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Vodnik za sodelujoče ponudnike v 
elektronskem izboru ponudnikov 

(verzija 2.0) 
 

Vodnik za sodelujoče ponudnike v elektronskem izboru ponudnikov bolj kot samo programsko opremo opisuje proces 

sodelovanja v nabavnem ali prodajnem dogodku. Programsko orodje je narejeno tako, da je za uporabnika čim bolj 

enostavno in intuitivno. V tem vodiču je opisan procesni tok in nasveti ter namigi kako uspešno sodelovati v nabavnem 

ali prodajnem dogodku. 

V oklepajih je na več mestih uporabljen tudi angleški opis. Tako si lahko s temi navodili pomagate tudi kadar delate v 

angleški različici vmesnika. V desnem zgornjem kotu aplikacije lahko preklapljate med več jezikovnimi variantami: 

angleščina, nemščina, francoščina, ruščina, grščina, španščina in slovenščina. 

Kadar se izvaja prodajni dogodek so postopki zelo podobni kot pri nabavnem, le da je sistem draženja klasičen kjer 

ponudniki ceno zvišujejo. 

Kratka navodila v obliki videa si lahko ogledate na teh povezavah: 

Kako se registriramo in oddamo ponudbo? 

https://www.youtube.com/watch?v=5cqJEFbR3Mw 

Kako vstopamo v sistem, ko smo že registrirani?  

https://www.youtube.com/watch?v=gV8K8UtlNoU 

Kako sodelujemo pri dražbi? 

https://www.youtube.com/watch?v=ciTw91DF-Kw 

 

Dejanske vnosne maske, jezik, število in naslovi elektronskih pošt in drugo so lahko v nabavnem dogodku nekoliko 

drugačni zaradi nastavitev posameznega dogodka. Osnovni princip ostaja enak. 

Za pomoč se lahko obrnete na elektronsko pošto tenders@efektopro.si ali ob delavnikih od 9:00 do 12:00 na telefon 

+386 31 365 286. V primeru zasedenosti ali nedosegljivosti vas pokličemo, takoj ko bo to mogoče. 

Tukaj še nekaj povezav na več video navodil v angleškem jeziku: 

Progressing an invitation e-mail  

https://www.youtube.com/watch?v=tbFmmdE8_kE  

Managing invitations  

https://www.youtube.com/watch?v=67oYyd-JClA  

Dashboard and Profile  

https://www.youtube.com/watch?v=CN9fxXt-9uo  

Navigating a Pre-Qualification Questionnaire  

https://www.youtube.com/watch?v=4YVSioRdatc  

Navigating a normal questionnaire  

https://www.youtube.com/watch?v=s0BW0mzWoU0  

Using the Document tab  

https://www.youtube.com/watch?v=qcGjO5Ze04w  

Using the Message Board  

https://www.youtube.com/watch?v=8BcGfVLmOhQ  

Taking part in an e-Auction  

https://www.youtube.com/watch?v=WZ1o77tGKYA  

Bidding in a Japanese e-Auction 

https://www.youtube.com/watch?v=HrXZgHa7bD4  

 

Z uporabo tega dokumenta se strinjate s Pravnim obvestilom na zadnji strani tega dokumenta. © 2015 EFEKTO PRO d.o.o. 
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Začetek 

Prijavite se kot udeleženec (Participant) 
Prvi korak je prijava na spletni strani portala elektronskih dražb. Če se vam po kliku na povezavo predmetnega 

dogodka ne odpre prijavno okno, je v desnem zgornjem kotu povezava (Login), ki odpre polji za vnos uporabniškega 

imena (Username) in gesla (Password). 

Preglejte nadzorno ploščo (Dashboard) 
Po uspešni prijavi se vam prikaže vaša nadzorna plošča. To je stičišče informacij, ki so vam namenjene. Za vas so 

pomembni okvirji vabil k dogodkom (Event invitations), aktualnih dogodkov (Current events) in sporočil (Massages). 

Tu vidite odprte dogodke, ki čakajo na vas, aktualne dogodke do katerih imate dostop in morebitna sporočila za vas. 

Na nadzorno ploščo se lahko vedno vrnete s klikom na logotip levo zgoraj. 

Obdelajte vabila (Event invitations) 
V okvirju vabil k dogodkom (Event invitations) izberete dogodek ali izberete »Prikaži vse ali vnesi kodo vabila« kjer 

vidite vabila ali po potrebi vpišete kodo vabila, ki ste jo predhodno prejeli. Za sodelovanje v dogodku morate potrditi 

udeležbo z izborom »sprejmi« (Accept) na levi strani vrstice dogodka. Pred tem si lahko pogledate informacije o 

dogodku, ki so na voljo preden sprejmete sodelovanje. Te informacije se prikažejo s klikom na naziv dogodka. Vabilo 

lahko tudi zavrnete z izborom »zavrni« (Decline) na levi strani vrstice dogodka. 

Aktualni dogodki (Current Events) 

Preglejte povzetke aktualnih dogodkov 
V nadzorni plošči vidite aktualne dogodke za katere ste potrdili udeležbo. S klikom na »Prikaži vse« (Show all) pridete 

do povzetka vseh za vas aktualnih dogodkov. V povzetku je prikazan status dogodkov glede potrditve s strani 

gostitelja, tipa dogodka, rokov ki sledijo, vnesenih ponudb glede na število sklopov posameznega dogodka. Na desni 

strani vrstic imate možnost akcije vnašanja dokumentov in pošiljanja sporočil gostitelju. 

S klikom na posamezni dogodek preidete v aktivni del dogodka kjer so nastavitve dogodka in kjer izpolnjujete 

vprašalnike, oddajate ponudbe, sodelujete v dražbi, … 

Preglejte nastavitve dogodka (Overwiew) 
Ko s klikom na aktivni dogodek vstopite v njegov aktivni del, se v zavihku »Pregled« (Overview) vidijo nastavitve, ki jih 

je določil gostitelj. Za vas najpomembnejše informacije so: 

 Vrsta dogodka (Event Type): Pove s katerimi postopki se bo izbiral najugodnejši ponudnik. 

 Valuta (Currency): Pove v kateri valuti se oddajajo ponudbe. 

 Vprašalniki (Questionnaires): Seznanitev s tipom vprašalnikov. 

 Rok (Deadline): Pove do kdaj se sprejemajo odgovori. Po izteku roka ni več možnosti za oddajo odgovorov in 

ponudnik običajno ne more sodelovati v nadaljnjem procesu (odvisno od nastavitev dogodka). 

 RFQ pravila: Kadar gre za zbiranje ponudb so v tem razdelku zapisane informacije o roku za oddajo ponudb in 

nekatere druge. Gostitelj lahko po koncu zbiranja ponudb pristopi tudi k pogajanjem v obliki elektronske 

dražbe. Običajno gostitelj ponudnike o tem obvesti in jih seznani z roki. 

 Pravila dražbe (Auction Rules): Razlaga pravil po katerih bo potekala predmetna dražba. 

 Začetek čas in datum dražbe (Auction Start Time & Date): Natančen čas pričetka dražbe. 

 Tip dogodka (Event type): Pove za kakšno vrsto dogodka gre »Rangiran« (Ranked), »Odprt« (Open) ali 

»Japonski« (Japanese) 

o Rangiran (Ranked): Dražba pri kateri udeleženci vidijo svojo trenutno uvrstitev po posameznih 

sklopih povpraševanja. 

o Odprt (Open): Udeleženci vidijo vrednost trenutno najboljše ponudbo po posameznem sklopu. 

o Japonski (Japanese): Udeleženci sprejemajo ali zavrnejo cenovne pogoje gostitelja, ki jih v določenih 

časovnih intervalih spreminja. Z vsakokratnim sprejetjem pogojev dobi udeleženec pravico 

sodelovati v naslednjem krogu. 
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 Najkrajše trajanje (Minimum Duration): Minimalno obdobje trajanja dražbe. Dražba nikakor ne more trajati 

krajše obdobje. Lahko pa traja dlje, odvisno od tega ali je definiran čas dinamičnega zapiranja in s kakšno 

dinamiko udeleženci podajajo nove ponudbe. 

 Čas dinamičnega zapiranja (Dynamic Close Period): Z vsako novo ponudbo je dražba odprta še za čas 

dinamičnega zapiranja dražbe. Ob izteku tega časa se dražba zapre, če vmes kdo od udeležencev ne poda 

nove ponudbe. Če je čas dinamičnega zapiranja nastavljen tako, da se nanaša samo na določeno število 

vodilnih ponudb, potem sproži podaljšanje časa samo ponudba, ki se uvrsti med te vodilne ponudbe. 

 Najmanjša sprememba ponudbe (Minimum Bid Change): Informacija o minimalnem koraku izboljšanja 

ponudbe glede na prejšnjo ponudbo. 

 Največja sprememba ponudbe (Maximum Bid Change): Informacija o maksimalnem koraku izboljšanja 

ponudbe glede na prejšnjo ponudbo. 

Prenesite dokumente dogodka (Documents) 
Gostitelj v dokumentih, ki so na voljo za prenos v zavihku »Dokumenti« (Documents), običajno podaja splošne pogoje 

ter vsebinske in komercialne zahteve za predmet dogodka. Ponudniki v teh dokumentih dobijo vse informacije za 

uspešno sodelovanje v dogodku. Če ponudniki v teh dokumentih ne najdejo odgovorov na vprašanja v zvezi z 

dogodkom, predmetom dogodka ali ostalimi pogoji, se lahko obrnejo na gostitelja preko funkcije sporočil. 

Pošljite sporočilo (Massages) 
Za vse nejasnosti tekom dogodka lahko gostitelju pošljete sporočilo. V zavihku »Sporočila« (Massages)  ali okviru 

»Sporočila« (Massages) na nadzorni plošči (Dashboard) je funkcionalnost pošiljanja in prejemanja sporočil v zvezi z 

dogodkom. 

Vprašalniki (Questionnaires) 
Vprašalniki so v aktivnem delu dogodka umeščeni v zavihke, ki so lahko poimenovani po vsebini vprašalnika. Na 

podlagi vaših odgovorov na vprašanja v vprašalnikih gostitelj ocenjuje vaše ponudbe. Nekatera vprašanja so lahko 

izločitvene narave, kar ni nujno navedeno ob samem vprašanju zato bodite pri odgovorih na vprašanja zelo pozorni in 

upoštevajte tudi informacije iz dokumentacije, ki je na voljo. 

Med vprašalniki lahko gostitelj zahteva različne tipe odgovorov (da/ne, izbor med ponujenimi možnostmi, vpis 

tekstovnega odgovora, vnos dokumenta). Na primer: če se zahteva oddaja ponudbe v obliki dokumenta, ki se naloži na 

sistem, je lahko to zahtevano med vprašanji. 

Pozor: Ko vprašalnik oddate s klikom na »Oddaj odgovore« (Submit), ga ne morete več popravljati, razen, če vas 

sistem takoj opozori na pomanjkljivosti. 

Namig: Če ste oddali napačno izpolnjen vprašalnik, zaprosite gostitelja skozi sistem sporočil, da vam dovoli ponovno 

oddajo. Odvisno od predhodnih gostiteljevih nastavitev vam to lahko omogoči ali pa tudi ne. Pri večini dogodkov 

sistem preprečuje možnost ponovne oddaje izpolnjenih vprašalnikov zato se ne zanašajte na možnost ponovnega 

izpolnjevanja vprašalnikov. 

Pred-kvalifikacijski vprašalniki (Pre-Qualification Questionnaires) 
Desno od zavihka »Pregled« (Overview) se nahajajo vprašalniki. Če je kateri izmed njih pred-kvalifikacijski, je med 

zavihki vprašalnikov najbolj levo (običajno takoj desno od zavihka »Pregled«). Pred-kvalifikacijski vprašalnik ima vlogo 

vratarja. Na podlagi izpolnjenega vprašalnika vam sistem dovoli nadaljevanje sodelovanja ali vas iz postopka izloči. Pri 

izpolnjevanju bodite zelo pozorni, ker vam lahko že ena napaka prepreči nadaljevanje sodelovanja. Velja namig iz 

poglavja Vprašalniki. 

Ocenjevalni vprašalniki (Questionnaires) 
Ocenjevalni vprašalniki so pripravljeni tako, da odgovarjate na različna vprašanja z različnimi možnostmi odgovorov 

(da/ne, izbor med ponujenimi možnostmi, vpis tekstovnega odgovora, vnos dokumenta). Uteži in sistem ocenjevanja 

posameznih odgovorov so v sistemu določeni s strani gostitelja dogodka. Na podlagi vaših odgovorov sistem izračuna 

oceno vaših odgovorov in jo v primeru uteženega dogodka upošteva v skupni oceni. 

Opomba: V določenih primerih je lahko sistem nastavljen tudi tako, da vaše odgovore oceni gostitelj dogodka. Velja 

namig iz poglavja Vprašalniki. 
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RFQ (Request for Quotation) – vabilo k oddaji predračuna / ponudbe 

Preglejte vsebino posameznih sklopov na zavihku RFQs 
Dobro preglejte zahteve za predmete dogodka posameznih sklopov. Struktura sklopov je lahko različna in je odvisna 

od tega kako si gostitelj zamisli primerljivost ponudb. Posamezni sklop je lahko tudi opcija v primerjavi drugim 

sklopom, lahko predstavlja opcijsko združevanje več sklopov ali drugo. Če ste kljub razlagam v dokumentaciji dogodka 

v dvomih glede vsebine in strukture sklopov, se preko sporočilne funkcije v sistemu obrnite na gostitelja. 

Oddajte cenovno ponudbo na zavihku RFQs 
Če udeleženec ne odda ponudbe, ki ustreza pogojem gostitelja, ga lahko gostitelj izloči za nadaljevanje, ko običajno 

pride do dražbe. Kadar gostitelj določi pričakovane cenovne okvire, sistem ob vnosu cen preveri, če je ta cena v 

pričakovanih okvirih. Če je cena izven pričakovanih okvirov, vas sistem opozori in vam svetuje približen odstotek 

korekcije cene. Vnašanje lahko ponavljate, dokler sistem ne sprejme vaše cene. 

Namig: Dobro preglejte dokumentacijo dogodka. 

Ceno vpišete za vsak sklop posebej s klikom na »Podaj ponudbo« (Place Bid). Če za posamezen sklop nimate namena 

sodelovati s ponudbo,  je najbolje, da ga zavrnete s klikom na »Zavrni sklop« (Reject Lot). Pri vpisovanju cene bodite 

pozorni na naslednje: 

Upoštevajte enoto mere 
Kadar ima posamezen kos predmeta dražbe sorazmerno nizko vrednost, lahko gostitelj v dražbi uporabi enoto mere 

(Unit of Measure - EoM) za več kosov npr. 1000. V takšnem primeru ponudniki za posamezen sklop podajo ceno za 

npr. 1000 kosov. 

Uporaba ločil za decimalna mesta 
Če izberete angleščino, francoščino, rusko ali grščino je decimalno ločilo ».« (pika) in ločilo tisočic »,« (vejica). Če 

izberete slovenščino ali nemščino je decimalno ločilo »,« (vejica) in ločilo tisočic ».« (pika). 

Primer: Tisoč dvesto štiriintrideset in 56 stotin je v angleškem, francoskem, ruskem in grškem vmesniku 1,234.56, v 

slovenskem in nemškem vmesniku pa 1.234,56. 

Ne spreglejte potrditvenih vprašanj 
Pri oddaji izboljšane ponudbe sistem po kliku na gumb »Oddaj« (submit) za oddajo ponudbe še enkrat preveri, če ste 

prepričani (Are you sure?). Bodite pozorni in potrdite ali zavrnite tudi ta odgovor. Pozor: Med tem, ko je takšno 

potrditveno okno odprto je možno (odvisno od nastavitev vašega brskalnika), da ne vidite realnega odštevanja časa, 

ampak lahko odštevalnik časa na vašem zaslonu stoji od trenutka klika na gumb (Submit) do vaše potrditve vprašanja v 

potrditvenem oknu, kar pa ne ustavi realnega odštevanja časa dogodka. 

Ne čakajte do zadnjih sekund 
Z oddajo ponudbe ne odlašajte do trenutkov tik pred iztekom roka. S tem tvegate, da vaša ponudba prispe v sistem po 

izteku predvidenega časa in seveda ne more biti upoštevana. 

Osvežujte okno spletnega brskalnika 
Sistem spletnega portala avtomatsko generira osveževanje informacij. Tako imajo udeleženci običajno stalno osvežene 

informacije. Odvisno od nastavitev in trenutnega stanja vašega sistema (spletni brskalnik, osebni računalnik, 

računalniška mreža, požarna pregrada, …) in vašega dostopa do interneta se lahko zgodi, da na svojem zaslonu ne 

vidite zadnjega aktualnega stanja informacij v dogodku. Z osvežitvijo okna brskalnika (običajno lahko to storite s tipko 

»F5« na vaši tipkovnici) si zagotovite aktualno stanje informacij v oknu dogodka. 

Kvalifikacijske ponudbe (Qualification Bids) 

Preglejte vsebino posameznih sklopov 
Dobro preglejte zahteve za predmete posameznih sklopov. Struktura sklopov je lahko različna in je odvisna od tega 

kako si gostitelj zamisli primerljivost ponudb. Posamezni sklop je lahko tudi opcija v primerjavi drugim sklopom, lahko 

predstavlja opcijsko združevanje več sklopov ali drugo. Če ste kljub razlagam v dokumentaciji dogodka v dvomih glede 

vsebine in strukture sklopov, se preko sporočilne funkcije v sistemu obrnite na gostitelja. 
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Oddajte kvalifikacijsko ponudbo (Qualification Bid) 
Kvalifikacijska ponudba je vstopna ponudba za posamezen sklop. Običajno gostitelj definira najvišjo (oz. pri prodajni 

dražbi najvišjo) ceno za kvalifikacijske ponudbe. Če udeleženec ne odda kvalifikacijske ponudbe, ki ustreza pogojem 

gostitelja, ga lahko gostitelj izloči za nadaljevanje, ko pride do dražbe. Ob potrditvi cene, ki jo vnesete kot 

kvalifikacijsko ceno, sistem preveri, če je ta cena v pričakovanih okvirih. Če je cena izven pričakovanih okvirov, vas 

sitem opozori in vam svetuje približen odstotek korekcije cene. Vnašanje lahko ponavljate, dokler sistem ne sprejme 

vaše cene. 

Namig: Dobro preglejte dokumentacijo dogodka, če je v njej zapisana tudi najvišja kvalifikacijska cena. 

Kvalifikacijsko ceno vpišete za vsak sklop posebej s klikom na »Podaj ponudbo« (Place Bid). Če za posamezen sklop 

nimate namena sodelovati v dražbi,  je najbolje, da ga zavrnete s klikom na »Zavrni sklop« (Reject Lot). Pri vpisovanju 

kvalifikacijske cene bodite pozorni na naslednje: 

Upoštevajte enoto mere 
Kadar ima posamezen kos predmeta dražbe sorazmerno nizko vrednost, lahko gostitelj v dražbi uporabi enoto mere 

(Unit of Measure - EoM) za več kosov npr. 1000. V takšnem primeru ponudniki za posamezen sklop podajo ceno za 

npr. 1000 kosov. 

Uporaba ločil za decimalna mesta 
Če izberete angleščino, francoščino, rusko ali grščino je decimalno ločilo ».« (pika) in ločilo tisočic »,« (vejica). Če 

izberete slovenščino ali nemščino je decimalno ločilo »,« (vejica) in ločilo tisočic ».« (pika). 

Primer: Tisoč dvesto štiriintrideset in 56 stotin je v angleškem, francoskem, ruskem in grškem vmesniku 1,234.56, v 

slovenskem in nemškem vmesniku pa 1.234,56. 

Ne spreglejte potrditvenih vprašanj 
Pri oddaji izboljšane ponudbe sistem po kliku na gumb »Oddaj« (submit) za oddajo ponudbe še enkrat preveri, če ste 

prepričani (Are you sure?). Bodite pozorni in potrdite ali zavrnite tudi ta odgovor. Pozor: Med tem, ko je takšno 

potrditveno okno odprto je možno (odvisno od nastavitev vašega brskalnika), da ne vidite realnega odštevanja časa, 

ampak lahko odštevalnik časa na vašem zaslonu stoji od trenutka klika na gumb (Submit) do vaše potrditve vprašanja v 

potrditvenem oknu, kar pa ne ustavi realnega odštevanja časa dogodka. 

Ne čakajte do zadnjih sekund 
Z oddajo kvalifikacijske ponudbe ne odlašajte do trenutkov tik pred iztekom roka. S tem tvegate, da vaša ponudba 

prispe v sistem po izteku predvidenega časa in seveda ne more biti upoštevana. 

Osvežujte okno spletnega brskalnika 
Sistem spletnega portala avtomatsko generira osveževanje informacij. Tako imajo udeleženci običajno stalno osvežene 

informacije. Odvisno od nastavitev in trenutnega stanja vašega sistema (spletni brskalnik, osebni računalnik, 

računalniška mreža, požarna pregrada, …) in vašega dostopa do interneta se lahko zgodi, da na svojem zaslonu ne 

vidite zadnjega aktualnega stanja informacij v dogodku. Z osvežitvijo okna brskalnika (običajno lahko to storite s tipko 

»F5« na vaši tipkovnici) si zagotovite aktualno stanje informacij v oknu dogodka. 

Dražba (Auction) – Rangirana 
Če ste uspešno odgovorili na vprašalnike in oddali kvalifikacijsko ponudbo ste na dobri poti, da boste lahko sodelovali 

v dražbi, ki je običajno ključni proces dogodka. 

Oddajanje ponudb 
Eno uro pred pričetkom dražbe so vam v zavihku »Dražba« (Auiction) na voljo podatki vaše kvalifikacijske ponudbe. 

Desno nad zavihki v aktivnem delu dogodka lahko spremljate odštevanje časa do pričetka dražbe. Do pričetka dražbe 

se lahko seznanite z vmesnikom v zavihku »Dražba«. Šele ko se dražba začne, lahko začnete z vnašanjem svojih 

ponudb za posamezni sklop. 

Novo ponudbo lahko vnesete s klikom na »Podaj ponudbo« (Place Bid) v vrstici sklopa, za katerega želite oddati novo 

ponudbo. Sedaj lahko vnesete svojo ponudbo za ta sklop. Prikazani so naslednji podatki: 
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Enota mere (Unit of Measure - EoM): Enota za katero vpišete novo ceno 

Količina enot (Quantity of UoM's): Količina enot v predmetnem sklopu 

Območje nove ponudbe (New Bid Range): V območju med zapisanima cenama je možno oddati novo ponudbo. To 

območje omejujeta prednastavljeni: 

 Najmanjša sprememba ponudbe (Minimum Bid Change): Informacija o minimalnem koraku izboljšanja 

ponudbe glede na prejšnjo ponudbo in 

 Največja sprememba ponudbe (Maximum Bid Change): Informacija o maksimalnem koraku izboljšanja 

ponudbe glede na prejšnjo ponudbo. 

Nova cena na enoto (Your Price per UoM): Polje v katerega vpišete novo ceno 

Pozor: Pri vpisovanju cene, ki vključuje tudi cente, uporabite enako decimalno ločilo kot je uporabljeno pri območju 

nove ponudbe (New Bid Range). Npr. v angleškem vmesniku je to pika ».« in v slovenskem vejica »,«. 

Skupna vrednost sklopa (Total Lot Value Placed): Vrednost, ki jo izračuna sistem kot zmnožek cene in količine. 

S klikom na »Oddaj« (submit) sprožite postopek oddaje ponudbe. Potrditi morate še potrditveno okno, ki vas sprašuje 

ali ste prepričani (Are you sure?) in ponudba bo oddana. V zavihku »Dražba« (Auction) se pri predmetnem sklopu 

pojavi vaša nova cena. Če ste z oddano ponudbo spremenili svojo uvrstitev, se bo spremenila tudi uvrstitev v vrstici 

predmetnega sklopa v stolpcu (Your Rank). 

Spremljajte svojo uvrstitev (Your Rank) 
Tekom dražbe vseskozi spremljajte svojo uvrstitev. To je odločilna informacija, ki vam pove ali je potrebna reakcija z 

vaše strani. Vseskozi spremljajte tudi čas do konca dražbe. Priporočljivo je, da vsake toliko časa osvežite zaslon svojega 

brskalnika (običajno je to najlažje s tipko »F5« na vaši tipkovnici). 

Namig: Ne čakajte do zadnjih sekund. 

Z oddajo izboljšane ponudbe ne odlašajte do trenutkov tik pred iztekom časa dražbe. S tem ne pridobite nič, tvegate 

pa, da vaša ponudba prispe v sistem po izteku časa in seveda ne more biti upoštevana. 

Obrazložitev: Dražba traja od trenutka, ki je definiran kot začetek dražbe (Auction Start Time & Date). Traja najmanj do 

izteka časa minimalnega trajanja dražbe (Minimum Duration). Če čas dinamičnega zapiranja ni nastavljen, se dražba 

zaključi ob izteku minimalnega trajanja dražbe. Takšna nastavitev dražbe se uporablja redko. 

Običajno se uporablja poleg minimalnega časa trajanja dražbe tudi čas dinamičnega zapiranja dražbe (Dynamic Close 

Period). To omogoča ponudnikom, da vedno lahko odreagirajo na ponudbo podano s strani konkurence. Dražba se 

zaključi, če je iztekel čas minimalnega trajanja in če v obdobju časa dinamičnega zapiranja dražbe ni prejeta nobena 

nova ponudba. Z vsako novo ponudbo je dražba odprta še za čas dinamičnega zapiranja dražbe (Dynamic Close 

Period). Običajno je minimalni čas trajanja dražbe med 10 minut in 2 uri ter čas dinamičnega zapiranja dražbe med 2 

minuti in 10 minut. Tako imajo udeleženci tudi po izteku časa minimalnega trajanja dražbe (v času dinamičnega 

zapiranja od zadnje prejete ponudbe) možnost oddati novo ponudbo. 

Pozor: Gostitelj lahko nastavi dražbo tudi tako, da na podaljševanje časa dražbe vpliva samo določeno število najbolje 

uvrščenih ponudnikov. Običajno gostitelj ponudnike s tem seznani. 

Namig: Ko sodelujete v dražbi, se poskusite držati vodilnih pozicij, kajti gostitelj lahko prej omenjeno nastavitev izvede 

tudi tekom dražbe. Posledično se lahko zgodi, da vaša nova ponudba ne bo vplivala na podaljšanje časa. Običajno (a ne 

nujno) o spremembi nastavitve gostitelj predhodno obvesti ponudnike. 

Osvežujte okno spletnega brskalnika 
Sistem spletnega portala avtomatsko generira osveževanje informacij. Tako imajo udeleženci običajno stalno osvežene 

informacije. Odvisno od nastavitev in trenutnega stanja vašega sistema (spletni brskalnik, osebni računalnik, 

računalniška mreža, požarna pregrada, …) in vašega dostopa do interneta se lahko zgodi, da na svojem zaslonu ne 

vidite zadnjega aktualnega stanja informacij v dogodku. Z osvežitvijo okna brskalnika (običajno lahko to storite s tipko 

»F5« na vaši tipkovnici) si zagotovite aktualno stanje informacij v oknu dogodka. 
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Dražba (Auction) – Odprta 
Pri odprti dražbi je princip sodelovanja zelo podoben kot pri rangirani. Sprememba je v tem, da vsi ponudniki vidijo 

trenutno najugodnejšo ceno. 

Dražba (Auction) – Japonska 
Pri tej dražbi ponudniki ne vnašajo cen ampak se s ceno v vsakem koraku le strinjajo ali pa ne. Običajno se cena 

spreminja po v naprej določenih korakih v enakomernih časovnih intervalih. 

Ponudnik mora v vsakem koraku potrditi podano ceno, če želi sodelovati v naslednjem koraku. Če v enem koraku cene 

ne potrdi se šteje, da je sprejel ceno prejšnjega koraka in nima možnosti sodelovati pri naslednjih korakih. 

Po dražbi 

Zabeležite končno stanje 
Zaključek dražbe bo signaliziran z ustreznim obvestilom. Zabeležite si vaše zadnje ponudbe. Včasih gostitelj zahteva od 

udeležencev še končne pisne ponudbe izven on-line dogodka. Dostop do podatkov dražbe boste imeli največ tri dni od 

izteka dražbe oz. še manj, če gostitelj že prej zaključi dogodek. 

Počakajte na naslednje korake 
Običajno gostitelji kmalu po zaključku dražbe uspele udeležence obvestijo o nadaljnjih korakih in se neuspelim 

zahvalijo za sodelovanje. Gostitelji si skozi takšne izbore ustvarjajo nabore ustreznih ponudnikov in marsikateri 

ponudnik uspe v naslednjih gostiteljevih dogodkih. Neuspeh v dražbi ne gre jemati kot splošen neuspeh ampak kot 

izkušnjo in preveritev vaše konkurenčnosti v poštenem transparentnem postopku. 

Sklenite posel 
Gostitelj ima zadnjo besedo pri sklepanju posla zato je vaša odzivnost, učinkovitost in kooperativnost zelo pomembna 

tudi po zaključku dražbe. Le tako bo čim prej prišlo do dejanske sklenitve posla med vami in gostiteljem. Imejte v 

mislih, da »zmaga« v dražbi običajno ni enako sklenitvi posla. Do podpisa pogodbe vas loči še nekaj pomembnih 

korakov, ki so zelo odvisni od gostitelja. 

ŽELIMO VAM VELIKO USPEŠNIH DRAŽB IN SKLENITEV VELIKO DOBRIH POSLOV. 

 
 
 
 
 

Pravno obvestilo 

Vodnik za sodelujoče ponudnike v elektronski dražbi (v nadaljevanju Dokument) je oblikoval in uredil EFEKTO PRO d.o.o.. 

Vse pravice so pridržane. Dokument in informacije v njem so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine in so last 

EFEKTO PRO d.o.o. ali drugih oseb, ki so na EFEKTO PRO d.o.o. prenesle omejeno pravico njihove uporabe, kar velja za informacije drugih oseb v 

Dokumentu. 

Omejena uporaba Dokumenta in informacij 

Dokument in informacije v njem je dovoljeno prenašati za osebno rabo in komercialno rabo pri dogodkih v organizaciji EFEKTO PRO d.o.o., pri čemer 

uporabnik ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah. Dokumenta in informacij v njem, 

ni dovoljeno prenesti in natisniti v druge namene. Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika Dokumenta in informacij ni dovoljeno kopirati, 

reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti niti razširjati na kak drug način. Prav tako je strogo prepovedano uporabiti 

katerikoli element kakorkoli drugače kot izključno v namene opisane v prvem stavku tega odstavka. 

Uporaba Dokumenta in informacij v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja Dokument in informacije na način, ki je 

v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren. 

Omejitev odgovornosti 

EFEKTO PRO d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino Dokumenta ne glede na razlog in brez predhodnega 

opozorila. EFEKTO PRO d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe tega Dokumenta in informacij ali 

kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini. 

EFEKTO PRO d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom ali tretjim osebam zaradi uporabe 

Dokumenta in informacij ali z njimi povezanih drugih informacij. 

Z uporabo Dokumenta ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. 

© 2016 EFEKTO PRO d.o.o. 


