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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  
 Razpisna dokumentacija – storitev 
  

Stadij postopka Datumi 

Rok za postavitev vprašanj do 06.09.2018 ob 10:00 

Rok za predložitev ponudb do 14.09.2018 ob 10:00 

Odpiranje ponudb Neposredno preko aplikacije e-Oddaja dne 14.09.2018 ob 
10:00 

 

 

KONTAKTNA OSEBA 

Kontaktna oseba: Boštjan Žlak E-poštni naslov: bostjan.zlak@famnit.upr.si 

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s 
pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. 
težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne 
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako 
so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim 
ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki 
niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso 
pravno zavezujoča. 

 

PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-
Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2 . 

Ponudnike opozarjamo, naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem 
veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za 
pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani 
Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprašanjain 
spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse 
potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe. 

Ponudba mora biti preko zgoraj navedene aplikacije oddana do navedene ure. Za 
oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s 
statusom »ODDANO« Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po 
zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravočasne. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če 
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da 
ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik 
svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu 
odprta zadnja oddana ponudba. 

V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno 
navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, 
da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej 
razpisni dokumentaciji. 


