Novičnik ZeJN
Uvodnik
V marčevski izdaji vam predstavljamo kako potekajo
javna naročila ožjih delov občin; bližajoča se
izobraževanja; dobro prakso javnega naročnika OŠ dr.
Ivana Prijatelja Sodražica; preverimo, na kakšen način
zeleno naročajo na Švedskem; ter vam podamo nekaj
uporabnih informacij za preprostejše javno naročanje.
V uvodniku pa se bomo dotaknili naročanja vozil. Z lani
spremenjeno Uredbo o zelenem javnem naročanju se je
v naš pravni red prenesla Direktiva EU 2019/1161 – to je
direktiva o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih
vozil za cestni prevoz. Spremenili so se tehnični pogoji
pri naročanju vozil, ki se skladno z direktivo imenujejo
»čista vozila« ter »brezemisijska vozila«. Prav tako se je
predmet »Cestna vozila« razširil tudi na nekatere
storitve prevoza. Zaradi navedenega je bil predmet
preimenovan v »Vozila za cestni prevoz in storitve
prevoza«. Skladno z omenjeno direktivo so se spremenili tudi okoljski cilji (priloga 2 uredbe o ZeJN.) Uredba
še vedno dopušča nekatere izjeme, pri čemer pa mora
naročnik pripraviti tudi načrt naročil v prihodnjem
obdobju, iz katerega morajo biti razvidni predvideno
število vseh vozil, predvideno število čistih in brezemisijskih vozil po kategorijah ter dinamika prihodnjih
javnih naročil znotraj referenčnega obdobja.
Zaradi zapletenosti nove ureditve ter številnih vprašanj
javnih naročnikov bomo konec marca v sodelovanju z
ministrstvom za javno upravo, ministrstvom za infrastrukturo ter Trgovinsko zbornico Slovenije organizirali
spletno izobraževanje na temo zelenega javnega
naročanja tega predmeta. Želimo si, da javni naročniki
pridobite koristne in točne informacije, ki vam bodo v
prihodnjih letih omogočile nemoteno izvajanje javnih
naročil, ki vključujejo vozila. O točnem terminu boste
obveščeni, vsekakor pa predlagamo, da spremljate našo
spletno stran.

Kaj je novega?
Zakon o javnem naročanju v četrtem odstavku 66. člena
določa, da postopke za oddajo javnih naročil za potrebe
ožjih delov občine izvaja občina. Med ožje dele občine
uvrščamo krajevne, vaške ali četrtne skupnosti. Za
namene izračunavanja ocenjenih vrednosti javnih
naročil se ne glede na tretji odstavek 24. člena ZJN-3
šteje, da so občina in njeni ožji deli ena organizacijska
enorta.
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Z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) je vnovič sprejet začasni
ukrep, s katerim se do 31. decembra 2022 četrti
odstavek 66. člena ZJN-3 ne uporablja, kar pomeni, da
lahko občine in njeni ožji deli izvajajo postopke javnih
naročil vsaka zase.

Ne prezrite
MARCA BODO NA VOLJO NASLEDNJA IZOBRAŽEVANJA:
Ekipa za zeleno javno naročanje (MOP):
Splošni modul za javne naročnike I – obe različici (dodatni
termin)
Termin: 10. 3. 2022, 9.00–11.30
Program dogodka je na voljo na povezavi.
Zeleno javno naročanje vozil za cestni prevoz in storitev
prevoza
Termin bo znan kmalu!

Uradni list:
6. dnevi prakse javnih naročil
Termin: 17. 3. 2022, 8.30–17.30, in 18. 3. 2022, 9.00–14.00
ZOS:
NAROČILA MALE VREDNOSTI ter EVIDENČNA NAROČILA
Termin: 23. 3. 2022 ob 10.00

Dobre prakse
Kot dobro prakso zelenega javnega naročila vam
predstavljamo javno naročilo, oddano po odprtem
postopku, naročnika OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica –
to je naročilo z nazivom Sukcesivna dobava
konvencionalnih in ekoloških živil. Predmet javnega
naročila je bil nakup živil za obdobje štirih let, javno
naročilo pa je bilo razdeljeno v šestnajst sklopov.
Naročnik je za kar štiri sklope zahteval, da so vsa živila
ekološka, pri čemer je merilo teh sklopov cena. Pri
preostalih sklopih živil pa je poleg cene (80 %) kot
merilo določil več ponujenih živil iz shem kakovosti za
posamezni sklop (20 %). Naročnik je prav tako zahteval
odvoz povratne embalaže. Zaradi lani uvedene
obveznosti: priprave poročil o realizaciji, je naročnik
zahteval, da se iz dobavnic lahko jasno razberejo
količine živil, izražene v kilogramih, z označbo deleža
živil iz shem kakovosti.
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.

Novičnik ZeJN
Pogled naokoli
Švedska je država, ki jo imamo na področju varovanja
okolja za vzor. Tako kot v Sloveniji je tudi njihov cilj
povečati delež zelenih javnih naročil in število ter
ambicioznost okoljskih zahtev in meril v razpisni
dokumentaciji. Na splošno velja, da je zeleno javno
naročanje na Švedskem prostovoljno. Njihov zakon o
javnih naročilih namreč določa, da javni naročniki v
javna naročila vključujejo okoljske in socialne vidike,
kadar to omogočajo značilnosti javnega naročila.
Vključevanje okoljskih meril je na primer obvezno pri
določenih javnih naročilih vlade (nabava vozil).
Javnim naročnikom je v postopku priprave razpisne
dokumentacije v pomoč tudi spletno orodje za
zeleno oziroma trajnostno javno naročanje. Gre za
približek slovenskim Primerom okoljskih zahtev in
meril. So prostovoljni, le da so podani v obliki
spletnega orodja, kjer uporabnik izbere zahteve, ki jih
želi vključiti v javno naročilo, nato pa prenese
datoteko z besedilom te zahteve, ki ga kopira v
razpisno dokumentacijo. Orodje si lahko ogledate ter
preizkusite na povezavi.

Uporabni nasvet
Da bi naročniki v referenčnih obdobjih dosegli zahtevane okoljske cilje pri naročanju vozil za cestni prevoz in
storitev prevoza, je potrebno skrbno načrtovanje
izvajanja tovrstnih javnih naročil ter spremljanje doseganja zastavljenih ciljev. MZI je za namene spremljanja
pripravilo vzorec načrta, ki je dostopen na tej povezavi,
v oddelku Primeri okoljskih zahtev in meril (P15).

Morda niste vedeli
Naročniki še vedno v približno 90 % naročil kot edino
merilo uporabljajo ceno. Pri nekaterih storitvah že
ZJN-3 zahteva, da naročnik vključi še druge vidike: pri
delovno intenzivnih storitvah upoštevamo socialne
vidike, pri arhitekturnih in drugih storitvah pa edino
merilo ne sme biti samo cena. Ekonomsko najugodnejšo ponudbo je možno določiti tudi z izračunom
stroškov v življenjski dobi, kjer poleg nabavne cene
vključimo tudi stroške vzdrževanja, uporabe ter okoljskih vplivov.
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Zakaj izvajati predhodno
analizo trga?

Da naročnik:
Spozna obstoječe tehnologije, izdelke in
rešitve,
določi predmet javnega naročila,
izračuna ocenjeno vrednost,
izbere vrsto postopka,
opredeli način izpolnitve okoljskih ciljev,
določi preostale vidike javnega naročila.

