
PRILOGA 1 
 
SEZNAM INFORMACIJ, KI MORAJO BITI V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI 
NAVEDENE V OBVESTILU O JAVNEM NAROČILU  
 

 
1. Ime, nacionalna identifikacijska številka, naslov, vključno s kodo NUTS, telefonska številka, 

številka faksa, elektronski in spletni naslov naročnika ter po potrebi druge službe, pri kateri je 
mogoče dobiti dodatne informacije.  
 

2. Ali je za oddajo naročila pripravljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. Elektronski 
ali spletni naslov, na katerem bo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila brezplačno, 
neomejeno, v celoti in neposredno na voljo. Če do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila iz razlogov, navedenih v drugem in tretjem odstavku 61. člena ZJN-3, ni zagotovljen 
neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop, navedba, kako bo dokumentacija ali njen del 
poslan oziroma kako je mogoče dostopati do dokumentacije ali njenega dela in kateri ukrepi za 
varovanje zaupnosti informacij so zahtevani. 
 

3. Vrsta naročnika in glavna dejavnost, ki jo izvaja. 
 

4. Po potrebi navedba, da je naročnik osrednji nabavni organ ali da gre za kakršno koli drugo obliko 
skupnega javnega naročanja. 

 
5. Kode CPV. Če je javno naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop. 

 
6. Koda NUTS za glavno lokacijo gradnje v primeru javnega naročila gradnje ali koda NUTS za 

glavni kraj dobave oziroma izvedbe v primeru javnega naročila blaga oziroma storitev. Če je 
naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop. 

 
7. Opis naročanja: vrsta in obseg gradnje, vrsta in količina oziroma vrednost blaga, vrsta in obseg 

storitev. Če je naročilo razdeljeno na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop.  

 
8. Ocena skupnega obsega javnega naročila oziroma javnih naročil. Če je javno naročilo razdeljeno 

na sklope, se te informacije navedejo za vsak sklop. 
 
9. Časovni okvir za dobavo blaga oziroma izvedbo gradenj ali storitev in po možnosti trajanje 

javnega naročila. Pri okvirnem sporazumu navedba načrtovanega trajanja okvirnega sporazuma, 
pri čemer so za okvirni sporazum za javna naročila na splošnem področju po potrebi navedeni 
razlogi za kakršno koli trajanje, daljše od štirih let, za okvirni sporazum za javna naročila na 
infrastrukturnem področju pa so po potrebi navedeni razlogi za kakršno koli trajanje, daljše od 
osem let. V primeru okvirnega sporazuma po možnosti tudi navedba vrednosti ali skupnega 
obsega ter pogostosti naročil, ki bodo oddana, število in po potrebi predlagano največje število 
sodelujočih gospodarskih subjektov.  
 

10. Ali bo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okoljski vidik.  
 
11. Ali bo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni ali etični 

vidik. 
 

12. Pogoji za sodelovanje, kar vključuje:  
a) po potrebi navedbo, da je javno naročilo omejeno na invalidska podjetja oziroma izvedbo v 

okviru programov zaščitnega zaposlovanja v skladu z 31. členom ZJN-3;  
b) po potrebi navedba, da je izvedba storitve po zakonu ali drugem predpisu pridržana za 

določeno stroko z napotilom na ustrezni zakon ali drugi predpis, razen če je to navedeno v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;  

c) seznam in kratek opis zahtev glede osebnega statusa gospodarskih subjektov, ki jih določa 
75. člen ZJN-3 in bi lahko pripeljali do njihove izključitve, ter seznam in kratek opis pogojev za 
sodelovanje iz 76. člena ZJN-3, vključno z najnižjo ravnijo standardov in dokazili, ki se 
morebiti zahtevajo, razen če so razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje navedeni v 



dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če naročnik pri oddaji javnega naročila 
uporabi le pogoje, ki so obvezni po ZJN-3. 

 
13. Morebitni posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, vključno z zahtevami glede finančnih in 

drugih zavarovanj, razen če so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.  
 
14. Vrsta postopka javnega naročanja: postopek naročila male vrednosti. 

 
15. Navedba, ali so v postopek vključena pogajanja. Če bo postopek potekal v več fazah, zato da bi 

se postopno zmanjšalo število ponudb, o katerih se je treba pogajati, in se uporabi možnost 
zmanjšanja števila kandidatov, ki bodo povabljeni, da se udeležijo pogajanj: minimalno in po 
potrebi predlagano maksimalno število kandidatov ter objektivna merila za oddajo javnega 
naročila, ki bodo uporabljena za izbiro zadevnih kandidatov, razen če je to navedeno v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 
16. Navedba, ali je vključena:  

a) sklenitev okvirnega sporazuma;  
b) elektronska dražba; v primeru elektronske dražbe: navedba informacij iz petega odstavka 
50. člena ZJN-3. 

 
17. Če je javno naročilo razdeljeno na sklope, navedba možnosti oddaje ponudbe za en sklop, več 

sklopov ali vse sklope. Navedba morebitne omejitve števila sklopov, ki se lahko oddajo enemu 
ponudniku v skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZJN-3. 

  
18. Merila, ki se v skladu s 84. členom ZJN-3 uporabljajo pri oddaji javnega naročila oziroma sklopa 

naročila. Navedba relativne uteži, ki jo naročnik dodeli vsakemu merilu, izbranemu za določitev 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, oziroma razpon z ustrezno največjo razliko, razen če se 
naročilo odda le na podlagi cene. Kadar uteži ni mogoče navesti zaradi objektivnih razlogov, 
naročnik navede merila v padajočem zaporedju po pomembnosti. Če cena ni edino merilo za 
oddajo naročila, se lahko merila in relativne uteži navedejo le v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. 
 

19. Rok za prejem ponudb, v primeru vključitve pogajanj pa rok za prejem prijav za sodelovanje.  
 

20. Naslov, na katerega se pošljejo ponudbe ali prijave za sodelovanje, če je drugačen od naslova 
naročnika. 
 

21. Časovni okvir veljavnosti ponudnikove ponudbe, razen če je naveden v dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila. 
 

22. Rok za prejem vprašanj v zvezi z objavo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 

23. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb. 
 

24. Po potrebi in če to ni navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, navedba, ali bo:  
a) dopuščena elektronska predložitev ponudb ali prijav za sodelovanje;  
b) po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma uporabljeno 
elektronsko naročanje;  
c) dopuščeno elektronsko izdajanje računov;  
č) uporabljeno elektronsko plačilo. 
 

25. Informacije o tem, ali se javno naročilo nanaša na projekt oziroma program, financiran s sredstvi 
Evropske unije, razen če je to navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Če da, 
sklic na projekt oziroma program. 
 

26. Druge ustrezne informacije. 
 

27. Mesto objave tega obvestila: portal javnih naročil.  
 

28. Datum pošiljanja tega obvestila v objavo. 


