
PRILOGA 26 – INFORMACIJE, KI MORAJO BITI NAVEDENE V OBVESTILU O ODDAJI 

POSAMEZNIH NAROČIL NA PODLAGI OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

1. Zakon, na podlagi katerega se oddaja posamezno naročilo ali naročila. 

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

3. Glavna področja dejavnosti naročnika. 

4. (a)  Naročila gradenj in kratek opis gradnje.  

(b) Naročila blaga in kratek opis blaga. 

(c)  Naročila storitev in kratek opis storitev.  

5. 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. 

6. 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. 

7. Število prejetih ponudb za sklenitev okvirnega sporazuma. 

8. Število ponudnikov, s katerimi je bil sklenjen okvirni sporazum. 

9. Ocenjena vrednost celotnega okvirnega sporazuma. 

10. Trajanje in datum sklenitve okvirnega sporazuma. 

11. Vrsta okvirnega sporazuma glede na število ponudnikov, s katerimi je sporazum sklenjen, in 

glede na opredelitev pogodbenih pogojev. 

12. Ali so bila posamezna naročila oddana z odpiranjem konkurence: 

(a) za vsako posamezno naročilo; 

(b) periodično, za obdobje koliko mesecev. 

13. Ime in naslov ponudnikov, ki so jim bila oddana posamezna naročila. 

14. Število oddanih posameznih naročil, ki so bila oddana ponudniku. 

15. Ocenjena vrednost in vrednost oddanih posameznih naročil, ki so bila oddana ponudniku. 

16. Ali je glede na ponudbo oddano posamezno naročilo izpolnjevalo zahteve za zeleno javno 

naročanje. 

17. Ali je glede na ponudbo oddano posamezno naročilo izpolnjevalo socialne vidike. 

18. Datum in številka objave obvestila o oddaji naročila, obvestila o oddaji naročila po postopku 

zbiranja ponudb po predhodni objavi ali obvestila o oddaji naročila male vrednosti, ki se 

nanaša na oddajo naročila s sklenitvijo okvirnega sporazuma. 

19. Mesto objave obvestila: portal javnih naročil. 

20. Datum pošiljanja obvestila v objavo. 

 


