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

(Javno) odpiranje ponudb (75., 76. čl.) – prva 
in končna ponudba

Preveritev ponudbe (41. čl., 77. čl.)

Izločitev ponudb, 
ustavitev postopka, 

zavrnitev vseh ponudb, 
odstop od izvedbe 

javnega naročila (80. čl.)

Odločitev o oddaji naročila 
(79. čl.)

Dopustne dopolnitve ponudbe (78. čl.)

Razpisna dokumentacija in povabilo k oddaji 
ponudbe

(89.a čl., 88. čl., 90. čl., 91. čl., 89. čl. )

Zapisnik odpiranja 
ponudb (3 delovni 

dnevi – 76. čl.)

Zahteva za 
dodatno 

obrazložitev 
odločitve

DA

Predlog strokovne komisije

Zahteva za 
vpogled v 
ponudbe

Vpogled v ponudbe 
(22. čl.)

DA

NE

NE

Izračun ocenjene vrednosti (14. čl.)

Obvestilo ministrstvu, 
pristojnemu za finance 

(29. čl.)

Vrnitev prepozno 
prejetih ponudb

(73. čl.)

Strokovna komisija 
(68. čl.)

Objava prostovoljnega 
obvestila za predhodno 
transparentnost (63.b 

čl., 58. čl., 59. čl.)

Zahteva za 
revizijo 

postopka

PRAVNOMOČNA 
ODLOČITEV O ODDAJI 

NAROČILA (79.a čl.)

Objava 
obvestila o 

oddaji naročila 
(62. čl., 58. čl., 

59. čl.)

DA

NE

KONČNO POROČILO O 
ODDAJI NAROČILA 

(105. čl.)

Postopek se nadaljuje in 
zaključi v skladu z ZPVPJN

Izvedba pogajanjZapisniki pogajanj

Naročnik pred začetkom postopka o izvedbi postopka 
obvesti tudi vse ponudnike ali kandidate, ki so v 

prejšnjem, neuspešno izvedenem postopku predložili 
ponudbe – v kolikor je to potrebno (29. čl.)

Ustavitev 
postopka (80. 

čl.)

Zavrnitev vseh 
ponudb (80. čl.)

Pisno obvestilo 
kandidatom oz. 

ponudnikom

Pisno obvestilo vladi 
oz. nadzornemu 

organu

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

Pisno obvestilo 
kandidatom oz. 

ponudnikom
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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.

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.

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.

 


