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STALIŠČA DJN
DJN obvešča uporabnike spletne strani http://www.djn.mju.gov.si/, da je v rubriko Pogosta vprašanja in odgovori
dodan obširen paket novih vprašanj in odgovorov: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/staliscaministrstva/pogosta-vprasanja-in-odgovori.

OBVEŠČAMO O SPREMEMBAH PREDPISOV NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA
DJN obvešča, da je bila v Uradnem listu RS, št. 51/2017 objavljena nova Uredba o zelenem javnem naročanju, ki začne
veljati 1. januarja 2018. https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017051.pdf
V skladu z novo uredbo bo zeleno javno naročanje obvezno za 20 predmetov javnega naročanja, pri čemer je
zavezujoča dosega cilja, ki ga za posamezni predmet nalaga uredba. Ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo,
pristojno za javna naročila pa morata, skupaj z ministrstvi, pristojnimi za posamezno področje, pripraviti primere
okoljskih zahtev in meril, ki jih bodo lahko naročniki vključili v postopek javnega naročanja, da bi dosegli cilje iz te
uredbe.

DOPOLNJENA NAVODILA ZA OBJAVE O IZVAJANJU OKVIRNIH SPORAZUMOV
DJN obvešča uporabnike, da je na spletni povezavi http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/staliscaministrstva/obrazci objavljen popravek Navodil za objave o izvajanju okvirnih sporazumov. V popravljenih navodilih je
dodatno obrazložen način uporabe predhodno objavljenega obvestila, ki se nanaša na transparentnost glede izvajanja
okvirnega sporazuma, kot predloge za objavo drugega in vseh nadaljnjih zaporednih obvestil, ki se nanaša na
transparentnost glede izvajanja okvirnega sporazuma.

PREVERJANJE NEOBIČAJNO NIZKE PONUDBE PRI IZVAJANJU OKVIRNIH SPORAZUMOV
DJN je bilo seznanjeno, da naročniki pri izvajanju okvirnih sporazumov ne upoštevajo določb 86. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; ZJN-3) in pri oddaji posameznih naročil iz okvirnega sporazuma ne preverjajo,
če so ponudbe neobičajno nizke.
V tej zvezi naročnike opozarjamo, da ZJN-3 določa tri situacije, v katerih mora naročnik preveriti, ali je ponudba
neobičajno nizka:
1. če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene
na trgu,
2. če naročnik meni, da v zvezi s takšno ponudbo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila,
3. če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20
odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
Pri tem pa zakon ne omejuje naročnika, da ne bi mogel ponudbe tudi sicer vedno preveriti.
Naročnike pozivamo, da dosledno upoštevajo določbe EU in nacionalne zakonodaje glede neobičajno nizkih ponudb
tudi v primeru oddaje posameznih naročil, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma.

ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - ESPD
DJN obvešča uporabnike, da je na spletni povezavi http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/staliscaministrstva/obrazci objavljen popravek Navodil za uporabo enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega
naročila – ESPD. V popravljenih navodilih ponovno opozarjamo, da aplikacija eESPD ne omogoča samodejnega

shranjevanja vnesenih podatkov in mora naročnik oziroma gospodarski subjekt vsakokrat vnesene podatke shraniti na
svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju. Dodane so tudi povezave do navodil za nastavitev pojavnih oken
za brskalnika Internet Explorer in Mozzila Firefox. Uporabnike pa opozarjamo tudi, da za tiskanje ESPD ne uporabljajo
brskalnika Chrome, ker se ne natisne celotno besedilo.
Na spletni povezavi https://www.enarocanje.si/_ESPD/ pa so dostopna tudi pogosto zastavljena vprašanja in odgovori
v zvezi z eESPD, ki jih je objavila Evropska komisija.

CPV KODE
CPV koda izhaja iz Enotnega besednjaka javnih naročil in je sestavljena iz glavnega besednjaka, ki definira predmet
naročila, in dopolnilnega besednjaka, ki dodaja nadaljnje kvalitativne informacije. Glavni besednjak temelji na drevesni
strukturi, ki vsebuje 9-znakovno kodo (8-znakovna koda ter kontrolni znak), povezano z besednjakom z opisom vrste
blaga, gradnje ali storitev, ki tvori predmet naročila, pri tem pa prva dva znaka določata oddelke (XX000000-Y), prvi
trije znaki določajo skupine (XXX00000-Y), prvi štirje znaki določajo razrede (XXXX0000-Y) in prvih pet znakov
določa kategorije. Naročniki morajo poskusiti najti kodo, ki najbolj natančno ustreza njihovemu predvidenemu nakupu
oziroma potrebam. Čeprav bodo naročniki včasih morali izbrati več kod, je pomembno, da izberejo eno kodo za naslov
obvestila o naročilu. Če je stopnja natančnosti CPV kode nezadostna, se morajo naročniki zateči k oddelku, skupini,
razredu ali kategoriji, ki bolje opisuje njihov predvideni nakup – bolj splošna koda, ki jo je mogoče prepoznati, ker ima
več ničel. Vsaka koda se lahko podrobneje opiše v skladu s posebnimi potrebami naročnika z uporabo različnih kod, ki
se izberejo iz dopolnilnega besednjaka.
Informacije v zvezi s CPV kodami so dostopne na spletni povezavi https://simap.ted.europa.eu/cpv.
Uporabnike obveščamo, da so na spletni povezavi http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/koristneinformacije objavljene CPV kode s poimenovanjem v slovenskem in angleškem jeziku.

eKATALOG
DJN upravlja eKatalog, ki je v uporabi za zbiranje potreb posameznih naročnikov, ki so vključeni v postopke skupnega
javnega naročanja, ki jih izvaja Ministrstvo za javno upravo in za izvajanje posameznih naročil na podlagi pogodb
oziroma okvirnih sporazumov, sklenjenih z dobavitelji po zaključenih postopkih skupnega javnega naročanja. Trenutno
je v eKatalogu 8 katalogov s skupno 4.879 artikli. Katalogi so naslednji:
- Papir za tiskanje in kopiranje formata A4/A3,
- Pisarniška galanterija,
- Osebni računalniki in zasloni,
- Potrošni material za tiskanje.
Poleg navedenih katalogov so vzpostavljeni tudi katalogi na
področju zdravstva za naročanje oziroma sporočanje
podatkov o izvedenih naročilih za:
- Zdravila,
- Plenice,
- Katetri,
- Rokavice.
Do konca leta bodo v eKatalog predvidoma dodani še trije
katalogi:
- Prenosni in tablični računalniki,
- Material za tiskanje HP,
- Tiskalniki in multifunkcijske naprave.

STATISTIČNO POROČILO O NAROČILIH, ODDANIH V LETU 2016
Na spletni povezavi http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Letna_porocila/Stat_por_JN_2016.pdf je dostopno
Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2016, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila 12. 10. 2017 na
152. redni seji.

NE SPREGLEJTE:
DJN bo v sodelovanju z Upravno akademijo v letu 2017 organiziral brezplačne predstavitve nove Uredbe o zelenem
javnem naročanju, zlasti z vidika sistemskih sprememb urejanja zelenega javnega naročanja. O terminih, lokaciji in
načinu prijave bo obveščala Upravna akademija.

STIK Z NAMI
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Telefonsko svetovanje (sistem javnega naročanja): 01 478 1688, vsak torek in četrtek med 9.00 in 12.00 uro:
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje
Telefonsko svetovanje (tehnična pomoč, eJN): http://ejn.gov.si/pomoc
Enota za pomoč uporabnikom, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri javnih naročilih, sofinanciranih s sredstvi EU (helpdesk): http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje

