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Portal razpisov d.o.o. 

PREDSTAVITEV 

 

 ANONIMNE INTERNETNE OBRATNE DRAŽBE 

 JAVNIH NAROČIL 

 

(e - obratna dražba) 

 

na spletni strani 

 

OptiProcure.com 
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OBRATNA DRAŽBA JE V SKLADU Z ZAKONOM O 
JAVNEM NAROČANJU 

( Uradni list RS št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013 ) 



ELEKTRONSKI NABAVNI POSTOPEK 
 (e-NABAVNI POSTOPEK) 

3 

Portal razpisov d.o.o. 

Kaj je e-nabavni postopek ? 

Najbolj enostaven opis postopka je: 

• e-nabavni postopek obsega celoten postopek nabave z uporabo sodobne informacijske 
tehnologije ter  nadomešča klasičen (papirni) postopek nabave. 

e-nabavni postopek lahko zaokrožuje celoten postopek, lahko pa se uporablja 
le za različne segmente nabavnega postopka kot:  

• zahtevek za nabavo  

• objava razpisa 

• pošiljanje razpisne dokumentacije  

• postopek licitacije  

• ocenjevanje ponudb  

• objavo rezultatov licitacije  

• oddaja naročila 

• sprejem in kontrola naročila 

• fakturiranje  

• plačevanje 
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znižuje 
administrativne 

stroške 
posameznega 

naročila 

vpliva na 
racionalizacijo 

samega 
postopka 
naročanja 

omogoča hitrejši 
zaključek oddaje 

naročila 

povečuje 
transparentnost 

postopka 

nudi boljšo 
kontrolo 
postopka 

UPORABA e-NABAVNEGA POSTOPKA OMOGOČA 
NASLEDNJE PREDNOSTI V PRIMERJAVI S KLASIČNIM: 



LOČIMO TRI ORODJA ELEKTRONSKEGA NABAVNEGA 
POSTOPKA: 

Portal razpisov d.o.o. 

Dinamični nabavni 
sistem 

Elektronski katalog 
(e-katalog) 

Elektronska dražba 
(e-obratna dražba) 

Pomembno je razumeti, da je e-nabavni postopek le orodje.  

• Ne bo izboljšalo slabo pripravljen postopek naročanja kakor tudi ne odstranilo 
njegove prikrite probleme.  

• Slabo pripravljen postopek naročanja se zlahka ohrani tudi v sistemu e-
nabavnega postopka. 



e-obratna dražba je metoda oddaje naročila, ko se po zaključenem 
predhodnim nabavnim postopkom pozove izbrane (kvalificirane) ponudnike, 
da revidirajo (navzdol) svoje ponudbe z uporabo e-obratne dražbe. 

e-obratna dražba se lahko uporablja kot zaključek oddaje naročila s predhodnim 
postopkom po: 

• odprtem postopku 

• postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 

• postopku s pogajanji brez predhodne objave 

• in kot mini licitacija pri: 

• okvirnem sporazumu 

• dinamičnem nabavnem sistemu 

e-obratna dražba je spletno elektronski orodje katero omogoča ponudniku, 
da predloži novo, znižano ponudbo, v realnem času, v neposrednem, 
anonimnem soočenju s konkurenco. 

Portal razpisov d.o.o. 

e - OBRATNA DRAŽBA 

6 



7 

Portal razpisov d.o.o. 

e-obratna dražba se lahko uporablja le ko je mogoče točno določiti predmet razpisa. 
Razpis mora torej vsebovati podrobne specifikacije z vsemi tehničnimi, fizikalnimi ali 
obligatornimi lastnostmi kot npr. sklicevanje na določene standarde, uzance ali 
zakonske zahteve.   

Naročila storitev in naročila gradenj, ki vključujejo tudi storitve intelektualne narave, 
kot je na primer načrtovanje gradenj (projektantske storitve),  ne morejo biti predmet 
e-obratne dražbe. 

e-obratna dražba mora temeljiti:  

• le na cenah, če se naročilo odda ponudniku z najnižjo ceno, ali  

• na cenah in/ali novih vrednostnih elementih ponudb, navedenih v razpisni 
dokumentaciji, če se naročilo odda ekonomsko najugodnejšemu ponudniku. 

V razpisu je potrebno obvezno navesti, da bo uporaba e-obratne dražbe del 
postopka oddaje naročila. 

e - OBRATNA DRAŽBA 
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kupec objavi svojo najboljšo že doseženo ceno za znano kvaliteto naročila in prepusti trgu, da 
ceno zniža 

ponudniki so anonimni, kupec se lahko predstavi ali je anonimen, vendar je priporočljivo, da se 
razkrije vsaj z dejavnostjo in finančno močjo 

je najzanesljivejši način, da se doseže najnižjo ceno 

ker se prihrani približno 80 % časa, ki se sicer potrebuje za klasičen nabavni postopek 

ZAKAJ JE UPORABA e-OBRATNE DRAŽBE SMISELNA? 

Po ameriških študijah so dokazani prihranki od 10 % do 40 %, brez tveganj slabše kvalitete. 

Gornje potrjujeta dva zadnja primera e-obratne dražbe izvedenih na spletni strani OptiProcure.com: 

• znižanje izklicne cene tiskovin za preko 30 % v rangu naročila ca 180.000 evrov letno (ena večjih zavarovalnic v 
Sloveniji)  

• znižanje izklicne cene električne energije za preko 20 % v rangu naročila ca 1,5 mio eurov letno (ena večjih bank v 
Sloveniji)  



e-obratna dražba, ki poteka na spletni strani OptiProcure.com in so jo razvili v podjetju 
Portal razpisov je nova in izboljšana verzija obstoječih obratnih dražb.  

Omogoča anonimno transparentnost razpisa. To pomeni, da vsi zainteresirani 
dobavitelji v vsakem trenutku vidijo vse podrobnosti razpisa in najnižjo ceno.  

Podjetje Portal razpisov dopušča sodelovanje na obratnih dražbah le podjetjem, ki 
dosegajo kriterije, ki jih določi kupec (npr. letni promet, boniteta podjetja, reference).  

e-OBRATNA DRAŽBA NA SPLETNI STRANI 
OptiProcure.com 

Portal razpisov d.o.o. 
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Za uporabo spletne strani ni potrebno inštalirati nobene dodatne strojne ali 
programske opreme. Zadostuje običajni računalnik, priključen na internet.  

• program je enostaven, user-friendly 

Uporabniki ( kupec in ponudniki ) se zgolj prijavijo na internetno stran OptiProcure.com 
in izpolnijo zahtevane podatke. 

• podjetje Portal razpisov preveri vse, ki se prijavijo in tako onemogoča, da bi se prijavljali 
neustrezni ali celo virtualni uporabniki 

Oblika razpisa je lahko:  

• kot enotna cena za celoten razpis (cena za celotno naročilo blaga, celotno storitev) 

• cene so razdeljene po postavkah   (blago/storitve se obračunavajo po dejansko izvršenih 
količinah) 

Podjetje Portal razpisov, ki upravlja obratno dražbo “on - line”,  svetuje pri uporabi 
programa.  

Portal razpisov d.o.o. KAKO SE UPORABLJA SPLETNA STRAN ? 
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Za izdelke ali storitve, kjer je tehnična specifikacija točno določena in je znana cena po 
kateri se je to blago ali storitev do sedaj že nabavljalo. 

Kjer so:  

• letne vrednosti nabave ali  

• posamezne vrednosti nabave ali  

• skupne vrednosti vseh nabav, ki jih dobavlja en dobavitelj višje od 20.000 EUR. 

Kjer obstaja konkurenca na trgu. 

Portal razpisov d.o.o. 

ZA KATERO BLAGO ALI STORITEV JE PRIMEREN NAKUP 
PREKO OBRATNE DRAŽBE?  



električna energija in plin 

storitve mobilne telefonije in prenosa podatkov  

pisarniško pohištvo, pripomočki in papir 

tonerji za printerje 

enotno tiskanje dokumentov na multifunkcijskih strojih  

nabava računalnikov (stacionarnih, prenosnih, tabličnih) 

najem osebnih avtomobilov in nakup pnevmatik  

tiskovine (bilteni, mesečna obvestila, splošne tiskovine in obrazci) 

pošiljanje računov, položnic, opominov ipd. (enolistni dokumenti)   

fizično varovanje in elektronski nadzor objektov  

evidentiranje delovnega časa in obračun plač zaposlenih 

higienske potrebščine (toaletni papir, papirnate brisače, milo) 

čiščenje poslovnih prostorov  

zavarovalniške storitve 

gradnje enostavnejših gradbenih objektov 
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Portal razpisov d.o.o. TO JE LAHKO MED DRUGIM:  
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POGOJI, KI SO NUJNO POTREBNI, DA JE OBRATNA DRAŽBA 
USPEŠNA:  

Razpisna dokumentacija 
mora biti sestavljena 
korektno, natančno in mora 
pri vseh postavkah razpisa 
vsebovati vse tehnične 
in/ali fizikalne parametre, 
po katerih je možno 
enoznačno razložiti v 
razpisu navedene 
postavke.  

Določena mora biti izklicna 
cena katero ponudniki 
nižajo.  

Podjetje Portal razpisov 
nudi pomoč pri sestavi 
razpisne dokumentacije, s 
katero je moč izvesti 
uspešno naročilo preko 
obratne dražbe.  
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Ali je novi dobavitelj resnično sposoben izvršiti to kar zahteva razpis? 

Ali bo novi dobavitelj  držal dane obveze in izpolnil pogodbena določila 
glede kvalitete, rokov in garancijskih odprav napak ? 

Ali bo z novim dobaviteljem več težav kot je vredna pogodbena vrednost ? 

Ali bo novi dobavitelj tudi v pogarancijski dobi zanesljivo odpravljal napake 
in skrbel za nemoteno poslovanje / predlagal novitete ? 

 

KATERI  POMISLEKI  SE OBIČAJNO  POJAVLJAJO  OB 
SPREMEMBI  DOBAVITELJA? 



• z natančno razpisno dokumentacijo, 

• s pogoji kateri dopuščajo le ustreznim podjetjem, 
da se prijavijo na razpis, 

• z zahtevo dokazil katera onemogočajo, da bi se 
prijavila podjetja, ki ne dosegajo opredeljenih 
kriterijev,  

• z bančno/zavarovalniškimi garancijami, 
vnovčljivimi na prvi poziv, katere preložijo breme 
tveganja neizpolnitve rokov ali kvalitete izvedbe 
na stran ponudnikov. 

KAKO SE 
IZOGNITI 

TVEGANJEM? 



Portal razpisov d.o.o. 
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OPCIJA UPORABE SPLETNE STRANI OptiProcure.com 

Objava povpraševanja in izvedba obratne dražbe na spletni strani OptiProcure.com 
je plačljiva. 

Naročniki lahko zakupijo spletni prostor: 

• za posamezne obratne dražbe (cena zakupa je odvisna od vrednosti zmagovalne 
ponudbe ter je degresivna od 2 % navzdol);  

• za letno uporabo z neomejenim številom obratnih dražb (letni pavšal).  

http://optiprocure.com/


NASLOV PODJETJA:  

 

Portal razpisov, podjetje za izvedbo razpisov in optimizacijo nabave, d.o.o. 

Plemljeva 8, 1000 Ljubljana, Slovenija  

 

 

Tel.: 01 5133 667    Fax: 01 5133 668,  

 

E-pošta: info@optiprocure.com  

 

Direktor: mag. Roman Živkovič  

 

Spletno mesto: http://optiprocure.com/sl-SI 
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