
PRILOGA 13 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBVESTILU O JAVNEM NAROČILU 

 
A. ODPRTI POSTOPKI 
 
1.  Naročnikovo ime, naslov, telegrafski naslov, elektronski naslov, telefonska številka, številka teleksa in 

telefaksa. 
2.  Po potrebi navesti, če je javno naročilo omejeno na invalidska podjetja in zaposlitvene centre ali če je izvedba 

rezervirana za programe zaposlovanja invalidov. 
3.  Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je to primerno, je treba navesti, ali gre za okvirni 

sporazum ali za dinamični nabavni sistem). 
Kategorija storitve v smislu Priloge 17 A ali 17 B in opis (referenčna številka nomenklature). 
Kjer je to primerno, navesti, ali so za nabavo, zakup, najem ali nakup na kredit ali kakršno koli njihovo 
kombinacijo potrebne ponudbe. 

4.  Kraj dobave, lokacija ali kraj opravljanja storitve. 
5.  Za dobave blaga in gradenj: 

a)  vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo (referenčna številka nomenklature), vključno s 
kakršnimikoli možnostmi za poznejše dobave in po možnosti pričakovani čas, kdaj se te možnosti 
lahko izvajajo ter število morebitnih obnovitev. Pri dodatnih javnih naročilih tudi, če je to mogoče, 
pričakovani termin poznejših javnih naročil za blago, ki se bo dobavljalo, ali vrsta in obseg storitev, ki 
se bodo zagotavljale, ter splošne značilnosti gradnje (referenčna številka nomenklature); 

b)  navedba, ali dobavitelji blaga lahko oddajo ponudbo za del blaga in/ali celoto predmeta javnega 
naročila. 
Če je pri javnih naročilih gradenj gradnja ali javno naročilo nadalje razčlenjeno na posamezne sklope, 
vrstni red različnih sklopov po velikosti in možnost oddaje ponudbe za en sklop, več sklopov ali za 
vse skupaj; 

c)  pogodbe za gradbena dela; podatki o namenu gradenj ali javnega naročila, kadar to vključuje tudi 
pripravo projektov. 

6.  Za storitve: 
a)  vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo, vključno s kakršnimikoli možnostmi za poznejše dobave  

in po možnosti pričakovani čas, kdaj se te možnosti lahko izvajajo. Pri dodatnih javnih naročilih tudi, 
če je to mogoče, termin poznejših javnih razpisov za storitve, ki se bodo zagotavljale; 

b)  navedba, ali je izvedba storitve po zakonu ali drugem predpisu omejena na določen poklic; 
c)  sklicevanje na zakon ali drug predpis; 
d)  navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in poklicno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno 

za izvedbo storitve; 
e)  navedba, ali se ponudniki storitve lahko prijavijo le za izvedbo dela zadevnih storitev. 

7.  Če je znano, navedba ali obstaja dovoljenje za predložitev variant. 
8.  Roki za izvedbo ali dokončanje ali trajanje javnega naročila storitev, in, če je to mogoče, datum začetka. 
9.  a)  Naslov, na katerem se lahko zahteva razpisna dokumentacija; 

b)  kjer je primerno, vrednost in plačilni pogoji za znesek, ki ga je treba plačati za pridobitev te 
dokumentacije. 

10. a) Zadnji dan za sprejemanje ponudb ali prijav pri dinamičnem nabavnem   sistemu;  
b)  naslov, na katerega jih je treba poslati; 
c)  jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene. 

11.  a)  Kjer je to primerno, osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb; 
b)  datum, ura in kraj odpiranja. 

12.  Kjer je to primerno, vsa zahtevana zavarovanja in garancije. 
13.  Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali sklici na ustrezne predpise, ki jih vsebujejo. 
14.  Kjer je to primerno, pravna oblika skupine gospodarskih subjektov, ki ji je naročilo oddano. 
15.  Zahtevani minimalni ekonomski in tehnični standardi za gospodarski subjekt, ki mu je naročilo oddano. 
16.  Obdobje, v katerem je ponudnik dolžan zagotavljati veljavnost ponudbe. 
17.  Kjer je to primerno, posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila. 
18.  Merila iz 49. člena ZJN-3, ki jih je treba uporabljati pri oddaji naročil: "najnižja cena" ali "ekonomsko 

najugodnejša ponudba". Navesti je treba merila za ekonomsko najugodnejšo ponudbo in njihovo težo, ali, kjer 
je to primerno, njihovo zaporedje glede na pomembnost, če niso navedena v razpisni dokumentaciji.  

19.  Kjer je to primerno, sklic na objavo periodičnega informativnega obvestila v Uradnem listu Evropske  unije ali 
obvestila o objavi informativnega obvestila na portalu javnih naročil. 

20.  Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno, postopki mediacije. Natančne podatke o rokih za 
predložitev pritožb ali po potrebi ime, naslov, telefonska številka, številka telefaks in elektronski naslov službe, 
od katere je te podatke mogoče pridobiti. 

21.  Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
22.  Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo (priskrbeti ga mora omenjeni urad). 
23.  Drugi ustrezni podatki. 
 
B. POSTOPKI S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI 
 
1.  Naročnikovo ime, naslov, telegrafski naslov, elektronski naslov, telefonska številka, številka teleksa in 

telefaksa. 
2.  Po potrebi navesti, če je javno naročilo pridržano za invalidska podjetja in zaposlitvene centre ali če je izvedba 

pridržana za programe zaposlovanja invalidov. 



3.  Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je primerno, navesti, ali gre za okvirni sporazum). 
Kategorija storitve v smislu Priloge 17 A ali 17 B in opis (referenčna številka nomenklature). 
Kjer je to primerno, navesti, ali so za nabavo, zakup, najem ali nakup na kredit ali kakršnokoli njihovo 
kombinacijo potrebne ponudbe. 

4.  Kraj dobave, lokacija ali kraj opravljanja storitve. 
5.  Za dobave blaga in gradenj: 

a)  vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo (referenčna številka nomenklature), vključno s kakršnimi 
koli možnostmi za poznejše dobave in po možnosti pričakovani čas, kdaj se te možnosti lahko 
izvajajo ter število morebitnih obnovitev. Pri dodatnih javnih naročilih tudi, če je to mogoče, čas 
poznejših javnih naročil za blago, ki se bo dobavljalo, ali vrsta in obseg storitev, ki se bodo 
zagotavljale, ter splošne značilnosti gradnje (referenčna številka nomenklature); 

b)  navedba, ali se dobavitelji blaga lahko oddajo ponudbo za del blaga in/ali za celotni predmet javnega 
naročila.  
Če je pri javnih naročilih gradenj gradnja ali javno naročilo nadalje razčlenjeno na posamezne sklope, 
vrstni red različnih sklopov po velikosti in možnost oddaje naročila za en sklop, več sklopov ali za vse 
skupaj; 

c)  informacije o namenu gradnje ali naročila gradenj, če slednja vključuje tudi izdelavo projektov.  
6.  Za storitve: 

a)  vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo, vključno s kakršnimikoli možnostmi za poznejše dobave in 
po možnosti čas, kdaj se te možnosti lahko izvajajo ter število morebitnih obnovitev. Pri dodatnih 
javnih naročilih tudi, če je to mogoče, termin poznejših javnih naročil za storitve, ki se bodo 
zagotavljale; 

b)  navedba, ali je izvedba storitve po zakonu in drugih predpisih omejena na določen poklic; 
c)  sklicevanje na zakon ali drug predpis; 
d)  navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in poklicno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno 

za izvedbo storitve; 
e)  navedba, ali se ponudniki storitve lahko prijavijo le za izvedbo dela zadevnih storitev. 

7.  Če je znano, navedba ali obstaja dovoljenje za predložitev variant. 
8.  Roki za dobavo ali dokončanje ali trajanje javnega naročila storitev, in če je to mogoče, datum začetka. 
9.  Kjer je to primerno, pravna oblika skupine gospodarskih subjektov, ki ji je naročilo oddano. 
10.  a)  Zadnji rok za sprejemanje prijav za sodelovanje; 

b)  naslov, na katerega jih je treba poslati; 
c) jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene. 

11.  Zadnji rok za odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe. 
12.  Kjer je to primerno, vsa zahtevana zavarovanja in garancije. 
13.  Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali sklici na ustrezne predpise, ki jih vsebujejo. 
14.  Podatki v zvezi s položajem gospodarskega subjekta in minimalni ekonomski in tehnični pogoji, ki se od 

njega zahtevajo. 
15.  Merila iz 49. člena ZJN-3, ki jih je treba uporabljati pri oddaji naročil: "najnižja cena" ali "ekonomsko 

najugodnejša ponudba". Navesti je treba merila za ekonomsko najugodnejšo ponudbo in njihovo težo, ali, kjer 
je to primerno, njihovo zaporedje glede na pomembnost, če niso navedena v razpisni dokumentaciji ali v 
povabilu k oddaji ponudbe. 

16.  Kjer je to primerno, posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila. 
17.  Kjer je to primerno, sklic na objavo periodičnega informativnega obvestila v Uradnem listu Evropske unije ali 

obvestila o objavi informativnega obvestila na portalu javnih naročil. 
18.  Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno, postopki mediacije. Natančni podatki o rokih za 

predložitev pritožb ali po potrebi ime, naslov, telefonska številka, številka telefaks in elektronski naslov službe, 
od katere je te podatke mogoče pridobiti. 

19.  Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
20.  Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo (priskrbeti ga mora omenjeni urad). 
21.  Drugi ustrezni podatki. 
 
 
C. POSTOPKI S POGAJANJI 
 
1.  Naročnikovo ime, naslov, telegrafski naslov, elektronski naslov, telefonska številka, številka teleksa in 

telefaksa. 
2.  Po potrebi navesti, če je javno naročilo pridržano za invalidska podjetja in zaposlitvene centre ali če je izvedba 

pridržana za programe zaposlovanja invalidov. 
3.  Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve, kjer je primerno, navesti, ali gre za okvirni sporazum). 

Kategorija storitve v smislu Priloge 17 A ali 17 B in opis (referenčna številka nomenklature). 
Kjer je to primerno, navesti, ali so za nabavo, zakup, najem ali nakup na kredit ali kakršnokoli njihovo 
kombinacijo potrebne ponudbe. 

4.  Kraj dobave, lokacija ali kraj opravljanja storitve. 
5.  Za dobave blaga in gradenj: 

a)  vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo (referenčna številka nomenklature), vključno s kakršnimi 
koli možnostmi za poznejše dobave in po možnosti čas, kdaj se te možnosti lahko izvajajo ter število 
morebitnih obnovitev. Pri dodatnih javnih naročilih tudi, če je to mogoče, termin poznejših javnih 
naročil za blago, ki se bo dobavljalo, ali vrsta in obseg storitev, ki se bodo zagotavljale, ter splošne 
značilnosti gradnje (referenčna številka nomenklature); 



b)  navedba, ali se dobavitelji blaga lahko oddajo ponudbo za del blaga in/ali za celotni predmet javnega 
naročila.  
Če je pri javnih naročilih gradenj gradnja ali javno naročilo nadalje razčlenjeno na posamezne sklope, 
vrstni red različnih sklopov po velikosti in možnost prijave za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj; 

c)  za pogodbe za gradbena dela: podatki o namenu gradenj ali javnega naročila, kadar to vključuje tudi 
pripravo projektov. 

6.  Za storitve: 
a)  vrsta in količina blaga, ki se bo dobavljalo, vključno s kakršnimikoli možnostmi za poznejše dobave in 

po možnosti čas, kdaj se te možnosti lahko izvajajo ter število morebitnih obnovitev. Pri dodatnih 
javnih naročilih tudi, če je to mogoče, termin poznejših javnih naročil za storitve, ki se bodo 
zagotavljale; 

b)  navedba, ali je izvedba storitve po zakonu in drugih predpisih omejena na določen poklic; 
c)  sklicevanje na zakon ali drug predpis; 
d)  navedba, ali morajo pravne osebe navesti imena in poklicno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno 

za izvedbo storitve; 
e)  navedba, ali se ponudniki storitve lahko prijavijo le za izvedbo dela zadevnih storitev. 

7.  Če je znano, navedba ali obstaja dovoljenje za predložitev variant. 
8.  Roki za dobavo ali dokončanje ali trajanje javnega naročila storitev, in če je to mogoče, datum začetka. 
9.  Kjer je to primerno, pravna oblika skupine gospodarskih subjektov, ki ji je naročilo oddano. 
10.  a)  Zadnji rok za prejem prijav za sodelovanje; 

b)  naslov, na katerega jih je treba poslati; 
c)  jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene. 

11.  Kjer je primerno, kakršnakoli obvezna zavarovanja in garancije. 
12.  Glavni pogoji v zvezi s financiranjem in plačilom in/ali sklici na ustrezne predpise, ki j ih vsebujejo. 
13.  Podatki z zvezi s položajem gospodarskega subjekta in minimalni ekonomski in tehnični pogoji, ki se od njega 

zahtevajo. 
14.  Merila iz 49. člena ZJN-3, ki jih je treba uporabljati pri oddaji naročil: "najnižja cena" ali "ekonomsko 

najugodnejša ponudba". Navesti je treba merila za ekonomsko najugodnejšo ponudbo in njihovo težo, ali, kjer 
je to primerno, njihovo zaporedje glede na pomembnost, če niso navedena v razpisni dokumentaciji ali ne 
bodo navedena v povabilu k pogajanjem.  

15.  Kjer je to primerno, imena in naslovi gospodarskih subjektov, ki jih je naročnik že izbral. 
16.  Kjer je primerno, datum (datumi) prejšnjih objav v Uradnem listu  Evropske unije. 
17.  Kjer je to primerno, posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila. 
18.  Kjer je to primerno, sklic na objavo periodičnega informativnega obvestila v Uradnem listu Evropske unije ali 

obvestila o objavi informativnega obvestila na portalu javnih naročil.  
19.  Ime in naslov pritožbenega organa in, če je to primerno, postopki mediacije. Natančni podatki o rokih za 

predložitev pritožb ali po potrebi ime, naslov, telefonska številka, številka telefaks in elektronski naslov službe, 
od katere je te podatke mogoče pridobiti. 

20.  Datum, ko so naročniki odposlali obvestilo. 
21.  Datum, ko Urad za uradne objave Evropskih skupnosti prejme obvestilo (priskrbeti ga mora omenjeni urad). 
22.  Drugi ustrezni podatki. 
 
 
D. POENOSTAVLJENO OBVESTILO O NAROČILU PRI DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU  
 
1.  Država naročnika. 
2.  Ime in elektronski naslov naročnika. 
3.  Sklicevanje na objavo obvestila o dinamičnem nabavnem sistemu. 
4. Elektronski naslov, na katerem so na voljo razpisna dokumentacija in dodatni dokumenti v zvezi z dinamičnim 

nabavnim sistemom. 
5.  Predmet naročila: opis v skladu z referenčno številko oziroma številkami nomenklature CPV in količina ali 

obseg naročila, ki se bo oddalo. 
6.  Rok za predložitev prijav.  
 


