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

NAROČILA IN OBVESTILU O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI 

 

Pri odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po 

predhodni objavi in postopku s pogajanji brez predhodne objave: 

1. Zakon, na podlagi katerega se oddaja naročilo. 

2. Ime, naslov, telefonska številka, številka telefaksa in elektronski naslov naročnika.  

3. Glavna področja dejavnosti naročnika. 

4. Ali se naročilo oddaja v imenu drugega naročnika oziroma naročnikov. Če da, v imenu katerih. 

5. Postopek oddaje naročila. V primeru postopka s pogajanji brez predhodne objave (35. člen 

ZJNVETPS) utemeljitev oziroma pravna podlaga za izbiro tega postopka. 

6. (a)      Naročila gradenj: 

– značilnosti in obseg naročila ter splošne značilnosti gradnje; 

– informacije v zvezi z namenom gradnje ali naročila ter zlasti ali vključuje tudi 

načrtovanje projektov (arhitekturne storitve, storitve projektiranja ipd.); 

– referenčna številka oziroma številke po Enotnem besednjaku javnih naročil (CPV). 

(b)  Naročila blaga:  

– značilnosti in količina proizvodov za dobavo s strani posameznega dobavitelja, če je to 

primerno, ter zlasti ali se naročilo nanaša na nakup, zakup, najem, nakup na posojilo ali 

njihove kombinacije; 

– referenčna številka oziroma številke po Enotnem besednjaku javnih naročil (CPV).  

(c)  Naročila storitev:  

– kategorija storitve s Seznama storitev A in B iz Priloge 17 te uredbe in opis storitve; 

– referenčna številka oziroma številke po Enotnem besednjaku javnih naročil (CPV); 

– količina naročenih storitev. 

7. Ali je bila pri oddaji naročila uporabljena elektronska dražba. 

8. Ali se naročilo oddaja s sklenitvijo okvirnega sporazuma.  

9. Ali se obvestilo nanaša na oddajo posameznega naročila ali naročil v okviru dinamičnega 

nabavnega sistema.  

10. Merila za izbor iz 49. člena ZJNVETPS, ki se uporabijo pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena 

ali ekonomsko najugodnejša ponudba.  

11. Datum oddaje naročila. 

12. Ime in naslov izbranih ponudnikov. 

13. Skupna končna vrednost celotnega naročila ali razpon ponudb (najnižja in najvišja) za celotno 

naročilo. 

14. Ocenjena vrednost naročila oziroma naročil in vrednost izbrane ponudbe (ponudb). 

15. Če je to primerno, ali bo ponudnik del naročila oddal v podizvajanje in delež naročila, ki bo 

oddan v podizvajanje, ali njegova vrednost. 

16. Ali se naročilo nanaša na projekt oziroma program, ki se financira s sredstvi EU. Če da, sklic 

na projekt oziroma program. 

17. Datum in številka objave obvestila o naročilu, predhodnega informativnega obvestila in 

prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost, če so bila objavljena. 

18. Mesto objave obvestila (portal javnih naročil ali portal javnih naročil in Uradni list Evropske 

unije). 

19. Datum pošiljanja obvestila v objavo. 

20. Ime in naslov organa, pristojnega za pritožbene postopke oziroma predrevizijski postopek. Po 

potrebi ime, naslov, telefonska številka, številka telefaksa in elektronski naslov službe, pri 

kateri je mogoče dobiti dodatne informacije o vložitvi pritožbe oziroma zahtevka za revizijo.  

 

Pri postopku oddaje naročila male vrednosti: 

1. Zakon, na podlagi katerega se oddaja naročilo male vrednosti. 

2. Ime, naslov, telefonska številka, številka telefaksa in elektronski naslov naročnika.  

3. Postopek oddaje naročila. 



4. (a)  Naročila gradenj: 

– značilnosti in obseg naročila ter splošne značilnosti gradnje; 

– informacije v zvezi z namenom gradnje ali naročila ter zlasti ali vključuje tudi 

načrtovanje projektov (arhitekturne storitve, storitve projektiranja ipd.); 

– referenčna številka oziroma številke po Enotnem besednjaku javnih naročil (CPV). 

(b)  Naročila blaga:  

– značilnosti in količina proizvodov za dobavo s strani posameznega dobavitelja, če je to 

primerno, ter zlasti ali se naročilo nanaša na nakup, zakup, najem, nakup na posojilo ali 

njihove kombinacije; 

– referenčna številka oziroma številke po Enotnem besednjaku javnih naročil (CPV).  

(c)  Naročila storitev:  

– značilnosti in obseg ter splošne značilnosti storitev; 

– referenčna številka oziroma številke po Enotnem besednjaku javnih naročil (CPV). 

5. Ali je bila pri oddaji naročila uporabljena elektronska dražba. 

6. Ali se naročilo oddaja s sklenitvijo okvirnega sporazuma. Če da, s koliko ponudniki se sklepa 

sporazum in ali opredeljuje vse pogodbene pogoje, zaradi česar se bodo posamezna naročila 

oddajala brez odpiranja konkurence.  

7. Ali se obvestilo nanaša na oddajo posameznega naročila ali naročil v okviru dinamičnega 

nabavnega sistema.  

8. Merila za izbor iz 49. člena ZJNVETPS, ki se uporabijo pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena 

ali ekonomsko najugodnejša ponudba. V primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba 

navedba meril in njihov ponder ali navedba meril v padajočem zaporedju po pomembnosti, 

razen če so merila za izbor navedena v razpisni dokumentaciji. 

9. Število prejetih ponudb in število elektronsko prejetih ponudb. 

10. Datum oddaje naročila. 

11. Ime in naslov izbranih ponudnikov. 

12. Skupna končna vrednost celotnega naročila. 

13. Ocenjena vrednost naročila oziroma naročil in vrednost izbrane ponudbe (ponudb). 

14. Trajanje pogodbe ali okvirnega sporazuma. 

15. Ali se naročilo nanaša na projekt oziroma program, ki se financira s sredstvi EU. Če da, sklic 

na projekt oziroma program. 

16. Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju 

prijazen mehanizem. Če da, ali je bil okoljski vidik upoštevan z opisom predmeta naročila, 

opredelitvijo tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, meril za izbor, 

pogodbenih določil ali drug način. 

17. Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni 

vidik. Če da, ali je bil socialni vidik upoštevan z opisom predmeta naročila, opredelitvijo 

tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, meril za izbor, pogodbenih določil 

ali drug način. 

18. Datum in številka objave obvestila o naročilu male vrednosti. 

19. Mesto objave obvestila: portal javnih naročil. 

20. Datum pošiljanja obvestila v objavo. 


