DRUŽBO S-PROCUREMENT, D.O.O. SMO USTANOVILI S CILJEM, DA V SLOVENIJI VZPOSTAVIMO
TRG ELEKTRONSKEGA NAROČANJA, KOT MORA BITI.
Elektronsko naročanje je trend, ki naročnikom omogoča, da svojo pozornost iz postopkovnih in formalnih vprašanj
preusmerijo na vsebino predmeta naročila. Elektronsko naročanje poteka na posebni platformi, ki nas vodi skozi
postopek in zagotavlja elektronsko komunikacijo v vseh fazah postopka, nudi samodejno primerjavo in ocenjevanje
ponudb ter s tem velik prihranek časa pri vodenju postopka. Uporaba elektronske platforme za naročanje je prvi
korak na poti k pametnemu naročanju.

STE NAROČNIK?
•

•

•

•

•

Prihranite do 60 % časa pri analiziranju in
primerjanju prejetih ponudb
Znižajte stroške za 40 % pri iskanju
in kvalificiranju ponudnikov
Prihranite do 20 % pri ceni storitev,
blaga in gradenj zaradi večje konkurence

STE PONUDNIK?
•

Zagotovite si več poslovnih priložnosti

•

Zagotovite si boljše poznavanje trga in konkurence

•

Pridobite večji pregled nad postopki javnih naročil

•

Pridobite na stroškovni učinkovitosti

•

Okrepite odnos z naročniki

Začnite sprejemati pametne odločitve,
ki temeljijo na več informacijah
Zagotovite si boljši pregled nad novostmi na trgu

NAŠO PLATFORMO ZA ELEKTRONSKO NAROČANJE POGANJA
V Sloveniji, nastopata S-PROCUREMENT in VORTAL kot strateška partnerja s skupnim ciljem, da vzpostavita
učinkovit in uspešen trg elektronskega naročanja. V ta namen smo razvili platformo za elektronsko naročanje,
prilagojeno za slovenski trg in zahtevam slovenske zakonodaje.

ODLIKUJEJO NAS:
VRHUNSKA POMOČ

DIGITALNA POTRDILA

ČASOVNI ŽIGI

Izkoristite osebno svetovanje
med postopkom. Na voljo vam
je vrhunska ekipa za podporo
strankam.

Jamstvo njegovemu imetniku:
digitalni podpis.

Potrebni so za potrditev
verodostojnosti datuma in časa
vsakega od zahtevanih dejanj
ter zagotavljanje celovitosti in
neovrgljive avtentičnosti vsebine,
na primer pri oddajanju ponudb in
podpisovanju dokumentov.

Osebna podpora v vseh fazah postopka,
korak po korak.

Identifikacija in neovrgljivost
avtentičnosti. Integriteta informacij in
podatkov.

Izmenjevanje sporočil med naročniki in
ponudniki.

IZOBRAŽEVANJE Z OSEBNIM
INŠTRUKTORJEM
Naučite se uporabljati vse
funkcionalnosti platforme.
Postavljajte vprašanja in se o njih
pogovorite neposredno s svojim
inštruktorjem.
Bodite pripravljeni na odzivanje na vse
priložnosti, ki se vam ponudijo danes
ali jutri.

S-PROCUREMENT,

družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o.
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: + 386 (1) 60 100 71
E: info@s-procurement.si, S: www.s-procurement.si

PLATFORMA ZA
ELEKTRONSKO
JAVNO NAROČANJE

•
•

•
•
•
•

Registracija

•

Postopek za podajanje pojasnil in sprememb

•
•

•
•
•
•

Priprava ponudb in rešitev

•
•
•

•
•

Ustvarjanje javnega naročila

•
•
•

eObveščanje

•

•
•
•

Objava javnega naročila

•
•

obvestilo o povabilu za zbiranje ponudb, razpisna dokumentacija
in zahteve naročnika
samodejno predizpolnjevanje obrazcev z že znanimi oziroma
vnesenimi podatki
poln spletni dostop do vseh dokumentov in zahtev naročnika
centralizirana razvrstitev javnih naročil po mapah
prejemanje sporočil ponudnikov

•
•
•

Elektronska oddaja ponudbe
in elektronsko potrdilo

•

•
•
•

Odpiranje ponudb

•
•

•
•

samodejno dešifriranje ponudb in priloženih dokumentov
ločena obravnava prepozno oddanih ponudb
vključevanje povratne informacije in komentarjev med odpiranjem
validacija časovnega žiga in elektronskega podpisa
objava seznama ponudnikov in njihovih ponudb

•
•

•

Zahteve ponudnikov po dodatnem pojasnilu

•

Elektronska oddaja javnega naročila

•
•

•

izbor ciljne skupine prejemnikov
časovno ožigosana vsa potrdila vseh transakcij sporočil

naloge komisije za ocenjevanje ponudb
preverjanje ponudb
samodejna in/ali ročna primerjalna večstopenjska analiza ponudb
skupno vrednotenje

Elektronsko ocenjevanje ponudb

•

•

•
•
•

•

•

forum za varno komunikacijo med naročnikom in ponudnikom
potrdila s časovnim žigom za vse vrste prenosov sporočil
elektronski podpis sporočil

•

Elektronske pogodbe

•

Elektronski dostop do javnega naročila

•

PONUDNIK
• nadzor nad rezultatom, ceno in rangiranjem
• stalni nadzor nad časovnico

Sporočila in obveščanje

ePogajanja

ePonudba

•

eOcenjevanje

•

samodejno obveščanje ponudnikov o razpisih glede na sporočen
interes
iskanje drugih priložnosti in obvestil o povabilu za zbiranje ponudb
hiter in poln spletni dostop do objavljenih javnih naročil
odštevalna ura kot pomoč za spremljanje rokov

NAROČNIK
• spremljanje sodelovanja dražiteljev in njihovih ponudb
• neprekinjeno poročanje o dogajanju z geografskim pogledom
na razvoj
• beleženje vseh dejavnosti posameznega dogodka

Elektronske dražbe (kadar je predvideno)

•

•

kontrolno preverjanje skladnosti ponudbe pred oddajo
elektronski podpis
samodejno šifriranje oddanih ponudb
kvalificirano časovno žigosanje

PRIPRAVA ELEKTRONSKIH DRAŽB:
• draženje na podlagi več pogojev in po več sklopih
• merila za vrednotenje, ki upoštevajo več atributov
• opredelitev vrste dražbe (obratna, terminska, po sklopih itd.)
• opredelitev pravil dražbe, krogov in končanja

eOddaja

•

pri ustvarjanju vseh vrst javnih naročil je zagotovljeno
vodenje po korakih
nastavitev in upravljanje vseh najpomembnejših rokov
arhiv zahtev naročnika
arhiv podlag in predlogov
arhiv meril
hkratno nalaganje vseh dokumentov za posamezno javno naročilo
in elektronski podpis
izbiranje dokazil
določitev članov komisije

eOdpiranje

eNaročilo

•

popolna prožnost pri oblikovanju ponudb s funkcijami
uvoza/izvoza
hkratno nalaganje več dokumentov
vnovična uporaba podatkov iz že oddanih ponudb
spletno odgovarjanje na zahteve naročnika
spletni arhiv dokazil podjetja
nalaganje podatkov iz drugih programov
variantne ponudbe

•
•
•

Pogajanja (kadar je predvideno)

nasprotni predlogi
pogajanja v več krogih
poročanje o prihrankih

ePogodba

•

spletna registracija uporabnika
kategorizacija (enotni besednjak javnih naročil, geografsko
območje itd.)
omogočeno večkratno članstvo
upravljanje s profilom
arhiv dokazil
iskanje ponudnikov po panogah, lokacijah in interesih
ustvarjanje seznamov ponudnikov
zbiranje ponudnikovih dokazil

ePrevzem

eRegistracija

•

ePonudba

•

arhiv predlogov sporočil
sporočila za pojasnila
spremembe razpisa
(zahtev naročnika, drugih dokumentov in datumov)
sledenje spremembam
upravljanje s podaljševanjem rokov

eDražba

•

ČE VAS ZANIMAJO NAŠE STORITVE ALI ŽELITE INFORMATIVNI SESTANEK, IZPOLNITE
OBRAZEC NA NAŠI SPLETNI STRANI WWW.S-PROCUREMENT.SI ALI NAM PIŠTE NA
INFO@S-PROCUREMENT.SI IN VSTOPITE V PRIHODNOST JAVNEGA NAROČANJA.

•
•
•

Upravljanje pogodb

•
•

•
•
•

Upravljanje naročil

•

oblikovanje odločitve
obdobje mirovanja
upravljanje revizijskih postopkov
potek internega potrjevanja
končno obvestilo o oddaji javnega naročila

predlogi pogodb
elektronsko podpisovanje pogodb
upravljanje sprejemanja pogodb
arhiv pogodb

arhiv sprememb pogodb
nadzor nad izvajanjem
ključne informacije o pogodbah
upravljanje z mejniki – datumi, opozorili in časovnim potekom
upravljanje okvirnih sporazumov
upravljanje z izvajanjem ponudnikovih pogodbenih obveznosti

evidenčna naročila
naročila, ki temeljijo na dinamičnem nabavnem sistemu ali
okvirnih sporazumih
prevzemi
spremljanje sprejema naročil

