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Številka: 60421-7/2015/1
Datum: 12. 1. 2015

Zadeva: Vabilo na predstavitev spletne aplikacije e-Dražba

Vabimo vas na predstavitev uporabe obratne elektronske dražbe v postopkih javnega 
naročanja, ki bo dne 16.1.2015 v prostorih Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, v 
Ljubljani, v veliki konferenčni dvorani v prvem nadstropju.

Predstavitev bo potekala v dveh terminih in sicer:

- prvi termin: začetek ob 9.00 uri, predvideni zaključek ob 10.30 uri in 
- drugi termin: začetek ob 12.00 uri, predvideni zaključek ob 13.30 uri.

Izvajalci predstavitve bodo predstavniki Ministrstva za javno upravo. Predstavitev je namenjena
javnim uslužbencem, ki izvajajo in vodijo postopke javnega naročanja.

Glavna tema predstavitve je uporaba in prednosti uporabe spletne aplikacije e-Dražba v 
postopkih javnega naročanja.

Dnevni red:

1. Predstavitev zakonskih podlag za uporabo obratne elektronske dražbe v postopkih javnega 
naročanja

2. Praktična predstavitev izvedbe javnega naročila s pomočjo spletne aplikacije e-Dražba:
 priprava elektronske dražbe
 elektronska oddaja ponudb
 potek obratne elektronske dražbe
 zaključki in poročila.

3. Vprašanja in odgovori. 

Predstavitev je za udeležence brezplačna.

Število prijavljenih iz posameznega organa ni omejeno. V primeru zasedenosti dvorane si 
pridržujemo pravico prerazporejenja med možnimi termini izvebe seminarja oziroma zavračanja 
prijav. Prijavite se tako, da izpolnite obrazec Prijavnica1 za prvi termin izvedbe ali Prijavnica2 
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za drugi termin izvedbe, ki sta priloženi in ju pošljete najkasneje do srede, 14. 1. 2015 na 
elektronski naslov: gp.mnz@qov.si.

V primeru večjega interesa bodo organizirane dodatne predstavitve.

Kontaktna oseba za morebitna pojasnila je Jožef Janež, e-pošta: joze.janez@gov.si, tel.:01/478 
16 81.

         

S spoštovanjem,

                   mag. Nina Legat Čož
              vodja Upravne akademije

Priloge:
- prijavnica 1
- prijavnica 2
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