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47. člen
(postopek naročila male vrednosti)

(1)  Naročnik lahko uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega pri javnem naročilu blaga in storitev 
obvestil v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, in pri javnem naročilu 
gradnje, če je vrednost javnega naročila na splošnem področju enaka ali višja od 40.000 eurov in nižja od 
500.000 eurov, ter na infrastrukturnem področju enaka ali višja od 100.000 eurov in nižja od 1.000.000 eurov. 
V postopku naročila male vrednosti lahko vsak gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega 
povabila k sodelovanju.

(2)  Naročnik lahko v postopek naročila male vrednosti vključi pogajanja. Če jih vključi, mora to navesti v obvestilu 
o javnem naročilu in jih tudi izvesti. Za izvedbo pogajanj se smiselno uporablja 44. člen tega zakona.

(3)  Naročnik lahko v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev 
naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo. Ne glede na drugi odstavek 89. člena tega zakona naročniku v 
postopku naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o 
resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. Ne glede na četrti odstavek 61. člena in tretji odstavek 74. člena tega 
zakona naročniku v postopku naročila male vrednosti ni treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij 
v zvezi s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov ter podaljšati roka za prejem ponudb.

Komentar 47. člena

Postopek naročila male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: NMV) lahko naročnik uporabi v naslednjih primerih:

   1.  ocenjena vrednost javnega naročila blaga ali storitve na splošnem področju je nižja od 135.000 oziroma 
209.000 evrov brez DDV,

   2.  ocenjena vrednost javnega naročila gradnje na splošnem področju je enaka ali višja od 40.000 in nižja od 
500.000 evrov (oboje brez DDV),

   3.  ocenjena vrednost javnega naročila blaga ali storitve na infrastrukturnem področju je nižja od 418.000 evrov 
brez DDV,

   4.  ocenjena vrednost javnega naročila gradnje na infrastrukturnem področju je enaka ali višja od 100.000 in nižja 
od 1.000.000 evrov (oboje brez DDV).

Vsak gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na temelju povabila k sodelovanju. Naročnik lahko zahteva 
izkazovanje zahtev z ESPD, prav tako mu ni treba preverjati obstoja in vsebine navedb (razen v dvomu) ter upoštevati 
rokov za pošiljanje dodatnih informacij ali podaljšati roka za prejem ponudb. Naročnik mora možnost vključitve 
pogajanj napovedati.

2.2. Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje

48. člen
(okvirni sporazumi)

(1) Naročnik lahko sklene okvirni sporazum, če uporabi enega od postopkov iz tega zakona.

(2)  Okvirni sporazum pomeni sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega 
predmet je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki se oddajo v posameznem obdobju, zlasti v zvezi 
s ceno in, če je ustrezno, predvideno količino.
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(3)  Veljavnost okvirnega sporazuma za javna naročila na splošnem področju ne sme biti daljša od štirih let, za 
naročila na infrastrukturnem področju pa ne daljša od osmih let, razen v izjemnih primerih, upravičenih zlasti s 
predmetom okvirnega sporazuma.

(4)  Na podlagi okvirnega sporazuma se posamezna javna naročila oddajo v skladu s postopki iz tega člena, ki se 
lahko uporabljajo le med naročniki, ki so za ta namen jasno navedeni v povabilu k sodelovanju ali povabilu k 
potrditvi interesa, in gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki sklenjenega okvirnega sporazuma.

(5)  Z naročili, oddanimi na podlagi okvirnega sporazuma, se nikakor ne smejo bistveno spremeniti pogoji iz 
navedenega okvirnega sporazuma, zlasti ne v primeru iz sedmega odstavka tega člena.

(6)  Če se okvirni sporazum sklene z enim samim gospodarskim subjektom, se naročila na podlagi sporazuma oddajo 
v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. Pri oddaji naročil se naročnik lahko pisno posvetuje z gospodarskim 
subjektom, podpisnikom okvirnega sporazuma, in zahteva, da po potrebi dopolni svojo ponudbo.

(7)  Okvirni sporazum, ki se sklene z več gospodarskimi subjekti, se izvaja na enega od naslednjih načinov:

 a)  na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence, če sporazum določa vse 
pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev in blaga ter objektivne pogoje za izbiro gospodarskega subjekta, 
podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo. Pogoje za izbiro gospodarskega 
subjekta navede naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku za sklenitev okvirnega 
sporazuma;

 b)  s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki okvirnega sporazuma, če 
okvirni sporazum ne vključuje vseh pogojev, ki urejajo zagotavljanje gradenj, storitev in blaga;

 c)  deloma brez ponovnega odpiranja konkurence v skladu z a) točko tega odstavka in deloma s ponovnim 
odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, podpisniki okvirnega sporazuma, v skladu z b) točko 
tega odstavka, če okvirni sporazum določa vse pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev in blaga in če 
je naročnik to možnost določili v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku za sklenitev 
okvirnega sporazuma. Odločitev, ali se naročilo posameznih gradenj, blaga ali storitev odda s ponovnim 
odpiranjem konkurence ali neposredno pod pogoji, določenimi v okvirnem sporazumu, sprejme naročnik 
na podlagi objektivnih meril, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku za 
sklenitev okvirnega sporazuma. V tej dokumentaciji naročnik prav tako določi, glede katerih pogojev je 
mogoče ponovno odpreti konkurenco.

(8)  Možnosti iz c) točke prejšnjega odstavka se uporabljata tudi za vsak sklop okvirnega sporazuma, za katerega 
so v sporazumu določeni vsi pogoji, ki urejajo zagotavljanje določenih gradenj, storitev in blaga, ne glede na to, 
ali so bili za druge sklope določeni vsi pogoji, ki urejajo zagotavljanje določenih gradenj, storitev in blaga.

(9)  Odpiranje konkurence iz b) in c) točke sedmega odstavka tega člena temelji na enakih pogojih, kot so bili 
uporabljeni za sklenitev okvirnega sporazuma, ter po potrebi na natančneje opredeljenih pogojih in, če je to 
ustrezno, na drugih pogojih iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku za sklenitev okvirnega 
sporazuma v skladu z naslednjim postopkom:

 a)  za vsako naročilo, ki se oddaja, se naročnik pisno posvetuje z gospodarskimi subjekti, podpisniki okvirnega 
sporazuma, ki so sposobni izvesti naročilo;

 b)  naročnik ob upoštevanju dejavnikov, kot sta kompleksnost predmeta javnega naročila in čas, potreben 
za pošiljanje ponudb, določi rok, ki je dovolj dolg, da ponudnikom omogoča predložitev ponudb za vsako 
posamezno naročilo;

 c) ponudbe se predložijo v pisni obliki in se ne odprejo do izteka roka, določenega za odgovor ponudnikom;
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č)  naročnik odda posamezna naročila ponudnikom, ki so predložili najboljšo ponudbo na podlagi meril za oddajo 
javnega naročila, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku za sklenitev okvirnega 
sporazuma.

Komentar 48. člena

Naročnik lahko zaključi postopek oddaje javnega naročanja s sklenitvijo okvirnega sporazuma, vendar pa se bodo 
dejanska naročila izvajala šele na temelju posameznih oddaj. Okvirni sporazum je namenjen določitvi pogojev za 
posamezna naročila – poudarek na ceni in predvidoma tudi količini. Pogoji za posamezno naročilo se glede na 
pogoje okvirnega sporazuma ne smejo bistveno spreminjati.

Tako na strani naročnika kot na strani ponudnika/izvajalca lahko sodeluje več oseb, pri tem pa je treba upoštevati, 
da pri oddaji posameznega naročila lahko sodelujejo le naročniki, ki so bili navedeni v povabilu k sodelovanju in 
ponudniki/izvajalci, ki so podpisniki sporazuma. Naknadno vključevanje subjektov na katerikoli strani ni dopustno.

Okvirni sporazum je praviloma sklenjen za dobo štirih (na splošnem področju) oziroma osmih let (na infrastrukturnem 
področju).

Naročnik lahko sklene okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom: posamezna naročila se oddajo pod pogoji 
iz okvirnega sporazuma. Gospodarski subjekt lahko na zahtevo naročnika dopolni ponudbo.

V kolikor naročnik sklene okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti, lahko posamezno javno naročilo odda na 
enega od navedenih načinov:

   1.  brez ponovnega odpiranja konkurence na temelju pogojev okvirnega sporazuma, če ta določa vse pogoje, 
navedene v dokumentaciji postopka – npr. določene so količine, cene, roki dobave ali izvedbe;

   2.   s ponovnim odpiranjem konkurence, če v okvirnem sporazumu niso vključeni vsi pogoji – npr. količine so zgolj 
okvirne, roki izvedbe niso določeni, ker v času izvedbe postopka za sklenitev okvirnega sporazuma še niso bili 
znani in podobno;

   3.  delno z odpiranjem konkurence in delno brez, če so v okvirnem sporazumu določeni vsi pogoji, možnost »mešane« 
oddaje posameznega naročila pa je naročnik določil v dokumentaciji za postopek javnega naročila, tj. sklenitve 
okvirnega sporazuma. Opisano možnost lahko naročnik uporabi tudi za posamezen sklop okvirnega sporazuma.

Pri odpiranju konkurence mora naročnik spoštovati naslednja pravila:

   • za vsako posamezno naročilo se pisno posvetuje z gospodarskimi subjekti,
   • za predložitev ponudb je treba določiti dovolj dolg rok,
   • ponudbe se predložijo v pisni obliki in ne odpirajo pred iztekom roka iz prejšnje alineje,
   •  posamezno naročilo se odda na podlagi meril iz postopka javnega naročanja za sklenitev okvirnega sporazuma.

49. člen
(dinamični nabavni sistem)

(1)  Naročnik lahko uporabi dinamični nabavni sistem za običajne nabave z značilnostmi, ki takšne, kot so splošno 
dostopne na trgu, izpolnjujejo njegove zahteve. Dinamični nabavni sistem je popolnoma elektronski način 
naročanja, ki je med celotnim obdobjem veljavnosti nabavnega sistema na voljo gospodarskim subjektom, ki 
izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Lahko se razdeli na kategorije proizvodov, gradenj ali storitev, ki jih naročnik 
objektivno opredeli na podlagi značilnosti javnega naročanja, ki bo potekalo v okviru ustrezne kategorije. Te 
značilnosti lahko vključujejo opredelitev največjega dovoljenega obsega posameznih naročil ali geografskega 
območja, na katerem se bodo izvajala posamezna javna naročila.


