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UVOD
Evropska Komisija je v fazi pregleda oddanega projektnega predloga LIFE STRŽEN zahtevala
dodatna pojasnila o načinu zasledovanja strategije zelenega naročanja pri izvajanju projekta.
Notranjski regijski park je tako pripravil priročnik oziroma smernice za zeleno naročanje, ki
jih morajo pri izvajanju postopkov javnega naročanja upoštevati vsi projektni partnerji.
Povzetih je zgolj nekaj primerov, vezanih predvsem na blago in storitve, ki se jih bo naročalo
za potrebe projekta LIFE STRŽEN.
Kljub izdelanemu priročniku opozarjamo, da vsak izmed partnerjev nosi odgovornost, da se
podrobneje seznani s postopkom in zahtevami ter izvaja naročila skladno z evropsko in
slovensko zakonodajo, in sicer:
Dodatne informacije o zelenem javnem naročanju lahko najdete na spletni strani Evropske
komisije: http://ec.europa.eu/environment/archives/gpp/buying_green_handbook_sl.pdf.
Poleg pravil Evropske komisije je potrebno pri zelenem javnem naročanju upoštevati tudi
slovensko zakonodajo javnega naročanja in zelenega javnega naročanja:
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3): http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086;
Uredba o zelenem javnem naročanju: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7202.
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KAJ SO ZELENA JAVNA NAROČILA?
Zelena javna naročila so v sporočilu Evropske komisije Javna naročila za boljše okolje
opredeljena kot »postopek, po katerem javni organi naročajo blago, storitve in dela, ki imajo
v svojem življenjskem krogu manjši vpliv na okolje kot blago, storitve in dela z isto osnovno
funkcijo, ki bi jih sicer naročili«.
V 4. členu Uredbe o zelenem javnem naročanju so opredeljeni predmeti javnega naročanja, za
katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

električna energija,
živila in gostinske storitve,
tekstilni izdelki,
pisarniški papir in higienski papirnati izdelki,
elektronska pisarniška oprema,
televizorji,
hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni
stroji, sesalniki in klimatske naprave,
8. pohištvo,
9. grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode,
10. sanitarne armature,
11. oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje,
12. stenske plošče,
13. projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb,
14. projektiranje oziroma izvedba gradnje cest,
15. cestna vozila,
16. pnevmatike,
17. električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,
18. cestna razsvetljava in prometna signalizacija,
19. čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila,
20. vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje.
Postopek določitve predmeta naročila običajno pripelje do osnovnega opisa proizvoda,
storitve ali gradnje, lahko pa se predmet naročila opredeli tudi s kapacitetno ali funkcionalno
specifikacijo. Za okoljske cilje je bolj primerna kapaciteta ali funkcionalna specifikacija, saj
naročniku ni treba natančno navesti vseh značilnosti, ki bi jih proizvod/storitev/gradnja moral
imeti, ampak določi samo zaželeni učinek izvedbe naročila.
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Po 7. členu Uredbe o zelenem javnem naročanju naročnik v postopek javnega naročanja vključi
okoljske zahteve tako, da jih opredeli na enega ali več naslednjih načinov:
-

naročnik javno naročilo opiše tako, da je iz njegovega naziva razvidno, da je predmet
javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago, storitev ali gradnja;
v tehničnih specifikacijah kot tehnični standard, zahtevo glede delovanja,
funkcionalnost ali drugo značilnost predmeta javnega naročanja;
kot pogoj za sodelovanje gospodarskega subjekta pri izvedbi javnega naročila;
kot merilo za oddajo javnega naročila, zlasti ob upoštevanju stroškov v življenjski dobi
blaga, storitve ali gradnje v skladu s 85. členom ZJN-3;
kot posebno določilo pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki jo sklene z izbranim
ponudnikom ali, v primeru okvirnih sporazumov, z izbranimi ponudniki.

S 1. januarjem 2018 je začela veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju, ki v 1. odstavku
1. člena zeleno javno naročanje opredeljuje kot naročanje, pri katerem naročnik po Zakonu o
javnem naročanju (ZJN-3) naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim
blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in zagotavljajo
varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti.
Uporaba uredbe je obvezna, razen v izjemnih primerih (naročila v humanitarne namene, za
blagovne rezerve, varnostne in higienske razmere).
V 6. členu uredba določa, katere okoljske vidike naj naročnik upošteva pri oddaji javnih naročil
in cilje, ki jih mora doseči v vsakem postopku javnega naročanja. Upošteva se zlasti naslednje
okoljske vidike:
-

energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih oziroma drugih nizko- ali brezogljičnih
alternativnih virov energije;
učinkovita in ponovna uporaba vode;
preprečevanje nevarnosti za zdravje in okolje, zlasti onesnaževanje zraka, vode, tal ter
zmanjševanja biotske raznovrstnosti;
ponovna raba sekundarnih surovin in izdelkov ter preprečevanje ter zmanjševanje
nastajanja odpadkov.

Uredba določa cilje, ki jih je treba doseči. Če jih ob posameznem naročilu ni mogoče doseči, je
treba ob naslednjem naročilu zagotoviti dvakratno vrednost posameznega cilja. Ne glede na
to, da je uporaba uredbe obvezna le za javna naročila po ZJN-3 (torej nad mejnimi
vrednostmi za objave na portalu javnih naročil), si je treba prizadevati, da se tudi pri
naročanju blaga, storitev ali gradenj pod temi mejnimi vrednostmi v čim večji meri
spoštujejo določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju.
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ZAKAJ NAROČATI »ZELENO«?
Javni naročniki so glavni potrošniki v Evropi, saj porabijo okoli 16 % bruto domačega proizvoda
EU. S tem ko svojo kupno moč uporabljajo pri odločanju za tak nakup blaga in storitev, ki
upošteva tudi okolje, lahko precej prispevajo k trajnostnemu razvoju.
Pri zelenih javnih naročilih gre tudi za dajanje zgleda in vplivanje na trg. Javni naročniki lahko
s spodbujanjem zelenih javnih naročil industrijo dejansko spodbudijo k razvoju zelenih
tehnologij. V nekaterih blagovnih, gradbenih in storitvenih sektorjih je lahko vpliv izredno
močan, saj javni kupci obvladujejo velik delež trga (računalnikov, energetsko učinkovitih
zgradb, javnega prevoza itd.).
Ne nazadnje, če upoštevate stroške življenjskega ciklusa naročila, vam zelena javna naročila
omogočajo, da prihranite denar in hkrati varujete okolje. S premišljenimi nakupi lahko
prihranite material in energijo, zmanjšate količino odpadkov in onesnaževanje ter spodbudite
trajnostne vedenjske vzorce.

KAKO NAROČAMO »ZELENO«?
Zelena javna naročila potekajo po naslednjih korakih:
1. Preučite, kateri proizvodi, storitve ali gradnje so najprimernejši na podlagi njihovega vpliva
na okolje in drugih dejavnikov, upoštevajte informacije, ki jih imate, kaj je na tržišču,
razpoložljive tehnologije, stroške in prepoznavnost;
2. Ugotovite vaše potrebe in jih ustrezno izrazite. Izberite zeleni naslov, s katerim boste vašo
politiko sporočali javnosti in zagotovite največjo mogočo preglednost za možne
dobavitelje ali ponudnike storitev ter državljane, ki jim služite;
3. Sestavite jasne in natančne tehnične specifikacije, pri čemer uporabite okoljske dejavnike,
če je to mogoče (pogoji o ustreznosti/neustreznosti):
➢ poiščite primere okoljskih značilnosti v zbirkah podatkov/znakih za okolje;
➢ gradite na »najboljših praksah« drugih naročnikov, uporabite povezovanje z drugimi v
mrežo kot način pridobivanja in širjenja informacij;
➢ uporabite strokovno utemeljen izračun stroškov v življenjski dobi, ne prelagajte vplivov
na okolje z ene faze življenjskega ciklusa na drugo;
➢ uporabite kapacitetne ali funkcionalne specifikacije, da omogočite in spodbudite
inovativne zelene ponudbe;
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➢ razmislite o okoljsko primerni izvedbi, kot so uporaba surovin, trajnostnih proizvodnih
metod (kadar so ustrezne za končni proizvod ali storitev), energetska učinkovitost,
obnovljivi viri energije, emisije, odpadki, »možnost recikliranja«, nevarne kemikalije
itd.;
➢ če ste negotovi glede dejanskega obstoja, cene ali kakovosti zelenih proizvodov ali
storitev, zahtevajte zelene različice.
4. Določite pogoje za priznanje sposobnosti ponudnikov na podlagi dopustnega seznama
pogojev v direktivah o javnih naročilih. Če je to pri vašem naročilu primerno, vključite
okoljske pogoje, da se dokaže tehnična sposobnost za izvedbo naročila. Potencialnim
dobaviteljem, ponudnikom storitev ali gradbenikom povejte, da lahko uporabijo sisteme
okoljskega ravnanja in izjave, da tako dokažejo izpolnjevanje pogojev;
5. Določite merila za ocenjevanje: ko se odločite za merila »ekonomsko najugodnejše
ponudbe«, vključite ustrezna okoljska merila, bodisi kot podlago za primerjavo zelenih
ponudb med seboj (kadar tehnične specifikacije naročilo opredelijo kot zeleno) bodisi kot
način za uvedbo okoljskega elementa (kadar tehnične specifikacije naročilo opredelijo
»nevtralno«), ter jim dajte določeno utež. Upoštevajte pri tem stroške življenjskega ciklusa
in zavrnite neobičajno nizke ponudbe, če niso v skladu z okoljskim pravom;
6. Uporabite določila pogodbe o izvedbi naročila za določitev ustreznih dodatnih okoljskih
pogojev pri zelenem naročilu. Kadar je to mogoče, vztrajajte pri okolju prijaznih načinih
prevoza;
7. Vedno zagotovite, da se vse, kar zahtevate od morebitnih ponudnikov in njihovih ponudb,
nanaša na predmet naročila.

Pri opredeljevanju prednostnega izdelka, storitve in gradnje je treba najprej
upoštevati naslednje glavne dejavnike:
•

Vpliv na okolje: izberite kot prednostne tiste izdelke ali storitve, ki imajo v svoji življenjski
dobi velik vpliv na okolje;

•

Razpoložljivost okolju prijaznejših nadomestnih možnosti na trgu: tržna analiza je lahko v
pomoč pri ugotavljanju, ali so na voljo ustrezne nadomestne možnosti z manjšim vplivom
na okolje. Preverite, ali so navedeni ustrezni znaki za okolje in certifikati;
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•

Upoštevanje stroškov: ali je verjetno, da bodo okolju prijaznejše nadomestne možnosti
stroškovno nevtralne ali bodo vplivale na vaš proračun? Pri oceni »stroškov« je treba
upoštevati vse stroške v celotni življenjski dobi: nakupno ceno, stroške uporabe (poraba
energije/vode, vzdrževanje) in stroške odstranitve. V nekaterih primerih so na voljo
nepovratna sredstva ali subvencije za naložbe v okolju prijaznejše možnosti, zato je vredno
poiskati ustrezne programe;

•

razpoložljivost meril: za številne skupine izdelkov in storitev so bila oblikovana merila
zelenega nakupovanja, ki jih lahko vnesete neposredno v svoj razpis, ne da bi bile
potrebne dolgotrajne raziskave značilnosti okoljske učinkovitosti in tržne analize. Merila
EU za zelena javna naročila v času nastanka tega priročnika zajemajo 22 skupin izdelkov in
storitev, slovenska pa 20 (najdete jih lahko na povezavah:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm ter
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn).

Pri naročilu blaga moramo biti pozorni na:
•
•
•
•
•
•

vplive materialov, uporabljenih za izdelavo izdelka, na okolje (npr. ali so surovine iz
obnovljivih virov?);
vpliv uporabljenih proizvodnih postopkov;
porabo energije in vode pri uporabi izdelka;
trajnost/življenjsko dobo izdelka;
možnosti recikliranja/ponovne uporabe izdelka ob koncu življenjske dobe;
embalažo in prevoz izdelka.
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TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE OZIROMA OSNOVNA
MERILA ZELENEGA NAROČANJA
V tem priročniku so navedeni samo ključni okoljski cilji in pristop k zelenemu javnemu
naročanju skupin izdelkov, ki se jih bo predvidoma naročalo v okviru projekta LIFE STRŽEN.
Natančnejše specifikacije so navedene na danih povezavah.
1. TEKSTIL:
SLO: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P3_tekstil.pdf
EU: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles/SL.pdf
Merila za tekstilne izdelke se osredotočajo na najpomembnejše vplive na okolje v celotni
življenjski dobi izdelkov. Za tekstilne izdelke so bili vplivi na okolje razdeljeni v naslednje
kategorije:
•
•
•
•
•

nevarni učinki na vodno okolje zaradi uporabe nevarnih gnojil in pesticidov med
gojenjem naravnih vlaken;
nevarni učinki na vodno okolje zaradi snovi, ki se uporabljajo med obdelavo vmesnih
in končnih tekstilnih izdelkov;
uporaba biotskih in abiotskih virov iz gozdarstva, nafte in zemeljskega plina za izdelavo
gnojil in vlaken;
emisije toplogrednih plinov, zakisljevanje in smog zaradi proizvodnje in uporabe
električne energije in zemeljskega plina, ki se uporabljata za izdelavo sintetičnih vlaken,
ter za pranje, sušenje in likanje tekstilnih izdelkov;
zgodnje napake izdelkov, ki lahko posledično privedejo do tratenja biotskih in abiotskih
virov ter njihovega odlaganja ali sežiga z možnostjo nevarnih emisij v zrak in vodo.

Pristop pri zelenem javnem naročanju:
•
•
•
•
•
•
•
•

nakup tekstilnih izdelkov iz vlaken, ki so bila izdelana z manj gnojili, nevarnimi pesticidi
in proizvodnimi kemikalijami;
nakup tekstilnih izdelkov, ki vsebujejo reciklirane materiale in vlakna;
nakup tekstilnih izdelkov, pri proizvodnji katerih je bilo uporabljenih manj za okolje
škodljivih in nevarnih snovi;
nakup tekstilnih izdelkov, za sušenje in likanje katerih je potrebne manj energije;
nakup barvno obstojnih tkanin, ki se med uporabo ne skrčijo, so dlje obstojne pri
uporabi in imajo dlje časa obstojne funkcionalne premaze;
oddajanje naročil za storitve s čim manjšo porabo energije pri pranju, sušenju in likanju
tekstilnih izdelkov;
oddajanje naročil za vzdrževanje tekstilnih izdelkov z namenom podaljšanja njihove
življenjske dobe;
oddajanje naročil za storitve, ki ponovno uporabljajo tekstilne izdelke in ob koncu
njihove življenjske dobe omogočajo ponovno uporabo in recikliranje teh izdelkov.
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2. ELEKTRONSKA PISARNIŠKA OPREMA:
SLO:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P5_pisOPREMA.pdf
EU:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/SL.pd
f ter http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/imaging/SL.pdf
Merila za računalnike, monitorje, tiskalnike ipd. se osredotočajo na najpomembnejše vplive
na okolje v življenjskem krogu izdelkov:
•
•

•
•
•

poraba energije in posledične emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji
in rabi;
onesnaženost zraka, tal in vode, evtrofikacija, zakisljevanje in bioakumulacija ter učinki
na vodne organizme zaradi ekstrakcije in predelave materialov ter nevarne snovi,
uporabljene v izdelkih;
poraba neobnovljivih virov in kritičnih surovin za proizvodnjo izdelkov IT;
proizvodnja elektronske opreme, ki je lahko pri končnem odlaganju potencialno
nevaren odpadek;
poraba papirja in drugih virov v življenjski dobi opreme za zajem, obdelavo in prikaz
slik, vključno s porabo tonerja in kartuš, in z njo povezani okoljski vplivi.

Pristop pri zelenem javnem naročanju:
•
•
•
•
•
•
•

nakup energijsko učinkovitih modelov;
nakup opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik z učinkovitim upravljanjem papirja;
nakup izdelkov z omejeno količino nevarnih komponent in manjšim potencialom za
nastanek nevarnih emisij pri odlaganju;
zasnova za trpežnost, nadgradljivost in možnost popravila;
podaljšanje življenjske dobe izdelka ob koncu njegove tehnične življenjske dobe;
zasnova za demontažo in ravnanje z izrabljenimi izdelki za čim večjo obnovo virov;
nakup opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik, ki je gospodarna z viri, ustvarja malo
odpadkov ter omogoča ponovno uporabo in recikliranje.

PRIMER naročila z upoštevanjem temeljnih okoljskih zahtev pri nakupu prenosnih
računalnikov:
Predmet naročila:

1 kom prenosni računalnik

Tehnične zahteve:

Računalnik CELERON (ali enakovredno), specifikacija 4 GB RAM, SDD disk 128
MB s programsko opremo WINDOWS 10, Microsoft Office HOME&BUSINESS
2016.

Okoljske zahteve:

Izpolnjevati mora najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko
učinkovitost. Zasnovan mora biti tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je
mogoče zamenjati.
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Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom
SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na trdi disk.
Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.

3. PISARNIŠKI PAPIR IN HIGIENSKI PAPIRNATI PROIZVODI:
SLO: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P4_papir.pdf
EU: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_sl.pdf
Ključni vplivi na okolje:
•
•
•
•
•

uničevanje gozdov in možnost izgube biotske raznovrstnosti;
emisije v vodo in zrak med proizvodnjo celuloze in papirja;
poraba energije in vode med proizvodnjo;
poraba kemikalij med proizvodnjo;
nastajanje odpadkov, kot je odpadni material in mulj, med proizvodnjo.

Pristop pri zelenem javnem naročanju:
•
•
•

javno naročanje papirja na osnovi že uporabljenih predelanih papirnih vlaken
(reciklirani papir) ali papirja na osnovi trajnostno oziroma zakonito pridelanih naravnih
vlaken;
javna naročila papirja, izdelanega s procesi, pri katerih se porabi malo energije in
nastaja malo emisij;
izogibanje nekaterim snovem pri izdelavi in beljenju papirja.

4. OSEBNA IN TRANSPORTNA VOZILA TER STORITVE AVTOBUSNEGA PREVOZA:
SLO: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P15_vozila.pdf
EU: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_sl.pdf
Ključni vplivi na okolje:
•
•
•
•
•
•

prispevek k podnebnim spremembam z emisijo toplogrednih plinov;
izčrpavanje virov (zlasti neobnovljivih goriv);
onesnaževanje zraka z emisijo drugih izpušnih plinov, ki lahko povzročajo zdravstvene
težave (zlasti dihalne) na lokalni in regionalni ravni in poškodbe okolja, stavb in
spomenikov;
onesnaženje s hrupom;
nastajanje odpadnih maziv, olj in pnevmatik;
nastajanje odpadnih delov in materialov na koncu življenjske dobe vozil.

Pristop pri zelenem javnem naročanju:
•
•

naročanje vozil z nizkimi emisijami (toplogrednih plinov, drugih izpušnih plinov in
hrupa);
zmanjšajte porabo goriva z ekološko vožnjo, sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah in
kazalniki menjanja prestav;
9

•
•
•
•
•

zmanjšajte porabo goriva z uporabo maziv z nizko viskoznostjo in pnevmatik z nizkim
kotalnim uporom;
javno naročanje vozil s klimatskimi napravami, ki imajo naprave za hlajenje z nizkim
GWP (potencialom globalnega segrevanja);
javno naročanje okolju prijaznih pnevmatik in regeneriranih mazivnih olj;
zagotovite pravilno zbiranje uporabljenih mazivnih olj in pnevmatik ter ravnanje z
njimi;
spodbujajte uporabo vozil, izdelanih iz recikliranih/ekoloških materialov.

5. PNEVMATIKE
SLO:
http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P16_pnevmatike.pdf
Ključni vplivi na okolje:
•
•
•
•
•
•
•

poraba energije in posledično emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji
in rabi;
izčrpavanje virov;
poraba kemikalij med proizvodnjo in nevarne snovi, uporabljene v izdelkih;
onesnaženje zraka, tal in vode, bioakumulacija in učinki na vodne organizme zaradi
ekstrakcije in predelave materialov, uporabe izdelkov in odlaganja izdelkov ob koncu
njihove tehnične življenjske dobe;
hrup in smrad v fazi proizvodnje in uporabe;
poraba vode v fazi pridobivanja surovin in proizvodnje;
proizvodnja izdelkov, ki so lahko pri končnem odlaganju potencialno nevaren odpadek.

Pristop pri zelenem javnem naročanju:
•
•
•
•

spodbujanje energijsko varčne vožnje;
nakup izdelkov z omejeno količino nevarnih komponent in z manjšim potencialom za
nastanek nevarnih emisij pri odlaganju;
podaljšanje življenjske dobe izdelka ob koncu njegove tehnične življenjske dobe
(obnova pnevmatik);
ponovna uporaba in recikliranje – uporaba izrabljenih izdelkov v druge primerne
namene.

6. POHIŠTVO:
SLO: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P8_pohistvo.pdf
EU: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_gpp.pdf
Ključni okoljski vplivi:
•

izguba biotske raznovrstnosti in erozija zaradi netrajnostnega upravljanja z gozdovi in
nezakonite sečnje;
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•
•
•
•
•
•

izčrpavanje virov z uporabo neobnovljivih virov, kot sta olje in zemeljski plin, za
plastiko;
emisije CO2 in druge emisije, ki nastajajo z uporabo električne energije pri izdelavi
različnih materialov;
nevarnost sproščanja strupenih snovi za delavce, potrošnike in okolje;
prispevek k slabi kakovosti zraka v stavbah zaradi emisij hlapnih organskih spojih (angl.
Volatile Organic Compounds – VOC) iz pohištva;
zavržen material zaradi prekratke življenjske dobe pri pohištvu nižjega kakovostnega
razreda;
zavržen material zaradi težav s popravilom, pridobivanjem rezervnih delov ali
ločevanjem delov pohištva za recikliranje.

Pristop pri zelenem javnem naročanju:
•
•
•
•
•

naročanje lesa iz zakonitih virov;
uporaba materialov, ki so deloma ali v celoti izdelani iz obnovljivih virov, kakršen je les;
opredelitev najvišjih vrednosti za emisije hlapnih organskih spojin iz pohištva in
specifičnih omejitev za emisije formaldehida iz plošč na lesni osnovi in materialov za
tapeciranje;
naročanje trpežnega in uporabi primernega pohištva, skladnega z bistvenimi EN
standardi;
naročanje pohištva, ki ga je mogoče enostavno razstaviti, popraviti in reciklirati ter za
katero je dano jamstvo.

7. PROIZVODI ZA VRTNARJENJE (kosilnice, verižne žage…):
SLO: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P20_vrt.pdf
EU: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/gardening_sl.pdf
Ključni vplivi na okolje:
•
•

velika količina odpadne embalaže;
hrup in onesnaženje ozračja zaradi vrtnih strojev, uporabljenega goriva.

Pristop pri zelenem javnem naročanju:
•
•
•

uporabljajte stroje z nizko ravnjo hrupa, majhnimi emisijami in nizko porabo, skupaj z
okolju prijaznejšimi gorivi;
za stroje za vrtnarjenje uporabljajte lahko biološko razgradljiva in ne potencialno
bioakumulativna maziva ali regenerirana olja;
dela naj opravlja ustrezno strokovno usposobljen kader (ustrezna predhodna
strokovna izobrazba in nadaljnja strokovna usposabljanja).
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8. ELEKTRIČNE SIJALKE IN SVETILKE TER RAZSVETLJAVA V NOTRANJIH PROSTORIH
SLO: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P17_sijalke.pdf
EU: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_sl.pdf
Ključni vplivi na okolje:
•
•
•
•

poraba energije v vseh fazah, zlasti v fazi uporabe razsvetljave za notranje prostore;
mogoče onesnaževanje zraka, zemlje in vode v fazi proizvodnje;
uporaba materialov in nevarnih materialov;
proizvodnja odpadkov (nevarnih in nenevarnih).

Pristop pri zelenem javnem naročanju:
•
•
•
•
•
•
•

v fazi načrtovanja poskrbite, da bo imela nova razsvetljava nižjo gostoto moči, ki
ustreza zahtevam glede vidljivosti;
nakup nadomestne sijalke z visokim izkoristkom;
uporaba krmilnih sistemov za razsvetljavo za dodatno zmanjšanje porabe energije;
spodbujanje uporabe predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja, kjer je to
primerno in okoliščine dopuščajo;
v fazi namestitve je treba poskrbeti, da sistemi delujejo energetsko učinkovito, kot je
bilo predvideno;
spodbujanje uporabe sijalk z nižjo vsebnostjo živega srebra;
ponovna uporaba ali predelava odpadkov, ki nastanejo pri namestitvi.

9. ELEKTRIČNA ENERGIJA
SLO: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P1_elektrika.pdf
EU: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_sl.pdf
Ključni vplivi na okolje:
•
•
•

proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv je odgovorna za velik delež emisij
toplogrednih plinov in drugih emisij;
naraščanje povpraševanja po električni energiji v kombinaciji s siromašenjem
neobnovljivih virov energije;
kombinacija toplotne in električne energije, ki temelji na neobnovljivih virih energije,
ima na zmanjšanje emisij CO2 samo omejen vpliv.

Pristop pri zelenem javnem naročanju:
•
•

povečanje deleža električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE-E);
preusmeritev na visoko učinkovito kombinacijo toplotne in električne energije (SPTE).
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ZAKLJUČEK
Strategija zelenega javnega naročanja je bila oblikovana v okviru akcije F.1 projekta LIFE
STRŽEN. Projektnim partnerjem služi kot vodilo pri postopkih javnega naročanja. Vsi postopki
javnega naročanja za blago in storitve, ki so del projekta LIFE STRŽEN morajo upoštevati
principe zelenega javnega naročanja skladno z evropsko in slovensko zakonodajo.
Strategiji je priloženo evidenčno naročilo št. 410-2/EVN-1, ki je bilo izpeljano z upoštevanjem
okoljskih dejavnikov in v skladu s smernicami zelenega naročanja.

PRILOGA 1: Evidenčno naročilo 410-2/EVN-1
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Datum: 1. 9. 2017
Številka: 410-2/EVN-1

DOLOČITEV OCENJENE VREDNOSTI IN DRUGI PODATKI O NAROČILU
(EVIDENČNA NAROČILA)

Operacija:

Projekt LIFE STRŽEN - LIFE16 NAT/SI/000708
s polnim naslovom
»Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem
Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena«
angl.
»Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of
Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake«.

Predmet naročila:

4 x računalniki z opremo in programsko opremo
pametna teleskopska palica primerna za mobilni telefon
velikosti 5.8 incha
SD spominska kartica 128 GB
univerzalni vrtljivi nosilec za pametni telefon z možnostjo
pritrditve na stativ
video stativ s zložljivimi nogami, vrtljivo glavo in nastavljivo
višino (vsaj do 150 cm)
brezžična dostopna točka

Ocenjena vrednost (brez
DDV):

3.200 EUR

Ocenjena vrednost
temelji na:

pregledu ustrezne opreme, ki je predmet naročila na spletnih
straneh

Način financiranja:

Oprema bo financirana iz projekta
LIFE16 NAT/SI/000708
Kategorija stroška: OVERHEADS

K oddaji ponudb se
povabi naslednje
ponudnike:

Grifon d. o. o., Cesta 4. maja 76, 1380 Cerknica
Panatel d. o. o., Tržaška cesta 36, 6230 Postojna
Eventus sistemi d. o. o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Direktor

Vodja projekta

Matevž Podjed

Irena Likar

Datum: 1. 9. 2017
Številka: 410-2/EVN-1
VSEM VABLJENIM PONUDNIKOM

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Spoštovani,
Vabimo vas k oddaji ponudbe v skladu s spodnjimi pogoji:

Predmet naročila:

3 kom prenosni računalniki
Tehnične zahteve:

računalnik i5 (ali enakovredno), specifikacija 4 GB RAM, SDD disk 128
MB s programsko opremo WINDOWS 10, Microsoft Office
HOME&BUSINESS 2016.

Okoljske zahteve:

Izpolnjevati mora najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko
učinkovitost. Zasnovan mora biti tako, da je pomnilnik lahko dostopen
in ga je mogoče zamenjati.
Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s
standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času
zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.

1 kom prenosni računalnik
Tehnične zahteve:

Računalnik i5 (ali enakovredno), specifikacija 8 GB RAM, SDD disk 256
MB s programsko opremo WINDOWS 10, Microsoft Office
HOME&BUSINESS 2016.

Okoljske zahteve:

Izpolnjevati mora najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko
Učinkovitost. Zasnovan mora biti tako, da je pomnilnik lahko dostopen
in ga je mogoče zamenjati.
Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s
standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času
zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB.

Dodatna oprema za pametni telefon
1. Pametna teleskopska palica primerna za pametni telefon velikosti 5.8 inch;
2. Kompatibilni univerzalni vrtljivi nosilec za pametni telefon z možnostjo pritrditve na stativ;
3. SD spominska kartica 128 GB in
4. Video stativ z zložljivimi nogami, vrtljivo glavo in nastavljivo višino (vsaj do 150 cm).
ter
Brezžična dostopna točka

Rok za oddajo ponudb:

od 1. 9. 2017 do 8. 9. 2017 do 14-ih. Ponudba mora do naročnika
prispeti najkasneje do navedenega roka, sicer je prepozna.

Način oddaje ponudbe:

Ponudbo pošljite po e-mailu (info@notranjski-park.si), po pošti
ali jo oddajte osebno na naslovu naročnika:
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica.

Vsebina ponudbe:

Ponudbo se odda na obrazcih, ki so priloženi povabilu k oddaji
ponudbe, z zahtevanimi prilogami.

Odpiranje ponudb:

Ponudbe bodo odprte po roku za oddajo ponudb. Odpiranje ni
javno.

Merila za izbiro:

Izbrana bo ponudba, ki bo skladna z zahtevami naročnika in kjer
bo ponudnik ponudil najnižjo ceno.

Obvestilo o izbiri:

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 5 delovnih dneh
po roku za oddajo ponudb po pošti ali e-pošti.

Izbran ponudnik bo moral za blago izstaviti e-račun na podračun številka:
SI56 0121 3600 0000 306, z obveznim pripisom v opombi:

Nakup je bil opravljen v skladu s projektom LIFE STRŽEN LIFE16 NAT/SI/000708.
Naročnik bo izvedel plačilo blaga najkasneje v roku 30 dni po izstavitvi e-računa.

Direktor
Matevž Podjed

Vodja projekta
Irena Likar

Datum:
Številka ponudbe:

PONUDBA
1. Podatki o ponudniku
NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA:
ELEKTRONSKI NASLOV:
TELEFON:
TELEFAKS:
DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

2. Vrednost ponudbe
V skladu s povabilom k oddaji ponudbe ponujamo izvedbo storitev / dobavo blaga po
naslednji ceni:
CENA BREZ DDV
DDV
CENA Z DDV

EUR
EUR
EUR

Za tem obrazcem prilagamo lasten predračun, iz katerega izhajajo materiali in vrsta
ponujenega blaga z navedbo proizvajalca, tipa in modela ponujenega blaga. Izpolnjevanje
tehničnih in drugih zahtev v zvezi s predmetom naročila je razvidno iz priložene tehnične
dokumentacije za ponujeno blago.

3. Pogoji ponudbe
1. Veljavnost ponudbe je 60 dni od roka za oddajo ponudb.
2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v
primeru odstopa naročnika od izvedbe naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni
stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
3. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili in naročilo bomo izvajali v skladu s predpisi o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje
pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
4. V celoti sprejemamo pogoje navedene v povabilu k oddaji ponudb, pod katerimi dajemo
svojo ponudbo.
5. Ponujene cene vključujejo vse davke, prispevke in druge dajatve ter vse stroške, povezane
z izvedbo naročila. Cena vključuje namestitev oziroma montažo posamezne opreme v
prostore naročnika, ki jih ta sam določi.
6. Zagotavljamo, da imamo na voljo ustrezna tehnična sredstva za izvedbo predmeta naročila
in da imamo na voljo dovolj strokovno usposobljenega in kvalificiranega kadra, s katerim
bomo zagotovili izvedbo v ponujenem roku.
7. V primeru izvedbe naročila se zavezujemo, da bomo ravnali skladno s predpisi o varovanju
okolja. V primeru, da obstaja več različnih načinov izpolnitve naših obveznosti, bomo izbrali
tistega, ki je okolju prijaznejši.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

