
PRILOGA 16 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBVESTILU O ODDAJI NAROČILA 

 
I.  Informacije, ki so namenjene za objavo v Uradnem listu Evropske unije 
 

1.  Ime in naslov naročnika. 
2.  Vrsta javnega naročila (blago, gradnje ali storitve in referenčna številka (številke) nomenklature; kjer 

je to primerno, navesti, ali gre za okvirni sporazum). 
3.  Vsaj kratek povzetek vrste in količine proizvodov, gradenj ali storitev, ki se zagotavljajo. 
4.  a)  Oblika obvestila (obvestilo o obstoju postopka ugotavljanja sposobnosti; periodično 

informativno obvestilo; obvestilo o javnem naročilu); 
b)  sklic na objavo obvestila v Uradnem listu  Evropske  unije;  
c)  če se javna naročila oddajo brez objave, navedba ustreznih določb postopka s pogajanji 
brez predhodne objave ali storitev iz Priloge 17 B te uredbe. 

5.  Postopek oddaje javnega naročila (odprti,  postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali s 
pogajanji). 

6.  Število prejetih ponudb. 
7.  Datum oddaje javnega naročila. 
8.  Plačana cena za ugodne nakupe v skladu s 10. točko prvega odstavka 35. člena ZJN-3. 
9.  Ime in naslov gospodarskih subjektov. 
10.  Navesti, kjer je to primerno, če je bilo ali je lahko javno naročilo oddano podizvajalcu. 
11.  Plačana cena ali najvišja in najnižja ponudba, ki sta se upoštevali pri oddaji javnega naročila. 
12.  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 telefaksa in elektronski 
naslov službe, od katere je te podatke mogoče pridobiti. 

13.  Neobvezni podatki: 
–  vrednost in delež javnega naročila, ki je bil ali se lahko odstopi tretjim osebam v 

podizvajanje, 
–  merila za oddajo. 

 
 
II.  Informacije, ki niso namenjene za objavo 
 

14.  Število oddanih javnih naročil (kadar se eno naročilo razdeli na več dobaviteljev). 
15.  Vrednost vsakega oddanega javnega naročila. 
16.  Država porekla proizvoda ali storitve (s poreklom iz Evropske skupnosti ali zunaj nje; če gre za 

slednje, razdeljeno po tretjih državah). 
17.  Katera merila za oddajo so bila uporabljena (ekonomsko najugodnejša ponudba; najnižja cena). 
18.  Ali je bilo javno naročilo oddano ponudniku, ki je predložil variantno ponudbo, skladno s prvim 

odstavkom 42. člena ZJN-3. 
19.  So bile katere izmed ponudb izločene z utemeljitvijo, da so nenavadno nizke, skladno s petim 

odstavkom 50. člena ZJN-3. 
20.  Datum, ko je naročnik odposlal obvestilo. 
21.  Pri javnih naročilih za storitve, naštete v Prilogi 17 B, strinjanje naročnika z objavo obvestila. 

 
 


