DJNovice - februar 2017
Spoštovani,
pred vami je prva izdaja DJNovice, informator o aktualnih temah s področja javnega naročanja
(normativni okvir, elektronsko naročanje, dobre prakse, izobraževanja, projekti, itd), ki ga
vzpostavljamo z namenom obveščanja, ozaveščanja in širjenja znanja s področja javnega naročanja.
V upanju, da vam bodo novice predstavljale koristne informacije, vam želimo prijetno branje in vas
lepo pozdravljamo,
ekipa Direktorata za javno naročanje

PRENOVLJENA SPLETNA STRAN DJN
DJN obvešča uporabnike spletne strani
http://www.djn.mju.gov.si/, da je slednja prenovljena in poleg dosedanjih vsebin zajema tudi pogosta vprašanja in
odgovore, navodila za uporabo ESPD ter omogoča preglednejše iskanje želenih vsebin. Dodani so tudi že nekateri novi
vzorci razpisnih dokumentacij.

DELOVANJE »HELP-DESK-A«
Enota za pomoč uporabnikom ali t.im. help-desk omogoča svetovanje oziroma pomoč pri pripravi dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila in izvajanju postopkov oddaje javnega naročila oziroma izvajanju pogodbenih določil.
Pomoč je namenjena naročnikom in gospodarskim subjektom, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri javnih naročilih,
sofinanciranih
s
sredstvi
EU.
Način
uporabe
storitve
help-desk
je
opisan
na
povezavi:
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje.

SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE
Na spletni strani: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/smernice si oglejte Smernice za javno
naročanje arhitekturnih in inženirksih storitev (izdaja 1.0, junij 2016), na novo pa tudi Smernice za javno naročanje
gradenj (izdaja 1.0, december 2016) in Smernice za javno naorčanje informacijskih rešitev (izdaja 1.0, december 2016).
Vse smernice predstavljajo orodje, ki ga pripravljavci smernic priporočajo naročnikom za uporabo in ki daje primerne
ter z ZJN-3 usklajene usmeritve, kako naj postopek javnega naročanja za določeno storitev, ki je predmet smernic,
praviloma poteka. Smernice priporočajo vsakokratno prilagajanje konkretnemu predmetu javnega naročila s pomočjo
izbire postopkov, pogojev in meril, ki so najbolj ustrezni za konkreten primer in razmere na trgu ter omogočajo
ponujanje velikim, srednje velikim in majhnim ponudnikom.
Na področju arhitekturnih in inženirksih storitev je na voljo dodatno funkcionalno orodje - Excell pripomoček, ki
omogoča enostavo evaluacijo ponudb v skladu s smernicami in kot osnovi pripomoček zasleduje klasično proceduro
evaluacije prispelih ponudb.

STALIŠČA DJN – okvirni sporazumi
Direktorat za javno naročanje tudi v letu 2017 izdaja stališča direktorata do posameznih vprašanj oziroma institutov
javno naročniške zakonodaje, med zadnjimi je objavljeno novo podrobno stališče »Sklenitev in izvajanje
okvirnega sporazuma po ZJN-3«, ki vključuje tudi pojasnila glede objav v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma.
Oglejte
si
ga
na:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/ZJN3_okvirni_sporazum_transparentnost%20izvajanja%20OS.pdf.

eDOSJE – preverjanje v evidenci Finančne uprave Republike Slovenije
V decembru 2016 je bil enotni informacijski sistem na področju javnega naročanja (eDosje) povezan še z evidenco
zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jo vodi Finančna uprava RS. Po
novem je tako v aplikaciji eDosje za posamezen gospodarski subjekt mogoče pridobiti njegove osnovne poslovne podatke
(naziv, naslov, davčna številka, matična številka, podatki o zakonitih zastopnikih itd.) in podatke o njegovih odprtih
transakcijskih računih in morebitnih blokadah le-teh ter preveriti obstoj izključitvenih razlogov iz drugega odstavka ter
a) in b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 oziroma izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka in prve alineje
četrtega odstavka 32. člena ZJNPOV.

SKUPNA JAVNA NAROČILA
Obveščamo vas, da bo v letu 2017 Direktorat za javno naročanje izvedel skupno javno naročanje za naslednje nove
predmete skupnih javnih naročil:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim
izkoristkom za potrebe upravnih organov Republike Slovenije;
dobava zemeljskega plina;
nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup
določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih
dobaviteljev v Republiki Sloveniji;
dobava ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe organov Republike Slovenije;
dobava utekočinjenih naftnih plinov propan in butan – propan;
nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu;
izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini;
nakup materiala za respiratorno terapijo;
nakup materiala za interventno kardiologijo;
nakup materiala za interventno radiologijo.

Pri predmetih skupnih javnih naročil iz točk 1 do 7 gre za javna naročila, ki jih bo direktorat izvajal za ministrstva, organe
v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote ter ostale naročnike po pooblastilu, naročila iz točk 8 do 10 pa v
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje le za posamezne bolnišnice, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.
Vsi naročniki, ki niso zavezanci k skupnem javnem naročanju in tudi niso že po obstoječih pogodbah vključeni
v posamezna skupna naročila, lahko posredujejo zahtevo na direktorat (gp.mju@gov.si), s prošnjo, da se jih doda
na seznam organov, ki prejmejo poziv za pristop k skupnemu naročilu.

NE SPREGLEJTE
»STATISTIČNO POROČANJE – FEBRUAR 2017«
Naročnike opozarjamo, da 28.2.2017 poteče rok za sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih, oddanih v
preteklem letu. Glede drugih oddanih javnih naročilih bo direktorat statistične podatke zajel neposredno iz objav na
portalu javnih naročil.
Naročnik mora glede vseh evidenčnih naročil voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste
predmeta (blago/storitve/gradnje) in vrednosti javnega naročila brez DDV. O njih mora ločeno za področje naročanja
(splošno/infrastrukturno/obrambno) in ločeno za blago, storitve in gradnje preko portala javnih naročil sporočiti
podatke o skupnem številu in skupni vrednosti naročil (t.im. statistično poročanje evidenčnih naročil).
Na novo pa ZJN-3 določa tudi, da mora naročnik glede tistih evidenčnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in
katerih ocenjena vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 eurov in nižja od mejnih vrednosti za
uporabo ZJN-3 (prvi odstavek 21. člena), na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objaviti seznam,
ki vsebuje podatke o predmetu naročanja, vrsti predmeta (blago/storitve/gradnje), vrednosti oddanega naročila (brez
DDV) ter nazivu gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.
V okviru portala javnih naročil bo sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih zagotovljeno v prvem tednu
februarja, objava seznama evidenčnih naročil v vrednosti 10.000 EUR in več pa kmalu za tem. Spremljajte portal javnih

naročil, kjer bodo objavljena navodila, kako zagotoviti prikaz podatkov o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti
10.000 EUR in več na javnem delu portala javnih naročil.

NAPOVEDUJEMO
Direktorat za javno naročanje bo tudi v letu 2017 izvajal aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in
podajanja dobrih praks naročnikom. Že februarja lahko pričakujete napoved predstavitve Smernic za javno
naročanje gradenj, za podrobnejše informacije in ostale vsebine spremljajte spletno stran:
http://www.djn.mju.gov.si/direktorat-za-javno-narocanje/izobrazevanja.

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

