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V primeru težav pri uporabi portala, nas lahko kontaktirate na naslov: enarocanje@nek.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA PORTAL DOBAVITELJA IN ODDAJO PONUDBE 
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1. Portal dobavitelja – koraki prijave, navigacija, upravljanje 
 

Slovarček: 

Povabilo Uporabljeni izraz za zahtevke za ponudbe (RFQ) ali razpise 
Ponudba Ponudba dobavitelja na odprto povabilo (RFQ)/razpis 
Portal dobavitelja Osrednji portal/mesto v aplikaciji za dobavitelja za potrebe 

pregleda/ustvarjanja ponudb, brskanja po povabilih(RFQs)/razpisih in 
upravljanja svojega profila 

 

1.1. Prijava v sistem 
 

Za prijavo na dobaviteljev portal (https://ehaz.fa.em2.oraclecloud.com/) uporabite naslov e-pošte in 

geslo, ki ste ga nastavili preko povezave iz e-mail pošte.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ehaz.fa.em2.oraclecloud.com/
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1.2. Portal dobavitelja 
 

Če se po prijavi portal ne odpre takoj, kliknite na tipko »home«, da se vam odpre začetna stran. 

 

 

Na domači strani, izberete ikono »Portal za dobavitelje«. 
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Prikaže se »Portal za dobavitelje«. 

 

 

Portal vam omogoča: 

• Izvajanje poizvedbe za RFQ (Request For Quote) 

• Pregled povabil (ponudb) 

• Pregled profila svojega podjetja in izvajanje sprememb/posodobitev profila 

 

 

 

 

 

Izberite kaj želite poiskati na portalu dobavitelja. 

Izbirate lahko med razpisi, odzivi na razpise, prodajnimi 

dražbami in prodajalčevimi ponudbami za dražbo. Tu vnesete številko povabila 

(RFQ) ali številko ponudbe, ki 

ga/jo želite poiskati. 

Uporabi upravljanje profila pregled in 

spremembo podatkov vezanih na profil 

podjetja (kontatki, naslovi, bančni računi,…). 

Nadzorna plošča prikazuje dogodke, ki zahtevajo vašo pozornost. Modra barva 

predstavlja vse ponudbe, ki jih morate zaključiti (so v statusu „Draft“). Zelena 

barva predstavlja vsa neprebrana spletna sporočila, ki jih še niste prebrali. 

Številka v središču grafa predstavlja skupno število ponudb v statusu „Draft“ + 

število neprebranih spletnih sporočil. 

Nadzorna plošča, ki prikazuje število 

odprtih povabil na ponudbah (RFQ). S 

klikom na število boste preusmerjeni 

na stran prikaza odprtih povabil na 

katere ste bili povabljeni. 

 

Pogled in 

iskanje 

aktivnih 

povabil 

(RFQ). 

Uporabi upravljanje ponudb 

za iskanje in posodobitev 

oddanih ponudb.  
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1.3. Prikaz odprtih povabil 
 

Brskanje ali iskanje aktivnih povabil (RFQ) je mogoče s klikom na »Ogled aktivnih razpisov«. 

 

 

Odpre se pogled za iskanje ponudb. 

 

 

 

 

 

 

Parameter, ki omejuje 

iskalne rezultate po 

številki povabila (RFQ). 

 

Parameter, ki omejuje 

iskalne rezultate po 

naslovu povabila. 

 

Parameter, ki omejuje iskalne 

rezultate na povabila, na 

katere je bil dobavitelj 

povabljen. 

 

Parameter, ki omejuje iskalne 

rezultate na povabila, na katera 

je dobavitelj podal ponudbe. 

 

Parameter, ki omejuje iskalne rezultate z 

rokom za oddajo ponudbe. Če vnesemo 

01.05.2018 bo prikazalo vsa povabila, ki 

imajo rok za oddajo ponudbe pred 

01.05.2018. 

 

Parameter, ki filtrira rezultate po datumu oddanih 

ponudb. Če vnesemo 01.05.2018 bo prikazalo vsa 

povabila po 01.05.2018. 

 

To so 3 predloge, ki jih dobavitelj lahko uporabi pri 

iskanju in jih lahko nastavi kot privzete. Privzeto je 

polje nastavljeno na »Odprta povabila«.  

Dobavitelj lahko nastavi svoje iskalne vzorce, jih 

»Shrani« (Save) ali »Ponastavi« (Reset) in opravi 

drugo iskanje. 
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Privzeto se bodo na tem pogledu prikazala povabila (RFQ) za katere je dobavitelj povabljen. To 

nastavitev lahko vsakič izklopite s spremembo vrednosti parametra »Prejeto povabilo«. Parameter 

nastavite na »No« in pritisnite »Search«.  

Tako boste med rezultate dobili tudi razpise, na katere dobavitelj ni povabljen in so povabila odprta 

za vse ponudnike. 

 

 

V spodnjem delu pogleda, se prikažejo aktivni razpisi, na katere se lahko prijavite. Razpis odprete 

tako, da kliknete na številko razpisa. 

 

 

 

 

 

Po kliku na številko povabila (RFQ) bo aplikacija odprla podrobno vsebino povabila. Dobavitelj lahko 

nato klikne na »Pripravi ponudbo«, kjer bo vnesel podatke svoje ponudbe. Navodila za ustvarjanje 

ponudbe so opisana v poglavju »2 Ustvarjanje ponudb«. 

S klikom na številko povabila (RFQ) se odpre povabilo 

in lahko ustvarite vašo ponudbo. 

 

Dobavitelj lahko za iskanje uporabi eno 

izmed treh predlog za poizvedbe. 
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1.4. Upravljanje ponudb 
 

Brskanje, iskanje ali revidiranje ponudb, lahko naredite v pogledu »Upravljanje ponudb«. Kliknite na 

»Upravljanje ponudb«. 

 

 

Na ekranu se bodo privzeto prikazale vaše zadnje aktivne ponudbe. 
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S klikom na številko ponudbe lahko pregledujete vašo ponudbo. 

 

 

 

 

 

 

Poizvedba ponudb 

po številki razpisa. 

 

Številka ponudbe – s klikom na 

številko, odprete ponudbo, če 

je status »Active« in je številka 

obarvana z modro. 

 

Številka razpisa – S klikom na 

številko razpisa, odprete 

pogled razpisa. 

 

Poizvedba ponudb po 

številki ponudbe. 

. 

 

Število neprebranih spletnih 

sporočil poslanih s strani 

naročnika. S klikom na številko 

boste preusmerjeni na stran s 

prikazom neprebranih sporočil. 

Poizvedba 

ponudbe po opisu 

postavke ponudbe. 

 

Poizvedba ponudb po statusu ponudbe. 

 

Iskalne kriterije 

povabila lahko shranite 

ali ponastavite na 

privzete vrednosti. 

 

Poizvedba ponudb po 

naslovu povabila. 

 

Dobavitelj lahko pregleda vso svojo 

zgodovino ponudb. Vidi lahko vse 

revizije ponudbe ali kreirane 

alternativne ponudbe. 

Gumb »Sporočila« bo odprl ekran »Online Messages«, 

kjer lahko dobavitelj izmenja sporočila v zvezi s ponudbo. 

V zavihku 'Lines' lahko dobavitelj pregleduje postavke iz 

podane ponudbe. 
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1.5. Iskanje in urejanje ponudb v statusu »Draft«(Osnutek) 
 

V nekaterih primerih, lahko oddane ponudbe začasno shranite in z izpolnjevanjem nadaljujete 

kasneje. Takšne ponudbe dobijo status »Draft« (Osnutek) in jih lahko vedno urejate. 

Kliknete »Upravljanje ponudb«, da odprete pogled, kjer boste lahko iskali med ponudbami s 

statusom »Draft«. 

 

 

Privzeto se prikaže spisek ponudb, ki so v statusu »Active« ali »Draft«. 

 

 

 

Če zaprete ekran za vnos ponudbe ne da jo predložite, bo 

ponudba shranjena v status 'Draft' (Osnutek) in bo 

zaklenjena čakala na urejanje. 
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Izberite željeno ponudbo in kliknite na številko razpisa. 

 

 

 

 

 

Na pogledu razpisa kliknite »Pripravi ponudbo«. 

 

 

Ponudba se nadaljuje z enako številko in podatki kot v osnutku. Lahko nadaljujete z izpolnjevanjem 

ponudbe.  

Ko ste našli željeno ponudbo kliknite na številko povabila 

(RFQ) – v našem primeru je številka povabila 756. 

Če vaše ponudbe ne najdete, poskusite z iskanjem po številki 

povabila (RFQ), številki ponudbe ali statusu ponudbe. 
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2. Ustvarjanje ponudb 
 

Slovarček: 

Povabilo Uporabljeni izraz za zahtevke za ponudbe (RFQ) ali razpise 
Ponudba Ponudba dobavitelja na odprto povabilo (RFQ)/razpis 
Portal dobavitelja Osrednji portal/mesto v aplikaciji za dobavitelja za potrebe 

pregleda/ustvarjanja ponudb, brskanja po povabilih(RFQs)/razpisih in 
upravljanja svojega profila 

 

Obstajajta 2 načina za ustvarjanje/oddajo ponudb dobavitelja: 

• Ustvarjanje ponudb preko javnega portala e-naročanje 

• Ustvarjanje ponudb ob predhodnem povabilu na razpis/povabilo (RFQ) 

 

 

2.1. Preusmeritev iz javnega portala e-narocanje 
 

Vsa povabila (RFQ)/razpisi bodo objavljeni na spletnem informacijskem portalu ministrstva za javno 

upravo Republike Slovenija https://www.enarocanje.si 

V predelu »Sporočanje« bo objavljena neposredna povezava za oddaje ponudbe. 

https://www.enarocanje.si/
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S klikom na omenjeno povezavo boste preusmerjeni na stran, ki zahteva vaše podatke za prijavo. 

• Za prijavo na portal morate biti predhodno registrirani v sistemu.  

• V primeru, da se še niste registrirali, lahko vložite zahtevek za registracijo na povezavi 

http://dobavitelji.nek.si/ 

• V kolikor ste registracijo že opravili, lahko nadaljujete s prijavo: 

http://dobavitelji.nek.si/
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Če je uporabniški ime (e-mail naslov) in geslo pravilno, se vam pokaže stran z informacijami o razpisu: 

 

 

Za predložitev ponudbe preskočite na poglavje »3 Oddaja vaših ponudb«. 
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2.2. Ustvarjanje ponudbe na razpis/povabilo (RFQ) 
 

Za ustvarjanje ponudbe na povabilo (RFQ), na katerega je dobavitelj povabljen (obveščen preko e-

mail pošte) , sledite naslednjim korakom: 

 

 

 

 

S klikom na RFQ številko (v tem primeru 807) ali »View Tender« - označeno na zgornji sliki, boste 

preusmerjeni na stran za prijavo, kjer se vpišete z vašim e-mail naslovom in geslom: 

Neposredna povezava za 

ogled povabila (RFQ). 

Ogled povabila vsebuje 

podrobno specifikacijo 

razpisa/povabila (RFQ). 

Po kliku na povezavo se 

morate prijaviti s svojimi 

poverilnicami. 

Neposredna povezava za 

predložitev ponudbe. Po kliku 

na povezavo se morate prijaviti. 

 

Ni potrebno sprejeti povabila. Je samo 

informacija nabavnemu referentu, da 

imate namen podati ponudbo. 
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Po uspešni prijavi se prikaže pogled razpisa: 

 

 

 

Za predložitev ponudbe preskočite na poglavje »3 Oddaja vaših ponudb«. 
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3. Oddaja vaših ponudb 
 

Po prejemu uradnega povabila ali preko povezave iz javnega portala E-NAROČANJE Republike 

Slovenije, lahko oddate vašo ponudbo na objavljeni razpis/povabilo. 

 

Obstajata dva načina za oddajo vaše ponudbe: 

• Ročni vnos za posamezno postavko 

• Z uporabo preglednice v MS Excelu => uporabno v primeru oddaje ponudb za več postavk  

 

3.1. Oddaja ponudbe – Ročni vnos 
 

Ob preusmeritvi iz portala E-NAROČANJE, se bo samodejno odprl pogled s podatki izbranega povabila 

(RFQ). Nato kliknite na gumb »Pripravi ponudbo«. 

 

 

Ob kliku na gumb »Pripravi ponudbo« se bo odprl ekran za vnos podatkov vaše ponudbe, ki bo v 

statusu »Draft«. V tem statusu bo ponudba ostala dokler je dokončno ne predložite (s klikom na 

gumb »Pošlji«). 

 

 

 

Vnesti morate datum in čas veljavnosti 

vaše ponudbe. 

S klikom na '+' lahko 

naložite vašo ponudbo 

v PDF obliki. 

Možnost vnosa 

referenčne številke 

ponudbe (iz vašega 

sistema) ali vnosa 

opombe naročniku. 



 

Nuklearna elektrarna Krško 27. 01. 2020 
 

17 Navodila za portal dobavitelja in oddajo ponudbe 

 

Kliknite »Next« za nadaljevanje oddaje ponudbe po posameznih postavkah povabila (RFQ). 

 

 

Odpre se pogled dodatnih zahtev, kjer vpišete naslov ponudnika ter odgovorite na vprašanje o skupni 

ponudbi. Nato se z pomaknite na naslednji korak (gumb »Next«). 

 

 

Vnesite ponudbo za posamezno postavko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaže se valuta v kateri 

boste oddali ponudbo. 

Cena postavke za katero oddajate 

ponudbo. Obvezen podatek. 

Prav tako je obvezen podatek datum dostave 

s katerim imate namen dostaviti/pričeti z 

izvedbo storitev postavke. 
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Ko je ponudba za postavko vnesena, kliknite na gumb »Next«. 

 

 

Odpre se pogled vnesenih podatkov ponudbe. Ponudbo lahko s klikom na »Shrani«, shranite kot 

osnutek (Draft) in jo kasneje urejate ali pa jo oddate s klikom na »Pošlji«. Ko je ponudba oddana, je ni 

več možno urejati. 

 

 

Če ste ponudbo shranili ali predčasno zaprli ekran, se lahko vrnete na osnutek ponudbe. Navodila za 

urejanje so opisana v koraku »1.5 Iskanje in urejanje ponudb v statusu »Draft«(Osnutek)«. 

  

 

3.2. Predložitev ponudbe preko preglednice 
 

Portal vam ponuja dve možnosti za izpolnjevanje ponudbe. Prva možnost je vnos podatkov preko 

spletnega portala (korak »3.1 Oddaja ponudbe – Ročni vnos«), druga pa je vnos podatkov preko 

(excel) preglednice. Kliknite puščico na desni strani gumba »Vnos preko preglednice (Excel)« in nato v 

spustnem meniju izberite »Izvozi«. 
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Prikaže se okno za izvoz. Izberite možnost »Rich style spreadsheet« in kliknite »OK«. 

 

 

Prenesla se bo ».zip« datoteka, ki jo odprete oz. ekstrahirate njeno vsebino.  

 

 

 

 

 

 

Številka vaše ponudbe. 

Kliknite na puščico, da odprete možnost 

prenosa in nalaganja preglednice. 

Ta polja vnesete 

preko preglednice. 

 

S klikom na '+' morate naložiti svojo ponudbo v 

PDF formatu. Naložena mora biti tukaj, saj preko 

preglednice priponk ni mogoče nalagati. To polje je 

obvezno. 
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Z desno miškino tipko kliknite na ».zip« datoteko in izberite možnost »Extract All« (»Razširi vse«). 
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Med vsebino bo ».xml« datoteka, z istim imenom kot ».zip« datoteka. Z desnim gumbom miške 

kliknite nanjo se postavite na »Open with« in izberite »Excel«. 
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Odpre se preglednica, kjer izpolnete podatke v obeh zavihkih (»Splošno | General« in »Linije | 

Lines«). 
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Vnesete lahko svojo 

referenčno številko ponudbe 

(številka ponudbe v vašem 

sistemu) ali opombo 

nabavnemu referentu. 
Vnesite datum, do 

kdaj je ponudba 

veljavna. 

V prvem excelovem zavihku lahko vnesete splošne 

informacije iz glave ponudbe (opomba nabavnemu 

referentu, veljaven datum ponudbe,  vašo 

referenčno številko in izpolnjevanje zahtev) 

Zavihek 'Lines' je za urejanje 

postavk ponudbe - vnos cen 

ponudbe. 

Če je potrebno, vnesite opombo 

za nabavnega referenta. 

Vpišite naslov ponudnika. 

Odgovorite na vprašanje. 

Vnesi ceno za postavko. 

Obvezno polje. 
Vnesite datum do katerega planirate 

dostaviti blago/začeti z izvajanjem storitve. 

Vnesete lahko dodatno 

informacijo o tej postavki. 
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Ko zaključite z vnosom podatkov, datoteko shranite in jo naložite na portal. Kliknete puščico gumba 

»Vnos preko preglednice (Excel)« in izberete možnost »Uvozi«. 

 

 

 

 

Odpre se okno v katerem izberete datoteko, ki jo želite naložiti (».xml« datoteko, ki smo jo uredili v 

Excel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izberite datoteko in kliknite »Odpri« (Open). 

Kliknite na »Choose File« 

 

Kliknite puščico za odpiranje spustnega menija. 

Izberite možnost »Uvozi« 
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V polju se prikaže ime datoteke, nato kliknete »OK«. 

 

 

 

Če ste datoteko pravilno uvozili boste na portalu videli posodobljene izpolnjene podatke. V primeru 

napake, je potrebno ».xml« datoteko preveriti, popraviti in ponoviti uvoz. 
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Kliknite »Next«, preverite izpolnjeno ponudbo. Če so podatki ustrezni, lahko oddate ponudbo s 

klikom na gumb »Pošlji«. Če podatki niso ustrezni, lahko ponudbo shranite in se kasneje vrnete za 

urejanje. Ko je ponudba oddana, urejanje ponudbe ni več možno. 

 

Ko je ponudba uspešno oddana, se prikaže obvestilo o uspešni oddaji. 

 

 

 

 

4. Upravljanje ponudb 
 

4.1. Izločanje/preklic ponudbe 
 

S svojim uporabniškim imenom in geslom se prijavite v portal, kot je opisano v korakih »1.1 Prijava v 

sistem« in »1.2 Portal dobavitelja«. 
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Odpre se vam »Portal za dobavitelje«, kjer kliknete na »Upravljanje ponudb«. 

 

 

Na seznamu aktivnih ponudb in osnutkov ponudb izberite tisto, ki jo želite preklicati. Kliknite na 

številko ponudbe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kliknite na številko 

ponudbe. 
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Na ponudbi je gumb »Sporočila« s katerim lahko pošiljate sporočila nabavnemu referentu. Klikni na 

»Sporočila«, da nabavnemu referentu pošljete sporočilo za preklic ponudbe. 

 

 

 

Pojavil se bo ekran »Online Messages«. S klikom na »+« boste kreirali skupinski pogovor. Vedno, ko 

kliknete »+«, bo kreiran skupinski pogovor, zato za odgovore ne uporabljajte »+«. Za odziv na 

sporočilo boste morali izbrati sporočilo, na katerega se želite odzvati in klikniti na gumb »Reply«. Pri 

uporabi spletnih sporočil uporabite najnovejšo različico brskalnikov: Google Chrome, Mozilla Firefox 

ali Microsoft Edge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknite na 

»Sporočila«. 

Kliknite na »+«, če želite ustvariti 

nov skupinski pogovor. Vedno, ko 

kliknete »+«, kreirate nov skupinski 

pogovor. Za odgovore uporabite 

gumb »Reply«. 

To je gumb za odgovor. Uporabite 

ga lahko samo za odgovor na vaše 

sporočilo ali sporočilo nabavnega 

referenta. Gumb »Reply« se 

aktivira, ko kliknete na sporočilo. 
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Odpre se novo okno za vnos vsebine sporočila. Ko vnašate nov skupinski pogovor ali odgovarjate na 

sporočila, navedite obvezne podatke - »Subject«: kratek naslov vaše teme (za preklic ponudbe) - 

»Sporočilo«: navedite razlog za preklic ponudbe Ko končate z vnosom sporočila, kliknite na gumb 

»Send«. 

 

 

Ko pošljete novo sporočilo, bo kreiran nov pogovor skupine z nabavnim referentom. Kliknite na 

puščico, da razširite pogovor skupine. Za odgovor na sporočilo morate najprej klikniti (izbrati) 

sporočilo. To bo prikazalo podrobnosti sporočila, da ga lahko preberete in omogočite gumb »Reply«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknite na »Send«, da shranite 

in pošljete sporočilo. 
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Ko nabavni referent prejme vaše sporočilo, bo preklical vašo ponudbo. Po preklicu ponudbe boste 

prejeli e-poštno potrdilo o preklicani ponudbi. 

 

 

 

4.2. Dodatne informacije o ponudbi 

 
V primeru, da nabavni referent potrebuje dodatne informacije ali dokumente, vam lahko pošlje 

sporočilo z zahtevo, da priložite dodatne podatki k vaši ponudbi. 

 

Od nabavnega referenta boste prejeli sporočilo z zahtevo, da priložite dodatne podatke vaši ponudbi. 

Kliknite na 

puščico, da 

razširite 

pogovor 

skupine. 

S klikom na sporočilo si lahko 

ogledate podrobnosti in odgovorite 

na sporočilo. 

Status sporočila. Pošiljatelj 

Datum in 

čas 

poslanega 

sporočila. 

Organizacija, kateri 

pošljete sporočilo 

(vedno NEK). 

Ikona, ki izgleda kot mapa, predstavlja pogovor 

skupine. Skupina vam pomaga organizirati in 

spremljati vaše pogovore. 

Kliknite »Reply« za 

odgovor na sporočilo. 

Gumb »Reply » bo omogočen, ko 

izberete (kliknete) sporočilo. 
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Drug način za prikaz sporočil je v glavnem meniju aplikacije: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknite ikono »zvončka«, da si 

ogledate sporočila. 

Kliknite na „View Message Details“, 

da odprete sporočilo. 
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Ko odprete sporočilo, se lahko nanj odzovete s klikom na »Reply«. Pri uporabi spletnih sporočil 

uporabite najnovejšo različico brskalnikov: Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge. 

 

 

V odgovoru kliknite na »+« na dnu pogovornega okna. 

 

Kliknite »+«, da priložite 

dokumente. 

Kliknite »Reply«, da odgovorite na 

sporočilo in priložite dokumente. 
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Kliknite na gumb za dodajanje datoteke (npr. »Browse«, »Choose File«), da dodate dokumente. Če 

kliknete na »+«, lahko dodate več dokumentov, če jih imate. 

 

 

Ko izberete datoteko za nalaganje, se v obrazcu prikaže ime datoteke in kliknete »OK«. 

 

 

Dokumenti bodo priloženi sporočilu in kliknite »Send«. 
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Sporočilo bo poslano in prikazano na ekranu: 

 


