KONSOLIDIRANI NAKUPI – ZA KUPCE IN PONUDNIKE

A. UPORABNIŠKA POMOČ ZA KUPCE
1. Prijava za sodelovanje v skupinski nabavi
Podjetje, ki želi sodelovati v skupinski nabavi (kupec, razpisovalec, naročnik) se mora
najprej registrirati na spletni strani portala (»Registracija«). Po uspešni registraciji,
kupec vstopi v portal (»Prijava«) z vnosom uporabniškega imena (e-pošta) in gesla, ki
ga je samostojno določil. Neregistrirani kupci ne morejo sodelovati v skupinski nabavi,
lahko pa pregledujejo razpise.
1.1. Pregled konsolidiranega razpisa
Podjetje, ki želi sodelovati v skupinski nabavi (kupec) pregleduje razpise v menijski
vrstici »Konsolidirani razpisi«.

S klikom na »Podrobnosti razpisa« se odpre razdelek, v katerem je objavljena vsebina
razpisa. Jezik vsebine razpisa je trenutno lahko v angleščini ali slovenščini. Če je kupec
po el. pošti prejel vabilo k sodelovanju v skupinski nabavi, se v vsebini el. pošte nahaja
direktna spletna povezava do vsebine razpisa.
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1.2. Osnovni podatki o konsolidiranem razpisu
V prvem razdelku »Osnovni podatki o razpisu« kupec pregleduje osnovne informacije
o razpisu. »Blago ali storitev, ki je predmet razpisa« označuje povpraševano blago
ali storitev, klasificirano po NICE klasifikaciji. »Datum začetka zbiranja prijav za
sodelovanje v skupinski nabavi« in »Datum zaključka zbiranja prijav za
sodelovanje v skupinski nabavi« označujeta za kupce rok za prijavo za sodelovanje v
skupinskem nakupu. »Datum začetka dražbe« in »Datum zaključka dražbe«
označujeta čas poteka dražbe. Prijava na razpis za ponudnike je mogoča od »Datuma
zaključka zbiranja prijav za sodelovanje v skupinski nabavi« do »Datuma
začetka dražbe«. »Valuta« označuje valuto plačila naročila. »Trenutno število
kupcev« označuje število trenutno prijavljenih kupcev, ki sodelujejo v skupinski nabavi.
»Skupna razpisna dokumentacija« je dokument, ki specificira blago ali storitev, ki je
predmet skupinske nabave.
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1.3. Trenutna vrednost ocenjene skupne količine nabave
V razdelku »Trenutna vrednost ocenjene skupne količine nabave je prikazana
trenutna vrednost količine blaga ali storitev, ki je predmet razpisa. »Opis blaga ali
storitve« označuje blago ali storitev, ki je predmet razpisa po posamezni postavki.
»Merska enota« označuje osnovno enoto naročenega blaga ali storitve. »Ocenjena
skupna količina« označuje trenutno skupno oceno nabavne količine od vseh prijavljenih
kupcev.
Za sestavo in kasneje oddajo prijave je potrebno klikniti na ukaz »Prijava za
sodelovanje v skupinski nabavi«.
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1.4. Objava razpisa za oddajo prijave
Za prijavo za sodelovanje v skupinski nabavi je potrebno sestaviti razpis, ki bo objavljen
po poteku »Datuma zaključka zbiranja prijav za sodelovanje v skupinski nabavi«
kot parcialni razpis v skupinski nabavi. Namreč, vsak kupec sodeluje v skupinski nabavi
individualno, s svojimi količinami, cenami in specifičnimi pogoji. Vse kupce pa združujejo
le istovrstne nabavne količine, ki so opredeljene v dokumentu »Skupna razpisna
dokumentacija«. Podatki iz razpisa posameznega kupca so anonimni do »Datuma
zaključka zbiranja prijav za sodelovanje v skupinski nabavi«, kar pomeni, da ostali
kupci, ki želijo sodelovati ali že sodelujejo v skupinski nabavi, niso seznanjeni z njimi.

V razdelku »Vzorec razpisa za oddajo prijave« je objavljen vzorec razpisa, ki služi
kupcu kot pomoč pri sestavi svojega razpisa.
»Opis blaga ali storitve« označuje blago ali storitev, ki je predmet razpisa po
posamezni postavki. »Merska enota« označuje osnovno enoto naročenega blaga ali
storitve. V polje »Ocenjena količina« kupec vnaša vrednost ocenjene količine (npr.
1000), ki jo želi nabaviti, v polje »Izklicna cena na mersko enoto« vnaša izklicno ceno
na opredeljeno mersko enoto (brez DDV). Izklicna cena na mersko enoto je najvišja
cena, po kateri je pripravljen plačati naročilo po posamezni postavki. Vrednost nabave se
izpiše v polju »Izklicna cena«. V polje »Razpisna dokumentacija za posamezno
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postavko« kupec obvezno priloži razpisno dokumentacijo za posamezno postavko, ki
mora biti usklajena s »Skupno razpisno dokumentacijo«.
1.5. Predložitev prijave v predogled skrbniku portala
Z ukazom »Oddaj prijavo« se prijava shrani v menijsko vrstico »Konsolidirani
razpisi/Moji konsolidirani razpisi«.

Prijava čaka na predogled s strani skrbnika portala. Skrbnik portala potrdi verodostojnost
prijave.
1.6. Sprememba razpisnih podatkov
Kupec lahko v menijski vrstici »Konsolidirani razpisi/Moji konsolidirani razpisi« z
ukazom »Posodobi razpis« spreminja razpisne podatke. In sicer, do potrditve
verodostojnosti razpisa s strani skrbnika portala lahko spreminja vse podatke, po
potrditvi razpisa s strani skrbnika portala pa lahko do »Datuma zaključka zbiranja
prijav za sodelovanje v skupinski nabavi« povečuje le svojo nabavno količino.
Za oddajo posodobljenega razpisa je potrebno klikniti na ukaz »Oddaj razpis«.
Posodabljanje razpisa pred potrditvijo verodostojnosti prijave:
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Po potrditvi prijave kupec lahko posodablja razpis le še s povečevanjem nabavne
količine, in sicer najkasneje do »Datuma zaključka zbiranja prijav za sodelovanje v
skupinski nabavi«. Po preteku tega datuma, posodabljanje razpisa ni več mogoče.
Posodabljanje razpisa po potrditvi verodostojnosti prijave:
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1.7. Zavrnjena prijava
Skrbnik portala zavrne prijavo, če je ugotovil napačne in/ali pomanjkljive razpisne
podatke. V tem primeru je kupec dolžan popraviti in/ali dopolniti razpisne podatke.
Razpis je lahko tudi zavrnjen, če razpisni podatki kršijo splošne pogoje poslovanja
portala. V tem primeru kupcu ni potrebno popravljati in/ali dopolnjevati podatkov, ker je
razpis izločen iz objave, sodelovanje v skupinski nabavi pa onemogočeno.
Kupec ureja podatke v meniju »Naloge« in razdelku »Naloge za urejanje prijave na
konsolidirani razpis«, in sicer s klikom na ukaz »Uredi razpisne podatke«.

Po ureditvi podatkov, kupec s klikom »Oddaj razpis« ponovno predloži razpis v
predogled skrbniku portala. Postopek po popravi in predložitvi razpisnih podatkov poteka
enako kot pri prijavi.
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B. UPORABNIŠKA POMOČ ZA PONUDNIKE
1. Prijava na konsolidiran razpis
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.
1.1 Pregled konsolidiranega razpisa
Podjetje, ki se želi prijaviti na razpis (ponudnik) pregleduje razpise v menijski vrstici
»Razpisi« v razdelku »Predvidene obratne dražbe: Prijava na razpis«. Na razpise,
ki so objavljeni v razdelku »Aktivne obratne dražbe: Licitiranje ponudb« prijava na
razpis ni več mogoča.

S klikom na »Št. razpisa« v menijski vrstici »Razpisi« in v razdelku »Predvidene
obratne dražbe: 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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1.2. Osnovni podatki o konsolidiranem 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
»Razdeljene cene po postavkah«, kjer povpraševane količine niso natančno določene,
cena pa 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 skupna cena po kateri so naročniki pripravljeni plačati
naročilo. Označuje začetno skupno vrednost naročila. »Trenutno najnižja cena« je
skupna najnižja cena, ki jo je do tega trenutka ponudil ponudnik (dobavitelj). Navedeni
ceni označujeta seštevek vseh cen po postavkah. »Trenutno najnižja cena« oz.
najnižja ponudbena cena je edino merilo za izbor najboljšega ponudnika.
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1.3. Razdeljene cene po podjetjih in postavkah
Za sestavo in kasneje oddajo ponudbe je potrebno klikniti na ukaz »Prijava na razpis«.
»Razdeljene cene po podjetjih in postavkah« pomeni, da se cene licitirajo za več
podjetij in po posameznih postavkah. Vsako podjetje sodeluje v skupinski nabavi
individualno, s svojimi količinami, cenami in specifičnimi pogoji. Vsa podjetja pa
združujejo le istovrstne nabavne količine, ki so opredeljene v dokumentu »Skupna
razpisna dokumentacija«. »Izklicna cena na mersko enoto« (brez DDV) 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 najnižja cena na mersko enoto« (brez DDV) je najnižja cena po
posamezni postavki, ki jo je do tega trenutka ponudil ponudnik (dobavitelj). Seštevek
vseh cen po postavkah (brez DDV) je objavljen v razdelku »Osnovni podatki o
razpisu«, in sicer, ali kot »Izklicna cena« ali kot »Trenutno najnižja cena«.
»Trenutno najnižja cena« oz. najnižja ponudbena cena je edino merilo za izbor
najboljšega ponudnika. Ob prijavi na razpis je potrebno obvezno ponuditi nižjo ceno. Za
vsako postavko je v polju »Razpisna dokumentacija po postavkah« priložena
dokumentacija, ki natančno opredeli storitev ali blago za posamezno podjetje in po
posamezni postavki. Skupna razpisna dokumentacija za celoten razpis je priložena v
datoteki pod »Skupna razpisna dokumentacija«.
Za sestavo in kasneje oddajo ponudbe je potrebno klikniti na ukaz »Prijava na razpis«.
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1.4. Vnos podatkov o ponudbi – Prva ponudba
Za vnos podatkov o ponudbi je potrebno klikniti na »Prijava na razpis«.
Prvo ponudbo (brez DDV) se vnaša v polje »Moja cena na mersko enoto« kot števila
ali v polje »Skupinski popust« kot relativni delež popusta, izraženega v odstotkih, kjer
so za osnovo vzeta števila izpisana v polju »Moja cena na mersko enoto«. Z vpisom
vrednosti popusta v višini npr. 10(%) v polje »Skupinski popust«, se s klikom na
»Znižaj postavke« vse cene po posameznih postavkah oz. v polju »Moja cena na
mersko enoto« znižajo za 10%. Ponudnik mora obvezno ponuditi nižjo ceno po
posamezni postavki. »Moja cena na mersko enoto« mora biti nižja od »Trenutno
najnižje 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 najnižje cene«. Ceno se lahko vse do datuma zaključka dražbe znižuje, pri
čemer se lahko odda neomejeno število ponudb.
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Za oddajo prve ponudbe je potrebno klikniti »Oddaj ponudbo«. 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.
1.5. Predložitev 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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1.5.1. Sprejem ponudbe za konkuriranje na dražbi
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 najnižji ceni«. V polju »Najugodnejša ponudba« je izpisano »Da«.
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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«.

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.
2. Licitiranje ponudb
Po potrditvi verodostojnosti ponudbe s strani skrbnika portala, ko ponudba v meniju
»Moje ponudbe« pridobi status »Potrjeno«, lahko ponudnik v meniju »Moje
ponudbe« spremlja in znižuje ponudbeno ceno v realnem času.
To pomeni, da ponudba, ki je najugodnejša ponudba z najnižjo ceno, je v realnem času
na portalu oz. pri vseh ostalih ponudnikih, ki konkurirajo na razpisu. Potrditev ponudbe
cene in vseh nadaljnjih ponudbenih cen do konca dražbe s strani skrbnika portala ni več
potrebna. Ponudnik lahko do konca dražbe odda neomejeno število ponudbenih cen.
Ko se začne dražba in se razpis objavi v razdelku »Aktivne obratne dražbe:
Licitiranje ponudb«, prijava na razpis ni več mogoča. Verodostojnost ponudbe mora
biti potrjena s strani skrbnika portala najkasneje do datuma začetka dražbe.
Po poteku tega datuma vsi ponudniki znižujejo ponudbeno ceno v realnem času. Od vseh
konkurentov so sedaj ponudbene cene kot najugodnejše ponudbe objavljene na portalu v
realnem času. Nobena ponudba ne čaka več na potrditev s strani skrbnika portala.
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Ponudnik spremlja in znižuje svojo ponudbo v meniju »Moje ponudbe«. Za
najugodnejšo ponudbo se šteje tista cena (»Moja trenutna ponudba«), ki je enaka
»Trenutno najnižji ceni« in ima v polju pod »Najugodnejša ponudba« pripisano
»Da« (status »Potrjeno«).
Če ima ponudba v polju pod »Najugodnejša ponudba« pripisano »Ne«, pomeni, da
mora ponudnik znižati ceno, če želi pridobiti posel (status »Potrjeno«). Z ukazom
»Posodobi ponudbo« in z vnosom nižje cene od »Trenutno najnižje cene« licitira oz.
znižuje ceno svoje ponudbe za pridobitev posla kot najugodnejši ponudnik.

Z ukazom »Posodobi ponudbo« se odpre nov razdelek, v katerem ponudnik zniža ceno
svoje ponudbe.
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2.1. Licitiranje ponudb v realnem času

Za znižanje ponudbe se vnaša cene (brez DDV) v polje »Moja cena na mersko enoto«
kot števila ali v polje »Skupinski popust« kot relativni delež popusta, izraženega v
odstotkih, kjer so za osnovo vzeta števila izpisana v polju »Moja cena na mersko
enoto«. Z vpisom vrednosti popusta v višini npr. 10(%) v polje »Skupinski popust«, se
s klikom na »Znižaj postavke« vse cene po posameznih postavkah oz. v polju »Moja
cena na mersko enoto« znižajo za 10%. Ponudnik, ki želi pridobiti posel, mora obvezno
ponuditi nižjo ceno po posamezni postavki. »Moja cena na mersko enoto« mora biti
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nižja od »Trenutno najnižje cene na mersko enoto«. Seštevek vseh cen po
posameznih postavkah, ki je prikazan v polju »Moja ponudba«, mora biti nižji od
»Trenutno najnižje cene«.
V realnem času se lahko cene niža vse do datuma zaključka dražbe, pri čemer se lahko
odda neomejeno število ponudb. Za oddajo posodobljene ponudbe je potrebno klikniti na
»Oddaj ponudbo«.

3. Zaključek dražbe
Po zaključku dražbe dobi najugodnejši ponudnik z najnižjo ponudbeno ceno prek el.
pošte obvestilo, da je zmagal na dražbi in podatke o podjetju naročnika.
Ponudnik je dolžan dobaviti blago in/ali storitve, kot je specificirano oziroma opisano v
oglaševanem povpraševanju naročnikov, po ceni, ki jo je ponudil.
Vsi ostali ponudniki dobijo obvestilo, da so neuspešno konkurirali na dražbi.
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