
PRILOGA 25 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V PROSTOVOLJNEM OBVESTILU 

ZA PREDHODNO TRANSPARENTNOST 

 

1. Zakon, na podlagi katerega se oddaja naročilo. 

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

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

4. (a) Postopek oddaje naročila. V primeru postopka s pogajanji brez predhodne objave 

(35. člen ZJNVETPS) utemeljitev oziroma pravna podlaga za izbiro tega postopka; 

(b)  ali se sklepa okvirni sporazum; 

(c)  ali se obvestilo nanaša na vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema; 

(č)  ali se izvaja elektronska dražba. 

5. (a)      Naročila gradenj:  

– značilnosti in obseg naročila ter splošne značilnosti gradnje;  

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

(b) Naročila blaga:  

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

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

ali njihove kombinacije;  

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

– količina naročenih storitev. 

6. 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. 

7. Število prejetih ponudb in število elektronsko prejetih ponudb. 

8. Datum odločitve o oddaji naročila. 

9. Ime in naslov izbranih ponudnikov. 

10. Ocenjena vrednost naročila oziroma naročil. 

11. Vrednost izbrane ponudbe (ponudb) ali najvišja in najnižja ponudba, ki sta obravnavani pri 

oddaji naročila. 

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

na projekt oziroma program. 

13. Datum in številka objave obvestila o naročilu oziroma obvestila o naročilu male vrednosti in 

predhodnega informativnega obvestila, če sta bili objavljeni. 

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

unije). 

15. Datum pošiljanja obvestila v objavo. 

16. 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. 

Rok za vložitev pritožbe oziroma zahtevka za revizijo. 

 


