradi nepopolnih in/ali napačnih podatkov v zvezi z zahtevami
razpisne dokumentacije ali, če je v času obdelave prve ponudbe (prijave na razpis) s
strani skrbnika portala (status ponudbe »V pregledu«) drugi ponudnik ponudil nižjo
ceno, ima ponudnik v meniju »Naloge« izpisan razdelek »Naloge za urejanje
ponudbe/prijave na razpis«, kjer mora s klikom na prikazan podatek ustrezno urediti
prvo ponudbo.
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Postopek po popravi in predložitvi prve ponudbe poteka enako kot pri prvi predložitvi
ponudbe skrbniku portala (prijava na razpis).
Če je ponudba zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije ali
splošnih pogojev poslovanja portala, potem ponudniku ni potrebno urejati podatkov, ker
je ponudba izločena iz razpisa.
Dokler verodostojnost ponudbe s strani skrbnika portala ni potrjena (status
»Potrjeno«), ponudba ni veljavna in ni sprejeta za konkuriranje na dražbi. Samo tiste
ponudbe, ki pridobijo status »Potrjeno« so veljavne ponudbe in sprejete za konkuriranje
na dražbi.
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