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Problem

Ponudniki

�Dokazujejo svojo usposobljenost z množico dokazil – za vsako JN posebej

�Dokazila, pridobljena od institucij JU

�Dokazila v fizični (papirni) obliki

�Dokazila

� Vsebinska (izobrazba, certifikati, reference)

� Sposobnost poslovanja (nekaznovanost, poravnane obveznosti)

Naročniki

�Preverjajo ponudnikovo sposobnost poslovanja v javnih evidencah (pisne poizvedbe, 

"ročni" vpogled pri viru, pisni odgovor) – časovno potratno
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Ideja rešitve

Elektronski „paket“ dokumentov 

Vsak ponudnik kreira elektronski zapis svojih

kvalifikacij - navidezni e-dosje družbe
("Virtual Company Dossier - VCD“),

ki ga lahko kadarkoli ponovno uporabi.

Najpogostejše prakse glede na način hranjenja:

� Varianta 1 – ponudnik sam hrani svoj dosje

� Varianta 2 – na strani naročnika obstaja neka agencija, ki hrani dosjeje družb

� Varianta 3 – razpršena hramba dokazil



Naročniki

Ponudniki



Naročniki

Ponudniki

Agencija
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EU

Storitve visokega učinka

�E-Javno naročanje ("Public e-procurement“)

� Navidezni dosje družbe ("VCD")

� E-Katalog ("e-Catalogue")

� E-Računi ("e-Invoices")

Pilotski projekt PEPPOL -> Open PEPPOL

�Predlog implementacije modulov:

� "VCD Designer"

� "VCD Builder"

� "VCD Viewer"

�Breme dokazovanja je na ponudniku
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Storitev e-Certis



A. e-paket dokazil

B.  Javne evidence
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Slovenski pristop

= kombinacija variant

�A - Paket "vsebinskih" dokazil hrani ponudnik
(bodisi "pri sebi" ali v sistemu e-JN – pri naročniku)

�B - Dokazila o sposobnosti poslovanja – obstajajo v javnih evidencah 

Evidenca #1

Evidenca #2

Evidenca #n

E-Dosje à la .Si
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Izvedba

Sistem e-JN vsebuje modul e-Dosje

A. Ponudnik: za vsako oddano ponudbo v sistem e-JN ima možnost

"ponovno uporabi ponudbo" (z dodajanjem in brisanjem dokumentov)

B. Naročnik: za vsako JN sproti preveri dokazila ponudnika v javnih evidencah (na 

zahtevo ("klik") sproži eno poizvedbo po vseh virih (pooblastilo ponudnika !!)

Viri (evidence):
� AJPES (poslovni register, register transakcijskih računov),

� FURS (plačane dajatve),

� VS RS (insolvenčni postopki),

� MP (centralna kazenska evidenca),

� MF ("črna lista" ponudnikov)



NaročnikPonudnik

Agencija

Skrbniki javnih evidenc – "viri"

A

B

2

1

3
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Tehnološka izvedba

� Uporaba horizontalnih gradnikov:

� Centralna strežniška infrastruktura

� Komunikacijsko omrežje

� Portalno ogrodje “Liferay“

� Varnostna shema

� “Pladenj” B51

� Viri:

� Namensko razviti servisi

� Javni servisi
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Prednosti … … in slabosti

Ponudniki
�Ponudniki so razbremenjeni 

iskanja množice potrdil. Prihranek 

časa.

Naročniki
�Skrajšanje postopka za

do nekaj dni.

�Podatki so vedno ažurni.

Viri
�Avtomatski odgovori servisov – ni 

več ročnega dela.

� Tuji ponudniki ne morejo 

neposredno izkoristiti prednosti 

"pregledovalnika" evidenc, zato 

bodo morali še vedno sami 

posredovati ustrezna dokazila.
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Pravne podlage

� Zakon o javnih naročilih
(ZJN-2, 41. čl.)

� Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 

področju poštnih storitev

(ZJNVETPS, 47. čl.)

� Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti naročanju
(ZJNPOV, 31. čl.)

Podrobneje:

� Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu
na področju javnega naročanja

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja 
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Zaključek

� Pregledovalnik e-Dosje - preprost, samostojen modul

� Možnosti za hiter začetek uporabe

� Predvideni prihranki pri vseh deležnikih

� Na voljo vsem naročnikom
(uporaba sistema e-JN ne bo pogoj za uporabo)

Smeri razvoja

� Interoperabilnost s tujimi sistemi

� Praksa bo pokazala tehnološke in pravne možnosti za
optimizacijo procesa dokazovanja sposobnosti ("e-Atestation")
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Hvala za vašo pozornost !

Vprašanja?  Pripombe?  Predlogi?


