I. Naročanje z naročilnico na osnovi predhodno potrjenega Zahtevka do vrednosti:
1. v primeru naročanja blaga in storitev: 19.999,00 € ,
2. v primeru naročanja gradenj: 39.999,00 €
II. Naročnik mora poslati v objavo Portalu javnih naročil VSA naročila, katerih ocenjena vrednost je
brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti:
1. v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000,00 € - 192.999,00 €,
2. v primeru naročanja gradenj: 40.000,00 € - 4.844.999,00 €
To pomeni, da za nabave blaga in storitev nad 20.000,00 € oz. gradenj nad 40.000,00 € ni več
dovoljeno pridobiti treh neodvisnih ponudb, ampak se bodo ponudniki prijavljali na osnovi javne
objave na Portalu. To bo podaljšalo čas izvedbe javnih naročil, zato vas prosim, da nabave ustrezno
planirate.
III. Naročnik mora poslati v objavo VSA naročila Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti,
katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti:
1. v primeru naročanja blaga in storitev 193.000,00 €
2. v primeru naročanja gradenj: 4.845.000,00 €
POMEMBNO pri izračunu ocenjene vrednosti:
(1) Pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila upoštevajte celotno skupno vrednost plačil brez DDV,
vključno z možnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire
pravilnega postopka javnega naročanja. Ocenjena vrednost se določi tako, da je njena višina primerljiva s cenami
na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila, če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam
naročnika.
(2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila, vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, na
podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila, mora biti razviden iz dokumentacije, ki jo o
javnem naročilu vodi naročnik. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila
o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru, da objava ni potrebna, ko naročnik izda sklep o začetku postopka
oddaje naročila.
(3) Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti
izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila.
V primeru naročil za nedoločeno obdobje ali naročil, za katera obdobja ni mogoče določiti, njihova mesečna
vrednost, pomnožena z 48.
(4) V primeru javnih naročil za blago ali storitve, ki so dostopne na trgu ali naročil, ki bodo predmet ponovne
oddaje v določenem obdobju, mora izračun ocenjene vrednosti temeljiti na:
a) dejanski celotni vrednosti istovrstnih zaporednih naročil, oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v koledarskem letu,
upoštevaje spremembe količine ali vrednosti, ki bi nastale v 12 mesecih po prvotnem naročilu, ali
b) celotni ocenjeni vrednosti zaporednih naročil, oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi ali med koledarskim letom,
če le-to ni daljše od 12 mesecev.

Zakonska določila veljajo od 3.4.2010 dalje.

