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SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA 
(14. čl., 70. čl, 94. čl.)

(Javno) odpiranje ponudb (75., 76. čl.)

Objava obvestila o javnem 
naročilu 

(72. čl., 57. čl., 58. čl., 59. čl.)

Preveritev ponudbe (41. čl., 77. čl.)

Potrebna 
sprememba 

objave 
naročila

Izločitev ponudb, 
ustavitev postopka, 

zavrnitev vseh ponudb, 
odstop od izvedbe 

javnega naročila (80. čl.)

Odločitev o priznanju 
sposobnosti za sodelovanje v 

konkurenčnem dialogu

Dopustne dopolnitve ponudbe (78. čl.)

Razpisna dokumentacija za I. 
fazo in povabilo k oddaji 

prijave
(86. čl., 87. čl.)

Zapisnik odpiranja 
ponudb (3 delovni 

dnevi – 76. čl.)

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne 
dokumentacije (83. čl., 72. čl., 71. čl.) 

Objava spremembe 
razpisne dokumentacije 

(72. čl., 63.a čl.)

Zahteva za 
dodatno 

obrazložitev 
odločitve

DA

NE

DA

Predlog strokovne komisije

Zahteva za 
vpogled v 
ponudbe

Vpogled v ponudbe 
(22. čl.)

DA

NE

NE

Izračun ocenjene vrednosti (14. čl.)

Objava obvestila o 
dodatnih 

informacijah, 
informacijah o 

nedokončanem 
postopku ali 

popravku

Vrnitev prepozno 
prejetih ponudb

(73. čl.)

Strokovna komisija 
(68. čl.)

Zahteva za 
revizijo 

postopka

PRAVNOMOČNA 
ODLOČITEV (79.a čl.)

DA

NE

Postopek se nadaljuje in 
zaključi v skladu z ZPVPJN

Ustavitev 
postopka (80. 

čl.)

Zavrnitev vseh 
ponudb (80. čl.)

Objava odločitve o 
ustavitvi postopka

Pisno obvestilo 
kandidatom oz. 

ponudnikom

Pisno obvestilo vladi 
oz. nadzornemu 

organu

Objava obvestila o 
dodatnih 

informacijah, 
informacijah o 

nedokončanem 
postopku ali 

popravku (63.a čl.)

Dodatna obrazložitev 
odločitve (79. čl., 79.a čl.)
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(Javno) odpiranje ponudb (75., 76. čl.)

Povabilo k oddaji ponudbe
(87. čl.)

Izvajanje dialoga do pridobitve končne rešitve 
oz. zaključka dialoga

(27. čl.)

Dodatna obrazložitev 
odločitve (79. čl., 79.a čl.)

Odločitev o oddaji naročila
(27. čl.)

Obvestilo o zaključku dialoga in poziv za 
predložitev končne ponudbe

Razpisna dokumentacija za 
ostale faze

(86. čl.)

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne 
dokumentacije (83. čl., 72. čl., 71. čl.) 

Zahteva za 
dodatno 

obrazložitev 
odločitve

DA

Predlog strokovne komisije

Zahteva za 
vpogled v 
ponudbe

Vpogled v ponudbe 
(22. čl.)

DA

NE

NE

Vrnitev prepozno 
prejetih ponudb

(73. čl.)

Zahteva za 
revizijo 

postopka

PRAVNOMOČNA 
ODLOČITEV (79.a čl.)

DA

NE

Postopek se nadaljuje in 
zaključi v skladu z ZPVPJN

Objava 
obvestila o 

oddaji naročila 
(62. čl., 58. čl., 

59. čl.)

KONČNO POROČILO O 
ODDAJI NAROČILA 

(105. čl.)

(Javno) odpiranje ponudb (75., 76. čl.)

Ocenitev ponudb
(27. čl.)

Zapisnik odpiranja 
ponudb (3 delovni 

dnevi – 76. čl.)

Vrnitev prepozno 
prejetih ponudb

(73. čl.)

Zapisnik odpiranja 
ponudb (3 delovni 

dnevi – 76. čl.)

Poziv za 
razjasnitev ali 

podrobno 
obrazložitev 

ponudbe
(27. čl.)

Zahteva 
izbranemu 

ponudniku za 
pojasnilo oziroma 

utemeljitev 
ponudbe ali 

potrditev prevzetih 
obvez danih v 

ponudbi
(27. čl.)

 


