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Namen centralizacije naročanja

1. Doseganje prihrankov zaradi doseganja nižjih nabavnih 

cen in manjših transportnih stroškov

2. Enoten nastop do dobaviteljev in povečanje pogajalske 

moči

3. Avtomatizacija procesnih opravil, specializacija kadrov 3. Avtomatizacija procesnih opravil, specializacija kadrov 

in s tem boljše poznavanje posameznih nabavnih trgov

4. Zmanjšanje števila naročil

5. Večja preglednost

6. Izboljšana racionalnost in učinkovitost



E.C. direktive 2004
2004/18/EC and 2004/17/EC

Države članice morajo:

• Izenačiti elektronsko izmenjavo informacij z drugimi načini komunikacije in 
izmenjave informacij

• Sprejeti / uvesti proces nabave, ki je popolnoma elektronski

• Sprejeti / uvesti nove elektronsko podprte nabavne instrumente:

• Elektronsko avkcijo

• Krovne pogodbe in elektronske kataloge

• Dinamične nabavne sisteme• Dinamične nabavne sisteme

• Uvesti uporabo digitalnega podpisa

• Zagotavljati transparentnost

• Spodbujati sodelovanje malih in srednjih podjetij pri pogodbah z javnim sektorjem

• Izkoriščati prednosti izkušenj iz privatnega sektorja

• Implementacija teh načel je bila zahtevana do 31.1.2006



Proces

1. Zahtevek za nakup – zbiranje internih 

zahtevkov za nakup s specifikacijami

2. Pogajanja – iskanje najboljšega ponudnika

3. Dodelitev posla – podpis pogodbe ali oddaja 3. Dodelitev posla – podpis pogodbe ali oddaja 

naročila

4. Izvajanje in spremljanje pogodbe ter 

sodelovanje z dobaviteljem
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Oracle iProcurement

• Namenjen vsem zaposlenim

• Priprava internega zahtevka na 
osnovi nabavnega kataloga, 
predhodnih nakupov, pogodb ali 
ponudb

• Rezervacija sredstev ob 
internem zahtevku

• Spremljanje in prevzem naročila



Oracle Sourcing

• Odprte ali zaprte elektronske 
dražbe

• Pregledovanje oddanih ponudb

• Dodajanje razpisnih pogojev

• Samodejna priprava nabavnega 
naročila

• Različni kriteriji ocenjevanja



Oracle iSupplier Portal



Purchasing Intelligence



Polizei Bayern





Questions and Answers






