NAVODILA ZA ODDAJO PONUDB

Kratka navodila za vstop v platformo
V spletni brskalnik vnesite naslov portala: https://www.s-procurement.si. Na prvi strani portala
kliknite »VSTOPI V PORTAL«. V brskalniku se vam bo odprlo novo okno oz. nov zavihek, ki
predstavlja vstopno stran platfome.
V oknu »PRIJAVA« na desni strani vpišite svoje uporabniško ime (pozor – ne vnesite svojega epoštnega naslova, temveč uporabniško ime) in geslo (password), ki ste ju določili ob registraciji.
Če imate digitalno potrdilo, lahko brez vpisovanja uporabniškega imena in gesla vstopite s klikom
na gumb »Prijava s certifikatom«, vendar prosimo, da upoštevate, da uporaba elektronskih
digitalnih potrdil za delovanje zahteva Javo, ki ni združljiva z vsemi brskalniki. V tem primeru
priporočamo uporabo Internet Explorerja.
Če se še niste registrirali, vas vabimo, da si preberete naša NAVODILA ZA REGISTRACIJO
PONUDNIKOV.

Navodila za iskanje naročil
Če želite le poiskati javno naročilo in pregledati dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
lahko to storite brez registracije oziroma vpisa v platformo. V spletni brskalnik vnesite naslov
portala: https://www.s-procurement.si. Na prvi strani portala kliknite »VSTOPI V PORTAL«.
Ob kliku na menijsko vrstico lahko iščete med »Globalnimi naročili« in »Slovenskimi naročili«

Omogočeno je tudi napredno iskanje po objavljenih naročilih (po ključnih besedah, datumu
objave...). Na seznamu naročil se pokažejo vsa javna naročila in njihove opravilne številke (s
pomočjo opravilne številke lahko iščete naročila tudi ob vstopu v platformo). S klikom na gumb
»Podrobno«, ki se nahaja na desni strani ob vsakem posameznem naročilu, lahko dostopate do
informacij in dokumentacije, ki jo je objavil naročnik v zvezi s posameznim naročilom.

Dokumentacijo lahko prenesete s klikom na gumb »Prenesi«, ki se nahaja ob posameznem
dokumentu.

V kolikor želite za posamezno javno naročilo oddati ponudbo, sta potrebna registracija in vpis v
platformo.

Navodila za oddajo ponudb
Po vstopu v platfromo, lahko na vašem delovnem prostoru v okencu »Hitro iskanje« poiščete
javno naročilo po opravilni številki. V prostoru za vpis opravilne številke lahko vpišete tudi naziv
naročnika.

Ko najdete želeno naročilo, kliknete gumb »Podrobno«, ki se nahaja na desni strani ob vsakem
javnem naročilu.

Če želite sodelovati v postopku, morate izraziti interes zanj. To storite tako, da kliknete gumb
»Zanima me!«.

S klikom na gumb se prikaže okence »IZKAŽI INTERES ZA TO NAROČILO«, kjer je omogočeno
pošiljanje komentarjev. Če komentarja ne želite poslati, preprosto kliknete na gumb »Potrdi«, s
čimer boste popeljani na delovni prostor iskanega naročila, kjer je na voljo dokumentacija v zvezi
z oddajo javnega naročila. (V kolikor je naročnik ob kreiranju javnega naročila izbral možnost, da
je razpisna dokumentacija javna, lahko do nje dostopate in jo pregledate brez registracije na
vstopni strani platforme, kot je pojasnjeno v »Navodila za iskanje naročil« zgoraj. Za oddajo
ponudbe pa je potrebna registracija).
Desno zgoraj nad časovnikom vas sistem z napisom »Zainteresiran« obvesti, da je vaš interes za
to konkretno javno naročilo uspešno zabeležen. S klikom na gumb »Pripravi ponudbo« lahko
pričnete s pripravo ponudbe. Če želite pred pripavo ponudbe dostopati do dokumentacije in
osnovnih informacij o javnem naročilu, to storite s klikom na gumb »Glej povzetek naročila«.

Po kliku na gumb »Glej povzetek naročila« se nad »Povzeto informacijo o pogodbi« odpre
menijska vrstica z osnovnimi informacijami o javnem naročilu.

V menijski vrstici s klikom na gumb »Dokumentacija« dostopate do dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila, ki jo prenesete s klikom na gumb »Prenesi«, ki se nahaja ob
posameznem dokumentu.

Po pregledu osnovnih informacij in dokumentacije se s klikom na gumb »Pojdi na mapo ključnih
priložnosti« vrnete na stran, kjer lahko s sklikom na gumb »Pripravi ponudbo« začnete s pripravo
vaše ponudbe.

Priprava ponudbe
V polje vpišete interno številko vaše ponudbe in s klikom na znak > nadaljujete na naslednji
korak.

V drugem koraku s klikom na znak + odprete in izpolnite ponudbeni predračun.

V naslednjem koraku ponudbi predložite zahtevane dokumente in dokazila, ki jih naložite s
klikom na gumb »Dodaj dokument«.
Po kliku na gumb »Dokončaj ponudbo« morate ponudbo podpisati še z digitalnim podpisom. Na
platfromi lahko podpisujete z digitalnimi kvalificiranimi potrdili, ki jih izdajajo štirje overovitelji v
Sloveniji (Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA, Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA, Nova
Ljubljanska banka d.d. - AC NLB, Halcom d.d. - Halcom CA) oz. z digitalnimi kvalificiranimi potrdili,
ki so na Evropskem seznamu nacionalnih zanesljivih seznamov storitev zaupanja. Prosimo
upoštevaljte, da je za podpis z digitalnimi kvalificiranimi potrdili potrebna Java, ki ni združljiva z
vsemi brskalniki, zato v tem primeru priporočamo vstop v platformo z uporabo Internet
Exlorerja.
S klikom na gumb »Uredi« lahko urejate osnutek ponudbe. Ponudbo oddate s klikom na gumb
»Šifriraj in oddaj«.

Če potrebujete kakršnokoli pomoč, smo vam na voljo vsak delovnik med 9. in 15. uro na
telefonu +386 (0)1 601 00 71 ali prek elektronske pošte na podpora@s-procurement.si.

