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Predlagani postopki po ZJN-3 

za nakup in dobavi živil

 Odprti postopek/NMV s sklenitvijo pogodbe za posamezni

sklop za obdobje max 1 leta z najugodnejšim ponudnikom

 Odprti postopek/NMV s sklenitvijo okvirnih sporazumov za

obdobje max 4 leta in izvedba povpraševanj 1x ali večkrat

letno

 Omejeni postopek z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega

sistema in izvedba povpraševanj po potrebi



Pravila DNS

 49. člen ZJN-3:

 To ni postopek, temveč (povsem elektronski način) naročanja

 Zanj veljajo pravila OMEJENEGA POSTOPKA, z modifikacijami

 Vse faze morajo potekati povsem elektronsko, zato v Sloveniji do

19.2.2019 ni bilo objavljenega nobenega postopka DNS

 V drugih državah EU jih poznajo in uporabljajo (VB, Nizozemska,

Danska, Litva, Češka, Slovaška, Italija, Švedska, Norveška...)



Postopek DNS – kako poteka 

1. faza

 Dvofazni postopek:

 faza: priznaje sposobnosti

 faza: izvajanje posameznih povpraševanj

 Za vzpostavitev DNS se uporabljajo pravila omejenega

postopka (min. 30 dni); po preteku tega roka se roki za prijavo

ne uporabljajo več (kandidati lahko kadarkoli v času

veljavnosti DNS oddajo prijavo, naročnik jo mora sprocesirati v

10. delovnih dneh od prejema)



Postopek DNS – kako potekajo 

2. faze

 Naročnik izvede povpraševanje med subjekti, ki so dobili (oz.

imajo v trenutku povpraševanja) dostop do DNS

 Povpraševanja izvaja po potrebi (za obdobje, za posamezno

konkrento dobavo...), novi subjekti na trgu se lahko ves čas
trajanja na novo prijavijo in dobijo dostop do DNS, če

izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti



Prednosti DNS

 Možnost naknadne vključitve novih ponudnikov (za razliko od

OS, kjer je naročnik „omejen“ s kandidati, s katerimi je sklenil

OS)

 Neuspešni kandidati lahko kadarkoli ponovno kandidirajo za

odobritev dostopa, tudi če jim prvič ne uspe (verjetnost revizij

je zaradi tega majhna)

 Če je vrednost posamezne nabave pod EU pragom, ni revizije

(enako kot pri OS)

 DNS se lahko vzpostavi za dlje časa (z možnostjo ukinitve ali

podaljšanja)



Kdaj se odločiti za DNS

 Če obstaja večje število (neodvisnih) ponudnikov na trgu

 Se na trgu redno pojavljajo novi ponudniki, ali obstajamožnost,

da se bodo pojavili

 Obstajajo pogoji za lokalno ponudbo (želite kupovati lokalno)

 Je planirana letna nabava dovolj visoka, da upravičuje

uporabo DNS

 So cene na trgu zamanjše količine pogosto višje

 Je trg predmeta naročila nestabilen?

 Se izvaja veliko število povpraševanj?

 So zaradi specifik potrebni kratki roki od povpraševanja do
sklenitve pogodbe?


