PRIPRAVA IN ODDAJA PRIJAVE oz. PONUDBE
Želimo se prepričati, da prejemate naša e-poštna obvestila (obvestila o neposrednem
povabilu v postopek, obvestilo o prejetem sporočilu, obvestilo o spremembah in
popravkih postopkov itd). Da bi zagotovili, da boste prejemali naša e-poštna
sporočila, dodajte našo e-poštno domeno alerts@vortal.biz in preverite nastavitve
filtra v mapi vsiljenih sporočil.
Sistem za javno naročanje S-Procurement zagotavlja varovanje celovitosti oz. integritete
podatkov ter zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje na najvišji ravni. Posledično morajo
biti ponudbe in prijave za sodelovanje z namenom zagotavljanja varovanja celovitosti
podatkov v postopkih javnega naročanja podpisane z naprednimi elektronskimi podpisi,
podprtimi s kvalificiranim potrdilom.
Za podpis ponudb s kvalificiranim elektronskim podpisom ali naprednim elektronskim
podpisom, podprtim s kvalificiranim potrdilom, je treba uporabiti posodobljen program Java
in namestiti ustrezno različico brskalnika, ki program Java podpira najbolj razširjen Internet
Explorer, ali pa npr. Firefox Version 49.0.1 ali Safari Version 9.1.3. Prepričajte se, da je
program Java posodobljen.
Kako ugotoviti različico Jave, ki je nameščena na vašem računalniku:
http://java.com/en/download/installed.jsp
Kako namestiti Javo:
http://java.com/en/download/index.jsp
Podpis ponudb s kvalificiranim digitalnim podpisom na daljavo (t.i. oddaljeni podpis ali
angleško: "remote signature") je omogočen preko storitve E-podpis Subsrcibo, ki podpira
vsa kvalificirana potrdila za kvalificiran elektronski podpis na daljavo izdajatelja POŠTA®CA
oziroma OSI. Ponudnik na svoji strani ne potrebuje namenske strojne in programske opreme
za hrambo ključa in izvajanje podpisa, zato lahko uporablja poljubne naprave (osebni
računalnik, pametni telefon ali tablica), ki imajo nameščen spletni brskalnik.
Kako pridobiti oddaljen podpis:
https://postarca.posta.si/subscribo/
Navodila za uporabo oddaljenega podpisa:
https://www.rekono.si/sl/navodila-za-uporabo/
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NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ODDAJO PONUDBE OZ. PRIJAVE

1. Za pripravo in oddajo prijave oz. ponudbe se morate registrirati in vpisati v platformo.
Preko spletne strani www.s-procurement.si kliknite VSTOPI V PORTAL ter se nato z
uporabniškim imenom in geslom vpišite v platformo.
Navodila za registracijo so na voljo na spletni strani www.s-procurement.si

2. Naročilo lahko po referenčni št. naročila ali besedi iz naslova naročila najdete v zavihku
»Zadnja naročila« ali »Slovenska naročila«, kjer so zbrana vsa Slovenska naročila.
V kolikor ste za naročilo že izkazali interes, začeli s pripravo ponudbe ali oddali ponudbo
lahko naročilo najdete tudi v zavihku »Z interesom«.
V kolikor ste vabljeni k oddaji ponudbe v postopku na podlagi vabila (npr. povpraševanje
v okviru okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema, hitro povpraševanje
ali postopek s pogajanji brez objave) lahko naročilo najdete zgolj v zavihku »Z
interesom«.

V naročilo vstopite s klikom nanj.
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3. Po vstopu v naročilo je prikazano Obvestilo o naročilu, kjer so na voljo vse informacije o
naročilu ter razpisna dokumentacija. Kliknite Zanima me! na desni strani zgoraj oz.
Pojdi na mapo ključnih priložnosti (v kolikor je bil interes že izkazan). Preusmerjeni
boste na Delovni prostor ključnega naročila, kjer lahko:
a. Začnete s pripravo, urejanjem ali oddajo ponudbe oz. prijave,
b. Dostopate do sporočil v postopku,
c. Dostopate do zapisnika o odpiranju,

4. Za pripravo prijave v razdelku Moje ponudbe kliknite Pripravi ponudbo.

Navodila v nadaljevanju veljajo za vse vrste postopkov, razen za poenostavljen postopek
hitrega povpraševanja (evidenčno naročilo). V kolikor oddajate ponudbo v postopku hitrega
povpraševanja, sledite navodilom pod poglavjem ODDAJA PONUDBE V POSTOPKU HITREGA
POVPRAŠEVANJA na strani
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5. Priprava ponudbe oz. prijave je razdeljena v 4 korake:

V kateremkoli koraku priprave prijave
lahko s klikom na gumb Shrani shranite
vašo prijavo kot osnutek ter s pripravo
in oddajo nadaljujete kasneje.

V koraku Splošne informacije vpišite ime in/ali številko vaše prijave.

V kolikor je naročilo razdeljeno na sklope (oz. kategorije dinamičnega nabavnega sistema),
izberite, na kateri sklop (oz. kategorijo) se želite odzvati.

V koraku Zahteve izpolnite zahteve glede izpolnjevanja pogojev, ki jih je določil naročnik (v
kolikor naročnik v tem delu ni določil zahtev, bo stran prazna in lahko nadaljujete z nalaganjem
dokumentov v koraku Dokumenti) tako, da:
-

v vsaki izmed prikazanih rubrik za prikaz pogojev kliknete znak +,

-

in nato obkljukate izpolnjevanje pogojev.
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V koraku Dokumenti naložite vašo prijavno dokumentacijo. V delu Druge priloge kliknite na
gumb Dodaj dokumente in nato gumb Naloži enega ali .zip.

Odprlo se vam bo okence, kjer s klikom na gumb Izberi datoteko poiščete vašo ponudbeno
oz. prijavno dokumentacijo, ki je shranjena na vašem računalniku.

Izberite datoteko ter kliknite na gumb Naloži. Ko je prenos dokončan, kliknite gumb Zapri.
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5. Ko ste naložili vso ponudbeno dokumentacijo kliknite na gumb:
-

Shrani, v kolikor želite pripravljeno ponudbo oz. prijavo shraniti kot osnutek ali

-

Dokončaj ponudbo, če želite nadaljevati z oddajo ponudbe oz. prijave.

6. V koraku Dokumenti se bo samodejno ustvaril dokument Povzetek ponudbe, ki ga je
potrebno podpisati s kvalificiranim digitalnim potrdilom. S podpisom tega dokumenta
boste podpisali vso ponudbeno dokumentacijo, ki ste jo naložili v koraku Dokumenti.
Kliknite gumb Podpiši.

7. Odprlo se vam bo okence, kjer izberete možnost »Digitalni podpis« ali »Oddaljeni
podpis«.

8. Izberite digitalni podpis in kliknite Nadaljuj. Nato kliknite Potrdi.
V kolikor ste izbrali možnost »Oddaljeni podpis«, izberite izdajatelja digitalnega podpisa
»OSI« in nato kliknite »Potrdi«. Vpišite svoje REKONO uporabniško ime in geslo za
prijavo v REKONO račun in kliknite »Prijavi se«. V naslednjem koraku vpišete
šestmestno kodo, ki ste jo prejeli na mobilni telefon in kliknite »Pošlji«. V naslednjem
koraku vpišite vaše podpisno geslo za podpisovanje s Subscribo kvalificiranim podpisnim
potrdilom in kliknite »Pošlji«. Podrobnejša navodila se nahajajo v poglavju PODPIS
PONUDBE Z ODDALJENIM PODPISOM na strani 9 teh navodil.
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9. Po podpisu dokumenta Povzetek ponudbe kliknite Šifriraj in oddaj.

10.Sprejmite pogoje za oddajo ponudbe oz. prijave in kliknite Oddaj ponudbo. Na vašo
elektronsko pošto boste prejeli potrdilo o oddaji ponudbe oz. prijave.

Vaša ponudba je bila uspešno oddana.
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ODDAJA PONUDBE V POSTOPKU HITREGA POVPRAŠEVANJA:
1. Sledite korakom 1-4, ki so opisani zgoraj na strani 2 in 3.
2. Po kliku na gumb »PRIPRAVI PONUDBO« vnesite naslednje informacije:
a. V razdelek Informacije o ponudbi, vnesite vašo opravilno št. ponudbe
b. V razdelku Ponudbeni predračun, izpolnite ponudbeni predračun
c. Ter v razdelku »Komentarji in priloge« kliknite »Naloži dokument« ter nato
»Dodaj dokumente«.

Odprlo se vam bo okence, kjer s klikom na gumb Izberi datoteko poiščete vašo ponudbeno
dokumentacijo, ki je shranjena na vašem računalniku.
Izberite datoteko ter kliknite na gumb Naloži. Ko je prenos dokončan, kliknite gumb Zapri.

3. Ko ste izpolnili vsa polja, kliknite Dokončaj ponudbo. Odprlo se vam bo potrditveno
okno, kjer potrdite oddajo vaše ponudbe. Na vašo elektronsko pošto boste prejeli
potrdilo o oddaji ponudbe oz. prijave.
Vaša ponudba je bila uspešno oddana.
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PODPIS PONUDBE Z ODDALJENIM PODPISOM
a)
Izberite
izdajatelja
digitalnega podpisa »OSI«
in kliknite Nadaljuj.

b) Kliknite Potrdi.

c) Vpišite svoje REKONO
uporabniško ime in geslo
za prijavo v REKONO
račun. Kliknite »Prijavi
se«.

č) Vpišite šestmestno
kodo, ki ste jo prejeli na
mobilni telefon in kliknite
»Pošlji«.

d) Vpišite vaše podpisno
geslo za podpisovanje s
Subscribo kvalificiranim
podpisnim potrdilom in
kliknite »Pošlji«.
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