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POVZETEK 


V diplomski nalogi sem predstavil javna narocila, se posebej pa sem se osredotocil na 

javna narocila v zdravstvu v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. V osrednjem delu 

sem predstavil zakonodajo ter nacine in postopke izvajanja javnega narocanja. V 

zadnjem delu sem opravil primerjavo izvajanja javnega narocanja v zdravstvu v RS in 

nekaterih clanicah EU. Z analizo sem ugotovil, da je v RS javno narocanje premalo 

pregledno, posamezna javna naroCila ali sklopi so preobsezni, premalo se uporabljajo 

razlicna merila, skupno javno narocanje v praksi pa skorajda ni v uporabi. 
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ABSTRACT 

The thesis presents public procurement and focuses on the public procurement in the 

health sector. In the central part of the thesis legislation and public procurement 

procedures are presented. The final part contains a comparaison of public procurement 

procedures in Slovenia and in some EU member countries. The analysis proved that 

public procurement in Slovenia is not transparent enough, individual procedures are too 

extensive, different criteria are rarely used, while common public procurement is hardly 

used. 
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1 UVOD 

Zakon 0 javnih naroCilih (Ur. 1. RS, st. 36/2004, v nadaljevanju ZJN-1) definira 

javna narocila kot skupek dejanj, ki jih narocniki opravijo s ciljem gospodarne nabave 

blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih narocil so zavezani posredni in 

neposredni uporabniki drzavnega in lokalnih proracunov. 

Javna naroCila v EU predstavljajo 16,3 odstotka porabe BDP EU ali skoraj 2000 

milijard evrov (BDP EU v letu 2008 je bil 12.256,48 milijard evrov) in so pomemben 

sektor evropske ekonomije. (Ministrstvo za finance RS 2009, 15). Tudi RS v tern 

pogledu ni izjerna, saj driava preko porabe driavnega proracuna pomembno vpliva tudi 

na gospodarstvo. Ne glede na vrsto in velikost posla pa morajo narocniki spostovati 

temeljna nacela Zakona 0 javnih narocilih (Ur. 1. RS, st. 128/2006, v nadaljevanju ZJN

2). Skladno s temi naceli se vodijo vsa javna narocila. Najpomembnejsa pri javnem 

narocanju sta zagotavljanje preglednosti postopkov javnega narocanja in zagotavIjanje 

dostopa do pridobitve posla vsakomur, ki je za izvedbo posla usposobljen in sposoben. 

Zdravstvo je od uveljavitve ZJN-2 v RS zaradi svojih posebnosti, doktrine in 

visokih vrednosti javnih sredstev, ki jih narocniki na tern podrocju porabijo, gotovo enD 

najpomembnejsih podroeij javnega naroeanja. Je tudi enD najobeutljivejsih podroeij, saj 

se dotika vsakega drzavljana RS. Javno zdravstvo in management v zdravstvu z 

doslednim izvajanjem javnih naroeil identificirata potencialne prihranke javnih financ 

pri nakupu medicinske opreme. 

1.1 Raziskovalne metode 
Pri izdelavi diplomske naloge born uporabil teoretieno in izkustveno metodo dela. 

Pri zgradbi diplomske naloge born uposteval metoda IMRaD. Pri tern se born opiral na 

informacije, pridobljene iz literature, in na informacije, pridobljene iz praktienega 

znanja z delom na podroeju javnih naroeil v zdravstvu. Ugotovitve born podprl s 

pomocjo primerov iz prakse. 

1.2 Temeljne hipoteze diplomske naloge 

Javno zdravstvo in ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju ministrstvo za 


zdravje) v primerjavi z enakovrednimi ustanovami v EU javna narocila izvajata 


premalo pregledno. 


Javni razpisi so preobsezni in niso razdeljeni na dovolj majhne sklope. 


Pomanjkanje javnih naroeil z razlicnimi merili. V veliki veCini je merilo Ie eno: 


najnizja cena. 


Pomanjkanje skupnih javnih naroeil, ki bi poenostavila javna narocila. 


V diplomski nalogi born prikazal kriticno ana1izo situacije javnih naroeil v 

zdravstvu ter tezave ponudnikov in narocnikov, ki se pri tern pojavljajo. Pri nalogi born 
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uporabil statisticne podatke 0 javnih narocilih v RS in nekaterih drzavah ED ter jih 

primerjal med seboj. 
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2 JAVNA NAROCILA V ZDRA VSTVU 

2.1 Javna narocila v Republiki Sioveniji 

Javna narocila so v slovenskem gospodarstvu od osamosvojitve do danes postala 
temeljni narodnogospodarski interes. 

Smisel in cilj uvajanja javnih narocil je bil predvsem v tern, da se predpise 

postopek, s katerim bodo v najvecji meri dosezeni cilji pravne ureditve, ki 

zagotavljajo racionalno porabo namenskih sredstev, seveda ob zagotavljanju pravic in 

dolznosti obeh strank - narocnika in ponudnika. Pomembni cilji uvajanja javnega 

narocanja izhajajo iz dejstva, da so javna narocila nacrtno sprejeta kot(Kastelic 2005, 
66): 

instrument drzavne gospodarske politike, 


sredstvo za zagotavljanje in ohranjanje konkurence, 


naCin za povecanje zaupanja javnosti, 


ukrep za preprecevanje korupcije. 


2.1.1 Veljavna pravna ureditev 
Zgodovinski pregled 

Razvoj javnega narocanja lahko spremljamo, primerjamo in razvrscamo po nacinu 

postopka, ki ga narocniki uporabljajo, zanimiva pa je tudi razmejitev glede na casovno 

obdobje. 

V zacetnem obdobju je prevladoval osrednji tip postopka, ki ga lahko imenujemo 

odprti. V njem lahko sodelujejo vsi zainteresirani ponudniki, narocnik pa izbere 

najugodnejsega izmed vseh tistih, ki so pravoeasno predlozili pravilno in popolno 

ponudbo. Ob odprtem tipu postopka se je skladno z veljavno zakonodajo vse bolj 

uveljavljal omejeni postopek, kjer lahko predlozijo ponudbe sarno tisti ponudniki, ki 

jih narocnik k temu povabi. Na moei je vse bolj pridobival tudi postopek s pogajanji, 

pri katerem se narocnik obrne na mozne ponudnike in se nato pogaja sarno z enim ali 

nekaterimi od njih. 
Med prvimi narocniki v Sloveniji je z javnim razpisom za nakup medicinskega 

potrosnega materiala in zdravil zacela Splosna bolnisnica Maribor (po ustanovitvi 

Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je postala Univerzitetni klinicni center 

Maribor, v nadaljevanju UKC Maribor). Kasneje so se ji pridruzile skoraj vse ostale 

bolnisnice in zdravstveni domovi (Kastelic 2005, 66). 

V nadaljevanju se pojavijo prvi poskusi skupnih javnih razpisov, katerih namen je 
bil olajsati delo narocniku in ponudniku. Pooblasceni narocnik je pridobil pooblastila 
dolocenih zavodov in pripravil enotno razpisno dokumentacijo. Taksna oblika razpisa 

je omogocala in ohranjala zdravo konkurenco ter dovoljevala sodelovanje manjsih 

dobaviteljev. 
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V Ietu 2004 se je pojavila trenutno najboIj aktuaina oblika javnega narocanja v 

zdravstvu - skupna javna narocila, ki jih po pooblastilu narocnikov izvaja rninistrstvo 

za zdravje (Kastelic 2005, 67). 
Opornba: V diplornskern delu bodo citirani Ie tisti deli zakona, ki se nanasajo na 

nakup oprerne, ki jo obravnava diplornsko delo. 

2.1.2 Opredelitev javnih naroci! 
Pojern »javno naroeilo« izhaja iz nernskega naziva »Offene Aufgabe« (Prirnec 

2000, 8). Zakon 0 javnih narocilih (Ur. 1. RS, st. 36/2004, v nadaijevanju ZJN-l) 

definira njihov pornen, ki pravi, da so javna narocila skupek dejanj, ki jih opravi 

narocnik s ciljem nab ave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tern zakonu. Tako javno 

naroeilo na trgu obravnavamo kot projekt, ki porneni vsako easovno zakljuceno 

aktivnost, razdeljeno na zakljucene razvojne stopnje (Kovac 2005, 45). 

Najsirsi pojern javnega narocanja je pridobiti na podlagi vnaprej dolocenega 

postopka in na podlagi vee konkurencnih ponudb najugodnejso ponudbo. Javno 

naroeanje mora vzpodbujati posteno konkurenco rned ponudniki, ornogociti narocniku, 

da z javnofinancnirni sredstvi nabavlja blago in storitve najboljse kakovosti in glede na 

zahtevano kakovost po najnizji ceni (Prirnec 2000, 7). 

Javna narocila v prvi vrsti dolocajo naein, kako narocnik, torej drZava v najsirsem 

srnislu, pridobiva pod enakirni pogoji dobrine od ponudnikov. Vendar pa so lahko 

javna naroCila tudi orodje drZave za uresnicevanje gospodarske politike, politike 

regionalnega razvoja in socialne politike (Prirnec 2000, 14). 

Javni sektor lahko opiserno kot drzavo, vlado in njeno upravo. Drzavo lahko 

oznacirno kot (Chee in Navartnarn 1992, 366): 

oblastni sistern za oblikovanje politike, 

oskrbovalko ozirorna zbiralko in razdeljevalko sredstev ozirorna blaga ter 

prostor za zbiranje in oblikovanje socialnih interesov. 

Pravica vedeti in z njo povezana pravica do informacij javnega znacaja je kljucno 

in ucinkovito sredstvo v boju za odprto in pregledno delovanje jayne uprave. Dostop do 

informacij je tako prvi pogoj, ki ornogoca nadzor nad delovanjem jayne oblasti ter tako 

zagotavlja njeno odgovornost drzavljanorn. Vendar pa je pravica dostopa do informacij 

javnega znacaja veerazsezna. Med funkcije informacij javnega znacaja lahko uvrstirno 

tako se vsaj: 

dernokraticno funkcijo, ki jo izvajarno iz deliberativnih rnodelov dernokracije, 

nadzorno funkcijo, ki izpostavlja pravico drzavljanov do neposrednega nadzora 

javnega sektorja, 

ekonornsko funkcijo, ki se ukvarja z ekonornsko vrednostjo javnih informacij in 

potencialno dodano vrednostjo ob kornbiniranju le-teh in 
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funkcijo posodabljanja javnega sektorja, ki se veze predvsem na informatizacijo 

dostopa do informacij javnega znacaja preko iniciativ za razvoj drzavnih 
portalov e-uprave. 

Da institut dostopa do informacije javnega znacaja lahko resnicno zaZivi in 

ucinkovito preplete vse svoje funkeionalne potenciale, je potrebno dvoje. Najprej zavest 

o njegovem pomenu, ki je tudi v slovenskem okolju vse bolj jasna, ter kakovostna 

pravna ureditev, ki v prvi vrsti nudi iskalcu informaeije oporo v odnosu in 

komunikacijah z zavezanci, (Ministrstvo za zdravje RS. 2009. Informacije javnega 

znacaja. Http://www.mf.gov.si/. (05.02.2010». 

Javni zavodi so praviloma povsod po svetu ustanovljeni za opravljanje javnih 

sluZb v dejavnostih vzgoje in izobrazevanja, znanosti, kulture, zdravstva, soeialnega 

varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, ce eilj opravljanja teh dejavnosti 

ni pridobivanje dobicka. Cilj javnega zavoda je z danimi in omejenimi sredstvi doseci 

maksimalne koristi in zadovoljstvo uporabnikov storitev jayne sluzbe za izvajanje 
trZne dejavnosti (Zver 2003, 8). 

Tipicne znacilnosti nepridobitnih dejavnosti (ki se tako tudi locijo od pridobitnih 
organizacij) so (Freeman in Shoulders 1993, 1): 

primami eilj njihovega delovanja ni ustvarjanje dobicka, ampak zagotavljanje 


javnih dobrin in storitev, 


ustanovitelj je drZava, 


njihovo delovanje se veeinoma financira iz javnih sredstev in ne s prodajo blaga 


in storitev na trgu; izjema so javni zavodi, ki so registrirani za prodajo 


farmaeevtskih izdelkov in medieinskih pripomockov, 


temeljne eilje njihovega delovanja doloca parlament. 


Javna narocila vkljucujejo vse nalozbe, projekte in programe, povezane s 

crpanjem sredstev javnih finane. Zajemajo dela in naloge, ki jih uporabniki v eeloti ali 

delno financirajo s earinami, zbranimi davki in tudi s prihodki z izvajanjem lastnih 

dejavnosti ter prispevki donatorjev (Beve 2000, 2). 

Postopek javnega narocanja je sklop dejanj vseh udelezeneev, narocnika in 

ponudnika, od trenutka, ko narocnik na podlagi skI epa pristojnega organa ugotovi 

potrebo po doloceni dobrini (blagu, storitvi), pa vse do poteka garancijskega roka za 

nabavljeno blago ali opravljeno storitev (Primec 1997, 2). 

Sredstva, ki jih za naroCila uporablja drzava, se stekajo v integralni drzavni 

proracun z davki, earinami, taksami in drugimi podobnimi fiskalnimi dajatvami, ki jih 

drzava v okviru zakonov pridobiva od fizicnih in pravnih oseb v RS. Sredstva, ki se 
zberejo na taksen nacin, se namenjajo za potrebe drzave, njenih enot in lokalnih 

skupnosti. DrZava mora tako zbrani denar porazdeliti s cim manjsimi stroski, kar 
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pomeni, da morajo biti drZavni nakupi Cim bolj racionalni. Tako drzavna uprava v teh 

postopkih uporablja postopek javnega narocila. 
V tern okviru je pomembna opredelitev narocnikov, ki mora zajeti vse statusne 

oblike, kjer nastopa kot narocnik drzava, lokalna skupnost ali druga oseba javnega 

prava. Po ZJN-l so javna narocila obvezna za naroenika, ki je uporabnik proracuna, 

posredno ali neposredno, za javno podjetje in njegove povezane druzbe, v katerih ima 

uporabnik proracuna vecinski delez, ali pa za druge pravne osebe, katerih ustanovitelj 

je neposredni ali posredni uporabnik proraeuna. 
Javna naroeila pomenijo za gospodarske druzbe (Ur.I. RS, 81. 4212006, v 

nadaljevanju ZGD-l) oziroma ponudnike enega od moznih in glede na obseg bolj 

donosnih nacinov prodaje. Uspesna trajna navzocnost taksnih gospodarskih druzb v 

javnem sektorju pomeni tudi dobro referenco. 

Po ZJN-l so naroeniki: 

organi RS in samoupravne lokalne skupnosti (neposredni porabniki proraeuna), 

javni skladi, jayne agencije, javni zavodi in drugi posredni uporabniki 

proraeuna, 

javna podjetja, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava (ZJN-l, 

2. clen). 

Poleg zgoraj navedenih narocnikov so po ZJN-2 narocniki osebe, ki so v 

postopkih javnega narocanja dolzne postopati po pravilih ZJN-2. Definicija narocnika 

v zakonu neposredno sledi definiciji narocnika iz direktive (glej tocko 2.2.3. Direktive 

na podroeju javnih narocil). Osnovna definicija je, da so narocniki drzavni, regionalni 

ali lokalni organi, subjekti javnega prava ter zdruzenja, ki jih ustanovi en ali vee teh 

organov ali en ali vee teh subjektov javnega prava (Predlog ZJN-l - nujni postopek; 

EVA:2005-1611-0077). 

Skladno z zahtevami direktiv EU mora vsaka drZava clanica EU pripraviti seznam 

narocnikov. V skladu s to zahtevo je Vlada RS pripravila informativni seznam 

narocnikov. Osnovni namen seznama naroenikov je, da javnost kot tudi zainteresirani 

subjekt lahko ugotovita, kdo je dolzan postopati po pravilih 0 javnem narocanju. 

Ministrstvo RS, pristojno za finance, pa mora na podlagi izrecne zakonske dolocbe 

redno obve8cati Evropsko komisijo 0 spremembah na seznamu narocnikov (Bukovec 
Marovt, Primec, Kostanjevec, Zvan in Smredel 2009, 13). 

Pomen javnih narocil se izraza skozi mnoge segmente delovanja druzbe, 
predvsem gre za naraseajoCi pomen javnih narocil v gospodarstvu. J avna narocila 

spodbujajo dejavnost razlienih gospodarskih subjektov s pomembnim vplivom na 

potrosnjo drzave, ki z javnimi razpisi zagotavlja konkurencnost na trgu z neposrednim 
vplivom na cenovna razmerja. 
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Ob pojmu javno naroeilo ne moremo prezreti dejstva, da njihova oddaja pomeni 

potrosnjo javnih dobrin, torej posredno obremenitev virov za pridobivanje omenjenih 

dobrin, kar zahteva preglednost izvajanja postopkov oddaje javnih naroeil. 

2.1.3 ZJN-2 in novosti v primerjavi z ZJN-J 

ZJN-2 je zaeel veljati 23. 12. 2006, uporabljati pa se je zaeel 7. 1. 2007. Do tega 
datumaje veljal ZJN-l. 

Prednosti in izboljsave ZJN-2 v primerjavi z ZJN-l so nasIednje: 

Pravno varstvo vpostopkihjavnega narocanja 

Pravno varstvo v postopkih javnega naroeanja poteka po Zakonu 0 revlzlJl 

postopkov javnega naroeanja.(Ur.l. RS, St. 95/2009, v nadaljevanju ZRPJN). Stem 

zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje 

javnih naroCiI, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naroeil, opredeljenih v 

predpisih 0 javnih naroCilih, doloea organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov 

in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu. 

Uporaba postopkov javnega narocanja 

Doloebe ZJN-2 se ne uporabljajo za javna naroeila blaga ali storitev, katerih 

vrednost je nizja od 10.000 evrov brez DDV, in za javna naroeila gradenj, katerih 

vrednost je nizja od 20.000 evrov brez DDV. Narocniki so glede teh naroeil dolzni 

voditi Ie evidenco 0 njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti javnega 

naroeila. 

V nadaljevanju diplomskega dela se obravnava pnmeIJava s Clanicami EU. 

Ugotovljeno je, da imajo elanice EU razliene pragove zajavna naroeila. 

Elektronsko javno naroeanje - portal javnih naroeil 

26. 6. 2007 je zaeel delovati portal javnih naroeil ministrstva za finance (dostopen 

na spletni strani Uradnega lista RS, Uradni list RS. 2009. Portal javnih naroci! 

Http://www.enaroeanje.si/. (1.12.2009), kamor naroeniki neposredno posiljajo v objavo 

obvestila 0 javnih naroeilih in razpisne dokumentacije v skladu z ZJN-2 in Zakonom 0 

javnem naroeanju na vodnem, energetskem, transportnem podroeju in podrocju postnih 

storitev (Ur. 1. RS st. 128/06; v nadaljnjem besedilu ZJNVETPS). S portal om javnih 

naroeil upravlja javno podjetje Uradni list RS d. o. o. (v nadaljevanju Ur. 1. RS), ki v 

celoti zagotavlja tudi tehnieno podporo za njegovo delovanje. 

Vzpostavitev portal a javnih naroCiI urejata doloebi 113. elena ZJN-2 in 108. elena 

ZJNVETPS. 

V skladu z doloebo drugega odstavka 57. elena ZJN-2 in doloebo drugega odstavka 

57. elena ZJNVETPS so naroeniki dolzni vse vrste objav v zvezi z javnimi narocili 
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poslati v objavo portalu javnih narocil, upostevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi 

Uradu za uradne objave EU. Narocniki so torej dolzni posiljati izpolnjene obrazce v 

zvezi z javnirni naroeili Uradnernu listu RS d. o. o. po elektronski poti. 

Vzpostavitev portala javnih naroeil je bila zakonska obveza. Njegov narnen in 

prednosti pa so predvsern: 

sredstvo za zagotavljanje in ohranjanje konkurence ter zrnanjsanje 


adrninistrativnih ovir in posodobitev naCina poslovanja pri javnern narocanju, 


zagotoviti na enern rnestu objavo in dostopnost infonnacij v zvezi z javnirn 


naroeanjem, 


zrnanjsati stroske za naroenike, ki so bili vezani na objave, 


rnoznost skrajsanja rokov za oddajo ponudb. 


Portal javnih naroeil je elektronski rnedij za objave v zvezi z javnirn naroeanjern in 

predstavlja enega od segrnentov e-uprave. Kakor je zarnisljen in vzpostavljen, 

zagotavlja sprotno objavljanje vseh obvestil, ki jih dolocata zakona. 

Objava je izvrsena naslednji delovni dan, ee je bilo obvestilo poslano v objavo v 

poslovnern casu, ki traja od ponedeljka do petka v easu od 7. do 15. ure. Praktieno to 

porneni ze naslednji dan od dneva posiljanja, razen ce je obvestilo poslano v petek. V 

tern prirneru bo objava v ponedeljek. N avedeno porneni hitrejsi pretok infonnacij in 

zato prihranek casa, ki je pri javnern narocanju se kako pornernben element. 

Z vzpostavitvijo portala javnih narocil se je vzpostavila brezplacnost objave vseh 

obvestil v zvezi z javnim narocanjern. Objave so javno dostopne, kar porneni, da so 

brezplacno dostopne tudi za potencialne ponudnike in drugo zainteresirano javnost. 

S prehodorn na elektronsko obliko posiljanja obvestil v objavo na portalu javnih 

narocil se skrajsajo roki za oddajo ponudb. Splosni rok, ki velja za javna naroeila, za 

katera je potrebna objava v Uradnern listu EU, se tako skrajsa z 52 dni na 40 dni. 

Predrnet objav na portalu javnih naroCiI so vse objave, navedene v prvern odstavku 

57. elena ter prvern in drugem odstavku 99. elena ZJN-2 ter prvern odstavku 57. elena in 

prvern in drugern odstavku 99. elena ZJNVETPS. 

Tabela 2.1 Vrste objav po ZJN-2 

1. predhodno infonnativno obvestilo, 

2. obvestilo 0 javnem naroCilu, 

3. obvestilo 0 oddaj i narocila, 

4. obvestilo 0 javnem naroCilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, 

5. obvestilo 0 oddaji narocila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, 

Vir: ZJN-2, 57. c1en. 
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Poleg navedenega so predmet objav na oziroma prek portalajavnih naroeil tudi: 

- razpisna dokumentacija vkljueno z njenimi spremembami in dopolnitvami 

skladno z doloebo 72. elena ZJN-2 in 75. elena ZJNVETPS, 

- dodatna pojasnila razpisne dokumentacije skladno z doloebo 81. elena ZJN-2 in 
76. elena ZJNVETPS. 

Za javna naroeila pod evropskimi mejnimi vrednostmi se za postopek zbiranja 

ponudb po predhodni objavi uporabljajo obrazci z vsemi vsebinami doloeb 61. in 63. 

elena ZJN-2 ter 62. in 64. elena ZJNVETPS. 

Na portalu javnih naroeil se objavijo tudi vse objave oziroma informacije v zvezi s 

postopki javnega naroeanja, ki potekajo se po ZJN-l. 

V se informacije v zvezi z delovanjem portal a javnih naroeil lahko uporabniki 
dobijo neposredno na Uradnem listu. 

Elektronska oblika javnega naroeanja je zelo poenostavila javno naroeanje, tako za 

naroenike kot ponudnike. Naroeniki potrebujejo manj easa za objavo javnega razpisa. 

Posledieno naroeniki potrebujejo manj strokovnega osebja. Ponudniki imajo boljsi 

pregled nad objavljenimi javnimi naroeili. Ker se vprasanja postavljajo neposredno na 

portalu javnih naroeil, je omogoeen hitrejsi odziv narocnika. Ponudnikom so na voljo 

razni zbimiki javnih narocil, ki proti plaeilu in glede na izbrana gesla zainteresiranim 

ponudnikom po elektronski posti posiljajo nove objave 0 javnih naroeilih, ki se pojavijo 

na portalu javnih naroeil. To seveda za narocnike zelo poenostavi spremljanje javnih 

naroeil. 

2.1.4 Temeljna nacela javnega narocanja 

Celoten sistem javnih naroCiI temelji na uporabi in spostovanju naeel javnega 

narocanja, ki so se na tem podrocju uveljavila v svetu. Predpisi ne morejo zadovoljiti 

vseh zastavljenih ciljev, zato pravna ureditev dosega cilje tako, da uveljavlja posebne 

pravne instrumente in da temelji na nekaterih sprejetih nacelih. 

ZJN-l eksplicitno navaja temeljna nacela, kar daje nedvoumne direktive 

zavezancem zakona in stem olajsa njegovo uporabo. Stem, ko jih neposredno nasteva 

in jim pripise njihovo vsebino, daje zavezancem zakona oprijemljiva vodila za njegovo 

neposredno uporabo. Tako postanejo del zakonskega predpisa in hkrati zavezujoce 

norme (Erien 2000, 1). 

V ZJN-l so bila temeljna naeela stiri. Ne glede na vrsto in velikost posla morajo 

narocniki spostovati ta temeljna naeela javnega naroeanja v celoti in v vseh fazah 

oddaje javnega naroeila (Ferk 2004, 18). Skozi uporabo teh naeel deluje celoten sistem 

javnega naroeanja. Naeela so: 

naeelo gospodamosti in ucinkovitosti porabe javnih sredstev (ZJN-l, 4. elen), 

naeelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (ZJN-l, 5. elen), 
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nacelo transparentnosti porabe javnih sredstev (ZJN-1, 6. clen), 

nacelo enakopravnosti ponudnikov (ZJN-2., 7. clen). 

Z uvedbo ZJN-2 temeljna nacela narocanja predstavljajo vodilno idejo 

zakonodajalca in vodilo tako narocnikom pri sprejemanju svojih odlocitev kakor tudi 

ponudnikom za presojo svojih pravie pri oddaji javnih narocil. Temeljna nacela so 

poslediea zahteve, da morajo pod enakimi pogoji in moznostmi imeti svoboden, 

enakopraven in konkurencen dostop do javnih sredstev vsi, ki so pripravljeni izvesti 

narocnikove zahteve. ZJN-2 uvrsca med taksna temeljna pravila naslednjih pet nacel: 

nacelo gospodamosti, ucinkovitosti in uspesnosti (ZJN-2, 6. clen), 

nacelo zagotavljanja konkurenee med ponudniki (ZJN-2, 7. clen), 

nacelo transparentnosti javnega narocanja (ZJN-2, 8. clen), 

nacelo enakopravne obravnave ponudnikov (ZJN-2, 9. clen), 

nacelo sorazmemosti (ZJN-2, 10. clen). 

Ureditev, razvoj sistema javnega narocanja in njegovo izvajanje morajo temeljiti na 

nacelu prostega pretoka blaga, nacelu svobode ustanavljanja, nacelu prostega pretoka 

storitev, ki izhajajo iz Pogodbe 0 ustanovitvi EU (Ur. 1. RS - Mednarodne pogodbe, st. 

7/04,) in na omenjenih nacelih. 

V nadaljevanju bom analiziral temeljna nacela po ZJN-2: 

Nacelo gospodarnosti, uCinkovitosti in uspesnosti 

To nacelo pomeni, da mora narocnik izbrati najeenejso ali najugodnejso ponudbo. 

V postopku oddaje javnega narocanja se zaradi vecje konkurenee ponujajo nizje eene ali 

druge ugodnosti, ki lahko pomenijo prihranek. Seveda ni mogoce ugotoviti visine 

prihrankov v kratkem obdobju, ker se ti praviloma pokazejo sele po nekaj letih. 

Gospodama poraba javnih sredstev je v praksi koncna poslediea konkurenee med 

ponudniki. 

Narocnik mora izvesti javno narocanje tako, da z njim zagotovi gospodamo in 

ucinkovito porabo javnih sredstev in uspesno doseze cilje svojega delovanja, dolocene 

skladno s predpisi, ki urejajo porabo proracunskih in drugihjavnih sredstev. 

Ce predmet javnega narocila dopusca in ce to prispeva k vecji gospodamosti in 

ucinkovitosti izvedbe javnega naroCila, mora narocnik oblikovati razpisno 

dokumentaeijo tako, da je mogoce ponudbo oddati po sklopih. Pri tem mora zagotoviti 

nediskriminatomo obravnavo in stem vecjo dostopnost javnega narocila gospodarskim 

subjektom (ZJN-2, 5. clen). 

Nacelo ekonomicnosti porabe javnih sredstev je nacelo, ki sodi na eelotno podrocje 

javnih flnane in ne Ie javnega narocanja (Primee 2009, 16). 
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Naielo zagotavljanja konkurence med ponudniki 

Nacelo ima svojo osnovo ze v pravilih 0 varstvu konkurenee, ki prepovedujejo 

omejevanje konkurenee s kartelnimi sporazumi, z zlorabo prevladujocega polozaja na 

trgu, z nelojalno konkureneo, nedovoljeno spekulacijo in podobno. To nacelo zavezuje 

narocnika, da nobenemu ponudniku ne sporoCi nicesar, cesar ni sporocil tudi drugim 

ponudnikom tako v fazi priprave razpisne dokumentaeije kot tudi v samem postopku 

oddaje javnega narocila. Zaradi odpiranja triisca konkurenei bodo tudi domaCi 

ponudniki prisiljeni prilagoditi svoje izdelke in storitve zahtevam 0 izpolnjevanju 

enotnih tehnicnih normativov in standardov, po drugi strani pa bodo te tehnicne 

prilagoditve omogocale slovenskim ponudnikom z vidika konkurenee enakopraven 

nastop pri narocnikih iz driav clanic EU. Pray zahteva po svobodni in posteni 

konkurenci je bila osnova za zacetek urej anj a javnih narocil. 

Narocnik v postopku javnega narocanja ne sme omejevati konkurenee med ponudniki, 

zlasti ne sme omejevati moznih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v 

nasprotju stem zakonom, pri izvajanju javnega narocanja pa mora ravnati v skladu s 

predpisi 0 varstvu oziroma preprecevanju omejevanja konkurenee. 

Narocnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi narocila zaposli dolocene 

podizvajalee ali da izvede kaksen drug posel, kot na primer izvoz dolocenega blaga ali 

storitev, ce s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni doloceno drugace 

(ZJN-2, 7. clen). 

Naielo transparentnostijavnega naroianja 

Uporaba nacela transparentnosti preprecuje mOZnost, da bi v postopku oddaje 

javnega narocila narocnik dajal neupraviceno prednost kateremu koli ponudniku. 

Celoten postopek mora biti natancno definiran po korakih, na podlagi vnaprej 

pripravljene razpisne dokumentacije. K uresnicevanju tega nacela pripomorejo 

pravocasne in pravilne objave 0 postopkih oddaje in 0 opravljenih dodelitvah narocila, 

enaka merila in pogoji, ki morajo biti ze vnaprej poznani. Vsakdo, ki je zainteresiran, 

mora imeti vedno moznost preveriti fazo oddaje in pravilnost izvajanja po stopka. Na 

taksen nacin so omogocene primerjava med ponudbami, oeena postopka, presoJa 

utemeljenosti narocnikove izbire in uporaba pravnih sredstev. 

Ponudnik mora bili izbran na pregleden nacin in po predpisanem postopku. 


Postopki narocanja po tern zakonu so javni, kar se zagotavlja z brezplacnimi objavami 


javnih naroCil glede na vrednosti iz 12. elena tega zakona tako v Uradnem Iistu EU kot 


tudi na portalu javnih narocil (ZJN-2, 8. clen). 
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Nacelo enakopravne obravnave ponudnikov 

Nacelo zavezuje narocnika, da nobenemu ponudniku ne sporoCi nicesar, cesar ni 

sporocil tudi drugim ponudnikom v vseh fazah postopka. Narocnik mora svojo 

notranjo organizacijo urediti tako, da bo nevarnost odtekanja podatkov Cimbolj omejil 

in prepreCil dostop do zaupnih podatkov vsem tistim, ki bi jih lahko izrabili v zasebno 

korist ali korist tretjega (Cernigoj 1997, 8). Nacelo enakopravne obravnave 

ponudnikov zajema enakopravnost v najsirsem smislu in od narocnikov zahteva, da 

nobenega ponudnika ne izlocijo na nacionalni, verski ali rasni osnovi oziroma na 

podlagi drugih okoliSCin, ki niso objektivno opravicljive. V tern kontekstu je 

prepovedano dajanje prednosti domacim ponudnikom. 

Narocnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega narocanja 

in glede vseh elementov ni razlikovanja, upostevaje vzajemno priznavanje in 

sorazmernost zahtev narocnika gIede na predmet narocila. 

Narocnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliscin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali 

osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, 

ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. 

V primeru javnega narocanja, ki vkljucuje projektiranje, izbrani projektant ne sme 

sodelovati na razpisu za izvedbo narocila, ki ga je projektiral, razen ce pridobi pisno 

soglasje ministra, pristojnega za finance, ki ga minister izda v primeru, ko projektant, ki 

je hkrati ponudnik za izvedbo narocila, razpolaga s svojo specificno tehnolosko oziroma 

konstrukcijsko resitvijo za izvedbo projekta, ki zaradi nizje cene ali visje kvalitete 

izvedbe projekta predstavlja njegovo konkurencno prednost, s katero drugi ponudniki ne 

razpolagajo. Minister, pristojen za finance, mora izdati soglasje v roku 8 dni od prejema 

vloge projektanta (ZJN-2, 9. clen). 

Nacelo sorazmernosti 

Nacelo v ZJN-1 ni bilo obravnavano. Nacelo sorazmernosti pomeni, da mora 

narocnik dolociti pogoje in merila za druge elemente, pomembne za ocenjevanje 

ponudb, skladno s predmetom narocila. Narocnik naj ne zahteva npr. izkusenj pri 

dobavah medicinske opreme, ce je predmet narocila splosna oprema v ambulanti. 

Evropski pariament in Svet EU sta 11. 12. 2007 sprejela Direktivo 2007/66/ES 

(poIno ime: Direktiva 2007/66/ES Evropskega pariamenta in Sveta EU z dne 

11.12.2007 glede izboljsanja ucinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naroCil, 

v nadaljevanju direktiva 2007/66/ES). Narocnikom direktiva ne dopusca dodajanja 
razlicnih pogojev, ki bi lahko povzrocili neupraviceno omejevanje ponudnikov in 

njihovo neenakopravnost, posledicno pa manjso konkurenco. Te zahteve (pogoje) 

narocnik doloci v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino in obsegom 
javnega narocila. 
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Javno naroeanje se mora izvajati sorazmemo predmetu javnega naroeanja, 

predvsem glede izbire, doloeitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno 

povezana s predmetom javnega naroeila. (ZJN-2, 10. elen). 

2.1.5 Primerjava temeljnih nacel ZJN-l in ZJN-2 

Primer java nace/a gospodarnosti in ucinkovitosti porabejavnih sredstev (ZlN-l, 4. 

clen) in nacela gospodarnosti, uCinkovitosti in uspesnosti (ZlN-2, 6. iflen) 

Vsebinska sprememba naeela po ZJN-2 je, da je v navedenem clenu dodan drugi 

odstavek, ki usmerja naroenika k oblikovanju sklopov po posameznih predmetih javnega 

naroeanja. 

Pomembno pri tern je, da so sklopi enovita zakljueena celota, ki bi jo bilo mogoee 

oddati loceno. Hkrati pa velja splosna prepoved, da narocnik ne sme razdrobiti predmeta 

javnega narocila na manjse dele, da bi se izognil izvajanju postopkov javnega narocila 

(na t. i. naroeila malih vrednosti). 

Razdelitev na sklope pomeni bistveno izboljsanje za manjse ponudnike, saj je tako 

omogoeeno njihovo sodelovanje. Manjsi ponudniki ekonomsko in financno niso tako 

mocni, hkrati pa lahko kakovostno izvedejo manjsi del predmeta javnega narocanja 

(Razni avtorji 2009, 52). 

Z razdelitvijo na manjse skI ope naroenik omogoei veejo specializacijo - prijavljajo 

se lahko specializirani ponudniki, ki zaradi svoje ozke specializacije ne bi mogli 

konkurirati samostojno na celotnem naroeilu, razen ee ne bi z drugimi specializiranimi 

ponudniki predlozili skupne ponudbe. Posledici specializacije sta tudi boljsa kakovost in 

vecja konkurenca. 

Zakonodajalec je vkljucil to novost v ZJN-2, ker se je v preteklosti dogajalo, da so 

se na objavljena javna narocila lahko javili Ie vecji ponudniki ali t. i. zbimiki. Posledica 

takega nacina zbiranja ponudb so bile za narocnika visje cene, saj taksni ponudniki 

zivijo od nadgrajene cene (provizije), ki jo lahko da specializirani ponudnik. Druga 

slabost za specializirane ponudnike je bila, da so veeji ponudniki izbirali tiste 

specializirane ponudnike, ki so ponujali vecje provizije (Razni avtorji 2009, 55). 

Primerjava nacela zagotavljanja konkurence med ponudniki (ZlN-l, 5. clen) in 

nacela zagotavljanja konkurence med ponudniki (ZlN-2, 7. clen) 

Pri objavi ZJN-2 je iz navedenega naeela po ZJN-l izpadla doloeba drugega 

odstavka 5. elena ZJN-l, ki se je glasila: »(2) Pripravljavec razpisne dokumentacije ali 

njenih delov ne sme nastopati kat ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s 

ponudnikom pri pripravi ponudbe.« (ZlN-l, 5. clen). Po ZJN-2 velja ta prepoved Ie v 

primeru, da gre za pripravo projektov, in je zapisana v tretjem odstavku 9. elena, ki 

opredeljuje temeljno nacelo enakopravne obravnave ponudnikov. 

V praksi se je pogosto pojavljalo vprasanje, ali sme sodelovati kot ponudnik tisti, ki 

je narocniku delno ali v celoti pomagal pripravljati razpisno dokumentacijo. Seveda je to 
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popolnoma razumljivo, saj predstavnik narocnika (npr. zdravnik radiolog) ne more 

poznati vseh podrobnosti 0 magnetni resonanci, ki jo narocnik kupuje. 

Zato je pomembno, da narocnik ne sme pripraviti razpisne dokumentacije, ki bi bila 

tako rekoc pisana na kozo vnaprej dolocenemu ponudniku ali skupini ponudnikov. 

Izogibati se mora navajanju blaga ali storitev, ki jih lahko zagotovi Ie dolocen 

proizvajalec-imetnik blagovnih znamk, patentov in podobno. Izjema so Ie primeri, ko je 

narocnik prisiljen uporabiti navedbo blagovne znamke ali navedbo proizvajalca zaradi 

nadgradnje, dograditve, zagotovitve originalnih rezervnih delov. Seveda pa v tern 

primeru lahko uporabi postopek s pogajanji. 

Primerjava nacela transparentnosti porabe javnih sredstev (ZJN-l, 6. clen) in 

nacela transparentnostijavnega narocanja (ZJN-2, 8. clen) 

Nacelo transparentnosti postopkov javnega narocanja in s tern porabe javnih 

sredstev je najpomernbnejse nacelo javnega narocanja, saj sirSe pokriva vsa ostala nacela 

javnega naroeanja. 

Razlika med naceloma po ZJN-l in ZJN-2 je, da se po ZJN-2 zahteva objavo javnih 

naroeil na portalu javnih naroeil, medtem ko je bila po ZJN-l zahtevana objava v 

uradnih glasilih. 

Vzpostavitev portal a javnih narocil urejata dolocbi 113. elena ZJN-2 in 108. elena 

ZJNVETPS. 26. 6. 2007 oziroma slabih sest mesecev po objavi ZJN-2, je zaeel de10vati 

portal javnih naroeil ministrstva za finance. 

Primerjava nacela enakopravnost ponudnikov (ZJN-l., 7. Clen) in nacela 


enakopravne obravnave ponudnikov (ZlN-2, 9. clen) 


Razlika med naceloma je v tern, da po ZJN-2 nacelo vsebuje dolocbo 3. odstavka, 


ki govori 0 tern, da razen izjemoma izbrani projektant, ki je bil vkljueen v projektiranje 

predmeta javnega naroCila, ne sme sodelovati tudi kot projektant za izvedbo naroeila. 

Nacelo sorazmernosti (ZJN-2, 10. elen) 

To naeelo direktno ni bilo vsebovano v ZJN-l. Je pa bilo posredno vsebovano v 

ZJN-l, v 42. a clenu, katerega prvi stavek prvega odstavka se je glasil: »(1) Za 

izpolnjevanje ekonomsko-financnih, tehnicnih in kadrovskih pogojev lahko narocnik 

doloCt raven in druge okvire ekonomsko-financne, tehnicne in kadrovske sposobnosti, v 

obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega 

narocila.« (ZJN-l, 42 a clen). 

Gre dejansko za ugotavljanje sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega narocila. 

Naroenik mora pri postavljanju teh pogojev nataneno vedeti,. kaj se s katerim dokazom 

ali navedbo dokazuje, vezano na namen uporabe in na predmet javnega naroeila 

(Muzina in Vesel 2003, 9). 
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V nadaljevanju born predstavil in analiziral posamezne postopke po ZJN-2: 

2.1.6 Postopki in vrste javnega narocanja 

Narocnik v skladu s 30. in 32. clenom ZJN-2 lahko sklene okvimi sporazum na 

podlagi izvedenega: 

- odprtega postopka, 

- postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 

- konkurencnega dialoga, 
po stopka s pogajanji po predhodni objavi, 

- po stopka s pogajanji brez predhodne objave, 

- postopka zbiranja ponudb po predhodni objavL 

Odprti postopek 

Narocnik naceloma vedno izbere odprti postopek. Izbiri drugacne vrste po stopka 

lahko vlagatelj morebitnega zahtevka ugovatja, kar pa ne velja za odprti postopek. 

Odprti postopek poteka na nacin, da ponudniki oddajo ponudbe, ki so sestavljene iz 

dveh delov, pri cemer en del predstavlja vsebino javnega narocila s ceno, drugi del pa 

so dokazila in druge priloge. Narocnik najprej preveri usposobljenost ponudnikov, kar 

pogosto zahteva veliko dela in je zato lahko dolgotrajno, v tern delu pa tudi izloci 

ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev. V veCini primerov je kriterij izbire 

najugodnejsega ponudnika najugodnejsa cena. 

Odprti postopki se obicajno uporabljajo tako za izvedbo javnega narocila za 

enkratno izvedbo posla (npr. dobava in montaza dolocene opreme v katero izmed 

zdravstvenih institucij) ali sukcesivno (postopno) dobavo blaga, tudi za obdobje do 

dveh let, vendar morajo pri tern ponudniki oblikovati ponudbene cene za celoten cas 

trajanja javnega narocila. 

V ponudbeni dokumentaciji je treba obicajno predloziti tudi garancijo za resnost 

ponudbe in izjavo 0 nameri za izdajo garancije za dobro izvedbo posla. Ce pa je 

predmet javnega naroCila oprema, je treba priloziti tudi izjavo 0 nameri za izdajo 

garancije za odpravo napak v garancijski dobL 

Ne glede na urejenost postopka v posamezni drzavi clanici EU je na ravni EU 

vsem skupno to, da narocnik objavi obvestilo v Uradnem glasilu EU in da smejo vsi 

zainteresirani ponudniki zahtevati in dvigniti razpisno dokumentacijo. Direktiva za 

odprti postopek predpisuje tudi minimalne casovne roke, v katerih si smejo slediti 

posamezne faze po stopka javnega narocila. V odprtem postopku je rok za sprejemanje 

ponudb 52 dni od dneva, ko je bila odposlana zahteva za objavo v Uradnem glasilu 

EU. Rok se ustrezno podaljsa, ce je razpisna dokumentacija zelo zahtevna in obsezna 

(European Commission 1997, 19). 
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Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 

Navedeni postopek je bil v ZJN-1 opredeljen v 19. clenu in je znan kot omejeni 

postopek ter je dejansko razdeljen na dva dela oziroma v dye fazi razdeljen odprti 

postopek (Primec 2009,6). 

V prvi fazi narocnik doloci Ie pogoje, ki jih morajo izpoinjevati ponudniki. 

Narocnik mora zahtevati izpoinjevanje vsaj minimainih pogojev, dolocenih v 41. in 42. 

clenu ZJN-2, lahko pa doloci tudi druge pogoje. Ce ponudniki pogoje izpolnijo 

kumulativno, jim narocnik prizna pravico do sodelovanja v drugi fazi. Narocniki se v 

drugi fazi imenujejo kandidati. 

V drugi fazi narocnik povabi kandidate in jim poslje razpisno dokumentacijo, nato 

pa mu predlozijo ponudbe. 

Postopek oddaje narocila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti bo 

narocnik praviloma uporabil v primerih, ko gre za bolj zapleten in zahtevnejsi predmet 

narocila inje hkrati na trgu veliko ponudnikov. 

Konkurencni dialog 

Konkurencni dialog narocnik uporabi takrat, ko so projekti se posebej zahtevni, 

obsezni in zapleteni. Ta postopek nima za cilj varovati konkurenenost med moznimi 

ponudniki temvee upostevati tudi potrebo naroenikov po tem, da pod pogoji, ki jih 

doloCi zakonodaja, z vsakim od moznih ponudnikov opravijo razpravo 0 vseh 

pomembnih vidikih bodocega posla (ZJN-2, 27. clen). 

Postopek s pogajanji po predhodni objavi 

Navedeni postopek je bil v ZJN-2 opredeljen v tretjem odstavku 20. clena, kjer so 

bila zapisana pravila za uporabo tega postopka, ki so veljala za vse predmete javnega 

naroeanja (Primec 2009, 41). 

Ce v odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v 

konkurencnem dialogu naroenik ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, pri 

cemer pa se prvotno doloeene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno 

spremeniti, narocnik zacne postopek s pogajanji po predhodni najavi. Naroeniku pa ni 

treba objaviti obvestila 0 javnem narocilu, ce v postopek s pogajanji vkljuci vse tiste 

ponudnike, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. do 47. elena tega zakona in so v 

prejsnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali 

konkurencnem dialogu predlozili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi 

na postopek oddaje ponudb (ZJN-2, 28. clen, 1. odstavek). 

Narocnik koncno resitev kot predmet javnega naroeanja ze pozna, s kandidati mora 

uskladiti njihove predloge s svojimi zahtevami. Veasih je predmet pogajanj Ie cena, 

vcasih pa celotna ponudba. 0 katerih elementih se bo narocnik pogajal, mora opredeliti 
v javnem razpisu ali v razpisni dokumentaciji. 
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Z vidika nacela transparentnosti in konkurence so pogajanja sarno z izbranim 

ponudnikom prepovedana. Posledica pogajanj v tej fazi bi bila moznost, da si ponudnik 

izpogaja ugodnejso pozicijo, ki pa bi jo ob enakih izhodiscih lahko dosegel tudi kateri 

koli drug ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega narocila. 

Postopek s pogajanji brez predhodne objave 

Narocnik v praksi uporabi ta postopek takrat, ko lahko predmet narocila ponudi Ie 

en ponudnik. Primer: ko ima narocnik ze opremo, ki jo zeli nadgraditi, in to ponuja Ie en 

ponudnik, ker je zahtevana kompatibilnost z obstojeco opremo. 

Narocnik mora pred sprejetjem sklepa 0 zacetku po stopka obvestiti ministrstvo za 

finance ter hkrati obrazloziti, zakaj je uporabil ta postopek. Ta postopek je sicer 

nepotreben, saj ministrstvo za finance nima nikakrsne pristojnosti kot soglasodajalec k 

uporabi postopka niti ni prekrsek, ce narocnik ne posreduje podatka. Ore za nepotrebno 

obremenjevanje narocnikov. Seveda se zaradi te dodatne faze podaljsa postopek oddaje 

narocila (ZJN-2. 29. clen). 

Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 

Postopek je v ZJN-2 novost, ki pa se lahko uporablja Ie na nacionalnem nivoju, 

torej pod vrednostmi iz prvega odstavka 12. clena ZJN-2 (Primec 2009, 45). 

Narocnik lahko uporabi enofazni ali dvofazni postopek: Enofazni postopek se 

skoraj v nicemer se ne loci od odprtega postopka. Dvofazni postopek: poteka podobno 

kot postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 

Za razliko od odprtega postopka,. po stopka s predhodnim ugotavljanjem 

sposobnosti in konkurencnega dialoga sme narocnik v postopku zbiranja ponudb po 

predhodni objavi vkljuciti tudi pogajanja. To moznost mora skupaj z nacrtom pogajanj 

narocnik predvideti ze v objavi (ZJN-2. 30. elen). 

2.1.7 Mejne vrednosti predmeta javnega narocanja za objave 
Zakonodaja javnih naroeil opredeljuje dva vrednostna pragova, ki sta vezana na 

izvedbo posameznih postopkov in objavo raznih obvestil 0 naroCilu. Nacionalni 

vrednostni prag predstavljajo mejne vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava 

obvestil na portalu javnih naroeil, evropski vrednostni prag pa predstavljajo mejne 

vrednosti, od katerih dalje je treba obvestilo objaviti na portalu javnih narocil in v 

Uradnem listu EU (TED-Tenders Electronic Daily). Pod nacionalnim vrednostnim 

pragom naroeil ni treba objavljati (Ministrstvo za finance 2007,9). 
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Tabela 2.2 Mejne vrednosti, nad katerimi je treba naroCilo objaviti na portalu 

javnih naroeil in v Uradnem listu EU 

Zakon 

ZJN-2 

Predmet 

narocila 

blago in storitev 

V rednost, od 

katere je objava 

obvezna (EUR) 

125.000 

193.000 

Narocniki, za katere je 

obvezna objava 

organi RS in njihovi 
organi v sestavi 

ostali narocniki 

gradnja 4.845.000 vsi narocniki 

Vir: Ur. L RS, st.314/2009, z dne 1. 12.2009 s pricetkom veljave 1. 1. 2010 

V praksi se naroeniki radi izognejo objavi javnih naroeil na portalu javnih naroeil in 

v Uradnem listu EU. To naredijo tako, da objavijo vee razpisov, ki so pod navedenimi 

mejnimi vrednostmi. 

2.1.8 Javna narocila manjsih vrednosti 
Naroeila manjsih vrednosti so tista naroeila, ki so pod t. i. evropskimi vrednostnimi 

pragovi (Direktiva 0 usklajevanju postopkov za oddajo javnih narocil gradenj, blaga in 

storitev, 2004/18/ES). Drzave claniee jih uredijo v skladu s svojimi potrebami, vendar 

morajo upostevati lastno ustavno ureditev, npr. dolocbo 0 svobodni gospodarski pobudi, 

zagotavljanju trzne konkurenenosti, enakopravni obravnavi gospodarskih subjektov, 

preglednosti javnih finane, prostem dostopu do informacij javnega znacaja itd. (Zvan 

2009,46). 

Dolocbe zakona ZJN-2 se ne uporabljajo zajavna naroeila, katerih vrednostje nizja 

od 10.000 evrov brez DDV za blago in storitve ter 20.000 evrov brez DDV za gradnje. 

Narocniki so glede teh narocil dolzni voditi Ie evideneo 0 njihovi oddaji, ki obsega 

navedbo predmeta in vrednosti javnega naroeila. (ZJN-2, 24. elen) 

Vsak naroenik mora podrocje oddaj naroCiI malih vrednosti urediti s svojim 

notranjim aktom. Pri izvajanju postopkov oddaje javnega naroeila male vrednosti mora 

upostevati osnovna nacela javnega naroeanja. 

Naroenik mora v notranjem aktu doloCiti naCin izvedbe naroeila in naCin 

dokazovanja izpolnjevanja pogojev, naein obveseanja ponudnikov 0 izidu oddaje 

narocila, naein zbiranja in dokumentiranja ponudb (Kovac 2005, 64). 

Opredeli lahko tudi organizacijo izvajanja naroeil male vrednosti, vzoree razpisne 

dokumentacije, merila in splosne pogoje za razliene pogodbe. Narocnik mora vsakomur 

omogoeiti vpogled v notranji akt (Muzina in Vese12005, 145). 

Javna narocila malih vrednosti so v praksi zelo pogosta. Vzrok je v tern, da se 

skusajo narocniki izogniti objavam javnih narocil na portalu javnih narocil. To naredijo 

tako, da vecje naroCilo razbijejo na vee manjsih, ki so pod mejnim pragom. Povabila za 
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ponudbe nato narocniki posljejo Ie izbranim narocnikom. Obicajno pa je od izbranih 

narocnikov, ki so prejeli povabilo za oddano ponudbo, Ie eden sposoben poslati 

ponudbo. Taksni postopki so prepovedani. To se je dogajalo tudi v Univerzitetnim 

klinicnem centru Ljubljana, v nadaljevanju UKC Ljubljana, osrednji medicinski 

ustanovi v Sloveniji. Da bi se izognili temu nacinu oddaje narocil malih vrednosti, je 

zacela Komercialna sluzba UKC Ljubljana z objavo narocil malih vrednosti na portalu 

javnih narocil. 

2.1.9 /zpeljava postopkajavnega narocanja 
Postopek javnega narocanja po ZJN-2 poteka po naslednjih fazah, razen ce zakon 

za posamezno vrsto po stopka ne doloca drugace: 

predhodno informativno obvestilo, ce je to primemo (Ie v primeru, ko pri 

javnem narocanju namerava skrajsati roke za prejem ponudb (ZJN-2, 60. clen), 

- sklep 0 zacetku postopka, 

- priprava razpisne dokumentacije, 

- objava obvestila 0 javnem narocilu, 

- predlozitev in odpiranje ponudb, 

- pregled in ocenjevanje ponudb, 

- odlocitev 0 oddaji javnega narocila, 

- objava obvestila 0 oddaji javnega narocila, (ZJN-2, 70. clen). 

ZJN-2 je v primerjavi z ZJN-l uvedel pomembno novost: dopustne dopolnitve 

ponudb. Po ZJN-l se je dogajalo, da je bi! izlocen ponudnik zaradi povsem formalnih 

razlogov, ker je npr. pozabil v ponudbo vkljuciti katero od dokazil (npr. dokazilo 0 

registraciji). Po ZJN-2 ima ponudnik moznost dopolnitve ponudbe glede elementov, ki 

ne vplivajo na razvrstitev prejetih ponudb. 

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela 

ponudbe, ki se veze na tehnicne specifikacije predmeta javnega narocila oziroma tistih 

elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugacno razvrstitev njegove 

ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je narocnik prejel v postopku javnega narocanja 

(ZJN-2, 78. clen). 

Uvedba te novosti je bila v praksi zelo pomembna, saj se je zaradi tega zmanjsalo 

stevilo revizijskih zahtevkov in s tern cas do oddaje javnega narocila. 

2.1.10 Pogoji in merila 
Narocnik je dol zan doloCiti pogoje in meriIa, na podlagi katerih bo razvrScal 

ponudbe, tako da bo zagotovljena primerljivost med istovrstnimi podatki razlicnih 

ponudnikov, hkrati pa s tem ne sme nedopustno omejevati konkurence med ponudniki 

(Muzina in Zvipelj 2004, 16). 
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Pogoji in merila za ocenjevanje ponudb so poleg priprave tehnicnih specifikacij 

med bolj zahtevnimi nalogami narocnikov pri pripravi razpisne dokumentacije, kar v 

praksi povzroca najvec tezav. Bistveno je, da narocnik strogo loci pogoje od meril 

javnega razpisa. Pogoji za priznavanje sposobnosti ponudnika morajo biti izpolnjeni v 

celoti, merila za izbiro najugodnejse ponudbe pa narocnik doloci v vrednostnem smislu 

(Kovac 2005, 55). 

Merila narocnik svobodno doloci. V praksi se je pokazalo, da se merila obicajno 

zozijo Ie na enD merilo: najnizja ponudbena cena. Uporaba vee meril ali utezi je v RS 

zelo nizka. V nadaljevanju diplomskega dela je prikazano stanje objave razlicnih meril 

v nekaterih drzavah ED. 

Pogoji za priznanje sposobnosti so tiste vrednostne sestavine, ki morajo biti 

izpolnjene v odprtem postopku in v prvi fazi po stopka s predhodnim ugotavljanjem 

sposobnosti narocnika. 

Izmed ponudb, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, narocnik izbere najugodnejso 

ponudbo na podlagi meril. Merila morajo biti navedena v javnem razpisu ter nato se 

opredeljena in ovrednotena v razpisni dokumentaciji, tako da je momo v skladu z njimi 

enakopravno oceniti ponudbe. Merila so torej vnaprej podani razlikovalni znaki med 

ponudbami, katerih izbira odraza narocila (Muzina in Vesel 2004, 86). Spreminjanje 

meril po objavi in postavljanje neupraviceno diskriminatornih meril je prepovedano, pri 

slednjih je mozno vloziti zahtevek za revizijo (Kovac 2005, 56). 

Merila za ocenitev ponudb so: 


ekonomsko najugodnejsa ponudba, 


- najnizja ponudbena cena. 


Ekonomsko najugodnejsa ponudba 

Ekonomsko najugodnejsa ponudba je tista ponudba, katere vrednotenje meril je 

najugodnejse, torej ustreza razlicnim merilom. Gre za kombinacijo razlicnih meril, ki so 

lahko enako ali razlicno ponderirana (utezena). Zakon nekaj meril primeroma navaja: 

datum dobave ali zakljucki del, tekoci stroski, kakovost, estetske in funkcionalne 

lastnosti, tehnicne prednosti, poprodajne storitve in tehnicna pomoc, garancijska doba, 

obveznosti, povezane z rezervnimi deli, pogarancijsko vzddevanje, cena in podobno 

(Ferk 2004, 22). Cena je zaradi odplacnega odnosa pri oddaji narocil ena bistvenih 

sestavin ponudbe ter je v okviru merila ekonomsko najugodnejsa ponudba redni 

element, ne pa nujno. Katere izmed elementov merila narocnik izbere, je odvisno od 
vsakega konkretnegajavnega razpisa (Vesel 2002, 12). 

Merila za izbiro najugodnejse ponudbe so navedena v razpisni dokumentaciji, so 

opisana in ovrednotena ter so smiselno povezana z vsebino javnega narocila. Merila 

odrazajo narocnikovo presojo pomembnosti posameznih okoliscin, vezanih na 
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predmet ali izvedbo narocila. Po objavi narocila ali oddaji povabila narocnik meril ne 

bo vee spreminjal. 

Kot primer iz prakse naj navedem IN 10/2009, ki ga je bolnisnica KOPA 

Golnik objavila na portalu javnih naroCil Ur. 1. RS st. JN6883/2009, dne 21. 8. 

2009, razpisno dokumentacijo za oddajo javnega narocila za »Dobavo endoskopske 

opreme po sklopih« z zbiranjem ponudb po predhodni objavi. N arocnik je v XII. 

toek: Merila za izbiro najugodnejse ponudbe navedel: 

Narocnik bo za izbiro najugodnejsega ponudnika uporabil naslednja meriIa: 

- cena posameznega skiopa (ponder ali utez 0,6,. 


- cas garancije (ponder ali utez 0,2), 


- rok placiia (ponder ali utez 0, I), 


- stevilo realiziranih dobav - reference (ponder ali utez 0, I). 


Najcenejsa ponudba ni nujno najugodnejsa. Najugodnejsa ponudba je 

tista ponudba, ki po vrednotenju v skiadu z merili za izbiro najugodnejse 

ponudbe doseze najvisje skupno stevilo tock. 

Iz prakticnega primera vidimo, da nekateri narocniki zelo uspesno uveljavljajo 

merila za ocenitev ekonomsko najugodnejse ponudbe. 

Najniija ponudbena cena 

Naroenik doloei kot merilo za izbiro najnizjo ponudbeno ceno, kadar je kvaliteta 

predmeta javnega narocila tipizirana oziroma so odmiki od kvalitete mozni ali pa za 

naroenika to ni pomembno. Naknadno povisanje cene po sklenitvi pogodbe je 

prepovedano. Paziti je treba na neobicajno nizko ceno (Kovac 2005, 56). 

Zal se v praksi vse preveckrat dogaja, da je v javnih razpisih edino merilo najnizja 

cena. Organi RS, ki razpisujejo javna naroeila v vrednosti vee milijonov evrov, za 

tehnieno zelo zahtevno in drago medicinsko opremo, narocila, mnogokrat oddajajo Ie 

na podlagi merila najnizja ponudbena cena. 

Kot primer iz prakse naj navedem javno naroeilo ministrstva za zdravje, 

objavljeno na portalu javnih naroeil Ur. 1. RS st. JN3075/2009, dne 17.4.2009, 

razpisno dokumentacijo za oddajo javnega narocila za »Dobava in montaza 

medicinske opreme in aparatov za Kliniko za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgjjo (ORL) Klinicnega centra Ljubljana, objekt N2 in 

delno objekt«. Narocnik je za visoko zahtevno tehnolosko medicinsko opremo 

kot edino merilo v tocki IV.2) Merila za oddajo navedel Najnizja cena. 

Vrednost oddanega naroeila po sklopihje bila preko 10 milijonov evrov. 
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Iz prakticnega primera torej vidimo, da se drzavni organi kot najvecji porabnik 

javnih sredstev obnasajo zelo neodgovorno. Na vpraSanje, zakaj, je odgovor ministrstva, 

da imajo premalo kadra, da bi pripravili javno narocilo po nacinu Ekonomsko 

najugodnejsa ponudba. 

2.1.11 Portaljavnih narocil 
Dne 26. 6. 2007 je zacel delovati portal javnih narocil (dostopen na spletni strani 

Uradnega lista RS: (Uradni list RS. 2009. Portal javnih narocil 

Http://www.enarocanje.si/. (1.12.2009), ministrstva za finance, kamor narocniki 

neposredno posiljajo v objavo obvestila 0 javnih narocilih in razpisne dokumentacije v 

skladu z ZJN-2. S portal om upravlja javno podjetje Uradni list RS d. o. 0., ki v celoti 

zagotavlja tudi tehnicno podporo za njegovo delovanje. 

Portal javnih narocil zagotavlja sprotno brezplacno objavljanje vseh obvestil, ki jih 

doloca zakonodaja. Za spremljanje portala javnih narocil je potrebna registracija, ki je 

brezplacna. Objave mora narocnik poslati na portal javnih narocil na elektronski nacin, 

v obliki in po postopku za posiljanje v skladu z Informacijami, povezanimi z 

objavljanjem. Objave, ki jih narocnik poslje v objavo Uradu za uradne objave EU, se 

posljejo v elektronski obliki preko portala javnih naroCil. (po ZJN-2). 

Sledenju javnih razpisov na portalu javnih narocil so se prilagodile tudi zasebne 

gospodarske druzbe, ki zainteresiranim gospodarskim druzbam - ponudnikom iz 

obseine baze podatkov, ki vsebuje vsa javna naroCila in razpise, objavljene v RS (portal 

javnih narocil), EU (TED) in drzavah Vzhodne in Srednje Evrope, ponujajo storitev 

iskanja objavljenih narocil, ki ponudnike zanimajo. Glavna prednost te storitve so javni 

razpisi in narociIa, ki jih gospodarske druibe prejemajo po e-posti in to Ie iz dejavnosti 

in drzav, ki jih zanimajo (glede na korene besed, ki jih narocnik poda). Primer zasebne 

gospodarske druzbe, ki nudi taksno storitev, je Razpisi d. o. 0., ki na spletni strani 

http://www.javnirazpisi.com/ponuja taksno storitev (Javni razpisi d.o.o .. 2010. Pregled 

novih javnih narocil. Http://www.javnirazpisi.com/. (8.2.2010)). 

Po podatkih Razpisi d. o. 0., oziroma njihovega urednistva Javnirazpisi.com so bili 

na njihovi spletni strani (http://www.javnirazpisi.com/) v letu 2008 objavljeni 16.203 

javni razpisi. Podatki za leto 2009 se niso dostopni, vendar je bilo po prepricanju 

urednistva Javnirazpisi.com stevilo bistveno veeje, saj so priceli javni narocniki 

objavljati na portalu javnih narocil tudi narocila malih vrednosti. Po podatkih urednistva 

Javnirazpisi.com je na letni ravni za podrocje zdravstva na portalu javnih naroCil 

objavljenih okoli 1000 javnih razpisov (Javnirazpisi.com 2010, elektronska posta). 

Namen in prednosti portala javnih narocil 
Z vzpostavitvijo sistema e-narocanje lahko narocniki javna narocila v celoti 

izvedejo v elektronski obliki. Ker sistem omogoca, da tudi ponudniki pripravijo in 

oddajo ponudbo v elektronski obliki, je celoten postopek zasciten z visoko stopnjo 
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vamosti, ki zagotavlja anonimnost ponudnikov in onemogoca nezakonito pridobivanje 

informacij ter nepooblasceno poseganje v posredovane ponudbe pred predpisanim 

rokom. 

Pomemben element resitve je tudi vecja transparentnost postopkov javnega 

narocanja, saj sistem omogoca javno spremljanje odpiranja ponudb preko svetovnega 

spleta ter onemogoca naknadno spreminjanje oziroma prilagajanje ponudb po zakonsko 

dopustnem roku in dvome v pravilnost izvedbe postopka. 

Poleg navedenega ima sistem tudi druge funkcionalne prednosti, ki tako narocniku 

kot ponudniku pomagajo pri uCinkoviti izvedbi po stopka javnega narocanja in 

zmanjsujejo administrativne ovire. 

Portal javnih narocil je zelo poenostavil postopek javnih narocil tako za narocnike 

kot za ponudnike. Narocnik lahko predvsem hitreje in z manj sredstvi objavi javno 

narocilo ter ga po objavi tudi spremlja (npr. odgovarja na vprasanja ponudnikov). Za 

ponudnike pa je velika prednost, ker imajo narocniki zelo enostaven dostop do vseh 

objavljenih javnih narociL 

2.1.12 Revizija postopkov javnega narocanja 

Revizijo postopkov javnega narocanja obravnava Zakon 0 reviziji postopkov 

javnega narocanja (Or. 1. RS, s1. 7811999, v nadaljevanju ZRPJN-UPB3). Po tern 

zakonu so bili objavljeni se stitje zakoni 0 spremembah in dopolnitvah zakona 0 reviziji 

postopkov javnega narocanja (ZRPJN-A, ZRPJN-B, ZRPJN-C in ZRPJN-D). 

V Uradnem listu, st. 53, z dne 15. 6. 2007 je bit objavljen Zakon 0 spremembah in 

dopolnitvah zakona 0 reviziji postopkov javnega narocanja (ZRPJN-E), ki na podrocje 

pravnega varstva ponudnikov prinasa bistvene novosti predvsem v delu suspenzivnosti, 

stroskovnem delu in rokih, v katerih je treba vloziti zahtevek za revizijo. 

Temeljna nacela revizije postopkov javnih naroci! 

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnega narocanja, zagotovljeno z revizijo 

postopkov oddaje javnih narocil, temelji na nacelih, ki veljajo za oddajo javnih narocil, 

poleg tega pa veljajo se naslednja nacela (Ur. 1. RS, 81. 53/2007, ZRPJN-E, 3. clen): 

nacelo zakonitosti. 

- nacelo hitrosti. 

- nacelo dostopnosti. 

nacelo ucinkovitosti. 

Suspenzivnost - zadrianje aktivnosti narocnika 

ZRPNJ-UPB3 je bil pred sprejetjem ZRPJN-E po obrazlozitvi predlagatelja zakona, 

to je Ministrstva za finance RS, neprimeren, ker je vlozeni zahtevek za revizijo do 

odlocitve Dciavne revizijske komisije (ex lege) povzrocil ustavitev postopka. Taksna 
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ureditev je onemogoeala naroeniku, da bi izvajal postopek naroeanja ali doloeene 

aktivnosti naprej (Bukovec Marovt, Primec, Kostanjevec, Zvan in Smredel 2009, 2). 

V praksi je taksna ureditev pomenila, da se je veliko javnih naroeil vieklo v 

nedogled, ker so ponudniki viagali zahtevke za revizijo po tekoeem traku. Nekatera 

javna naroeila so se viekia leto in vee (primer operacijskih miz za Onkoloski institut 

Ljubljana). Tako je bila pogosto zlorabljena suspenzivnost oz. zadrzanje aktivnosti 

naroenika. 

Novela zakona ZRPJN z dne 7. 9.2007 ZRPJN-UPB5 spreminja 11. clen tako, da 

vlozeni zahtevek za revizijo avtomaticno ne zadrZi vec po stopka oddaje javnega 

naroCila. Ceprav je v postopku oddaje javnega naroeila vlozen zahtevek za revizijo, 

lahko naroenik nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naroeila, ne sme pa skleniti 

pogodbe. 

Vlagatelj zahtevka za revizijo pa lahko kadarkoli po vlozenem zahtevku za revizijo 

predlaga, da vlozeni zahtevek za revizijo zadrZi nadaljnje aktivnosti narocnika v 

postopku oddaje javnih narocil v celoti ali jih zadrZi deloma. Viagatelj mora zahtevek 

podrobno obrazloziti. 0 tern predlogu zahtevka za revizijo odioca DrZavna revizijska 

komisija RS (v nadaljevanju DRK) s sklepom. 

Ta noveia je bistveno pripomogla k temu, da so postopki javnih naroeit, za katere je 

kateri od ponudnikov vlozil postopek za revizijo, koneani veliko hitreje. Naroeniki so 

tako pridobili na casu, predvsem v tistih primerih, ko je bit zahtevek za revizijo zavrnjen 

kot neutemeIjen ali pa je bila utemeljenost zahtevka Ie delna. 

Stroski 

Druga zelo pomembna novost ZRPJN je bila v spremembi stroskov revizijskega 

postopka. Stroske revizijskega postopka ZRJPN ureja v 22. elenu, kjer med drugim 

doloca, da vsaka stranka predhodno trpi stroske, ki jih povzroCi s svojimi dejanji, 

povraeilo stroskov pa je odvisno od uspeha stranke v revizijskem postopku. Ce je 

revizijski zahtevek utemeljen, mora tako naroenik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka 

za revizijo povrniti potrebne stroske, nastale z revizijo; ee zahtevek ni utemeljen, pa 

mora viagatelj zahtevka za revizijo naroeniku povrniti stroske, nastale z revizijo 

(Smrdel 2009, 16). 

Skladno z doloeili 22. elena ZRPJN mora viagatelj placati na ustrezen racun pri 

ministrstvu, pristojnem za finance, takso. 
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Tabela 2.3 Takse v revizijskem postopku 

Blago 

storitve Gradnje 

Narocila, ki jih narocnik odda 
po postopku zbiranja ponudb 700EUR 1.400 EUR 
Narocila, za katere je objava potrebna 
Ie na portalu javnih narocil 2.500EUR 5.000EUR 
Narocila, za katere je objava potrebna 

tudi v Uradnem glasilu EU 5.000 EUR 10.000EUR 

Vir: 	 Taksa za postopek revizije oddaje javnega narocila, spletna stran ministrstva za 
finance: (Ministrstvo za finance RS. 2009. Takse pri javnih narocilih. 
Http://www.rnf.gov.si/slov/taksa.htmJ. (1.12.2009». 

Iz eetrtega odstavka 22. elena ZRPJN izhaja se, da mora vlagatelj v prirneru, ko 0 

njegovern revizijskern zahtevku odloea DRK in ga zavrne kot neuterneljenega, vplacati 

znesek v visini ze vplacane takse kot nadornestilo za stroske postopka revizije pred 

DrZavno revizijsko kornisijo (Srnrdel 2009, 17). 

Ornenjena novel a zakona ZRP IN je povzrocila veliko sprernembo v pristopu 

dobaviteljev do zahtevkov za revizijo. To se posebej velja za rnanjse ponudnike, ki jih 

lahko strosek taks financno prevec obremeni. Zaradi tega se je zrnanjsalo stevilo 

zahtevkov za revizijo postopka oddaje javnih narocil. 

2.2 Javno narocanje v EU 
Javna narocila v EU predstavljajo 16,3 odstotka porabe BDP EU ali skoraj 2000 

rnilijard evrov (EU BDP v letu 2008 je bil 12.256,48 rnilijarde evrov) in so pornemben 

sektor evropske ekonornije (Ministrstvo za finance 2009, 15). 

2.2.1 Politika EUprijavnih narocilih 

Med clanicarni so precejsnje razlike in delez se giblje rned 11 in 20 odstotki BDP. 

Odpiranje trga javnih narocil v okviru notranjega trga je povecalo cezrnejno konkurenco 

in prispevalo k znizanju cen, ki se placujejo iz drzavnih proracunov. Kljub ternu se 

vedno ostaja veliko rnoznosti za povecanje konkurence na podrocju javnih narocil ter s 

tern za vecje prihranke davkoplacevalskega denarja. 

Za javna naroCila veljajo zakonodaja EU in rnednarodna pravila, vendar ne za vsa 

narocila. V skladu s terni pravili je treba pri javnih narocilih zagotavljati transparentnost 

postopkov in posteno konkurenco za ponudnike. Nekateri nakupi so pod dolocenirni 

pogoji (npr. orozje, strelivo in vojaska oprerna, ce je to pornernbno za zascito varnostnih 

interesov) izvzeti iz pravil EU, nakupi, katerih vrednost je pod doloceno rnejo, pa 

rnorajo biti zgolj v skladu z naceli evropskih pogodb. 
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Zakonodajni paket direktiv 0 javnih narocilih, ki sta jih leta 2004 sprejela Evropski 

parlament in Svet EU, poenostavlja in posodablja postopke, na prirner tako, da olajsuje 

elektronska javna narocila v javnern sektorju. 

Pravilno izvajanje novih direktiv prispeva k odpiranju trga javnih narocil, izboljsuje 

delovanje notranjega trga ter EU ornogoca kar najboljsi izkoristek razsirjenega 

notranjega trga. 

Harrnonizacija postopkov sklepanja pogodb je pornernben dosezek notranjega trga. 

Evropska zakonodaja spodbuja konkurenco rned ponudniki z uvedbo transparentnih 

postopkov javnih narocil. Predvideva tudi pritozbene postopke proti organorn, ki ne 

izpolnjujejo svojih obveznosti. 

Na rnednarodni ravni je javno narocanje izvzeto iz osnovnih pravil Svetovne 

trgovinske organizacije (WTO). Poleg EU je se 12 drzav podpisalo sporazurn WTO 0 

vladnern narocanju. 

2.2.2 Veljavna pravna ureditev 

Vsi javni razpisi, ki presegajo doloceno vrednost javnih narocil, rnorajo biti 

objavljeni v Dodatku k Uradnernu listu EU (serija "S", "Uradni list S" ali "UL S") in 

objavljeni po vsej EU. 

Uradni list EU (UL) je edina periodicna publikacija, ki izide vsak delovnik v vseh 

uradnih jezikih EU. Sestavljen je iz dveh rnedsebojno povezanih serij (L: Zakonodaja in 

C: Inforrnacije in objave) ter iz dopolnilne izdaje (S: za objave javnih razpisov). Serija 

C vsebuje tudi dokurnente, ki so objavljeni izkljucno v elektronski obliki (UL C E). 

2.2.3 Direktive na podrocju javnih narocil 
Evropski parlarnent je za podrocje javnih narociI sprejel naslednje direktive, ki so v 

uporabi od 1. 2. 2006: 

- Direktiva 2004/18/ES (pot no irne: Direktiva 2004/18/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta EU z dne 31. 3. 20040 usklajevanju postopkov za oddajo 

javnih naroCiI gradenj, blaga in storitev, v nadaljevanju direktiva 2004118IES). 

- Direktiva 2005/511ES (polno irne: Direktiva kornisije 2005/51/ES z dne 7. 9. 

2005 0 sprernernbi Priloge XX k Direktivi 2004117/ES in Priloge VIII k 

Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlarnenta in Sveta EU 0 javnih narocilih, v 

nadaljevanju direktiva 2005/51 ES). 

- Direktiva 2005175/ES (polno irne Direktiva 2005175/ES Evropskega parlarnenta 

in Sveta EU 2005175/ES z dne 16. 11.20050 popravku Direktive 2004/18/ES 0 

usklajevanju postopkov za oddajo javnih narocil gradenj, blaga in storitev, v 

nadaljevanju direktiva 2005/18ES). 

Najpornernbnejsa direktivaje 2004118/ES, ki regulirajavna naroCila in velja v vseh 

clanicah EU. 
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2.2.4 Splosni pogoji za narocila 

Za oddajo narocil, sklenjenih v drzavah clanicah v imenu drzave, regionalnih ali 

lokalnih in drugih oseb javnega prava, veljajo nacela iz Pogodbe in zlasti nacelo 

prostega pretoka blaga, nacelo svobode ustanavljanja in nacelo svobode opravljanja 

storitev ter nacela, ki iz teh izhajajo, kot so nacelo enakopravnosti, nacelo 

nediskriminacije, nacelo vzajemnega priznavanja, nacelo sorazmernosti in nacelo 

transparentnosti. Vendar je za narocila nad doloceno vrednostjo priporocljivo na podlagi 

teh nacel sprejeti dolocbe 0 usklajevanju nacionalnih postopkov za dodeljevanje teh 

narocil na ravni EU, da bi zagotovili njihovo uresnicevanje in jarncili odpiranje javnih 

narocil konkurenci. Te usklajevalne dolocbe bi se zato morale razlagati v skladu z 

zgoraj navedenimi pravili in naceli kakor tudi z drugimi pravili iz Pogodbe (Direktiva 

2004/18/ES). 

Za zagotovitev boljse vidnosti javnih razpisov je EU uvedla ustrezne instrumente, 

kot so standardni obrazci za objave 0 javnern narocilu in Enotni besednjak javnih 

narocil (CPV), ki je v Uredbi Evropskega pariamenta in Sveta ED St. 2195/2002 [12] 

dolocen kot referencna nomenklatura za javna narocila. 

Objave 

Javne objave inforrnacij 0 postopkih oddaje javnih narocil pomenijo konkretizacijo 

nacela transparentnosti (ZJN-2, 72. clen) kot enega izmed temeljnih nacel javnega 

narocanja. Transparentnost je zagotovljena zlasti z javnimi objavarni v uradnih glasilih 

oz. na internetu, v katerih narocnik objavi osnovne inforrnacije 0 javnern naroCilu, ter s 

prosto dostopnostjo do razpisne dokumentacije, v kateri narocnik javno narocilo 

podrobneje predstavi in doloci pravila sodelovanja (Zvan 2009, 1). 

Narocnik mora poslati objave tako Dradu za uradne objave EU kot tudi portalu 

javnih narocil (ZJN-2, 12. clen), seveda ob upostevanju mejnih vrednosti narocil, za 

katere je potrebna obj ava v ED. 

Na Uradni list EU narocniki posiljajo objave po elektronski poti na spletno stran 

»Tenders Electronic Daily«, v nadaljevanju TED, (SIMAP-portal javnih narocil. 2009. 

TED-poslovne priloinosti v Evropi. Http://www.simap.europa.eul. (17.08.2009).), 

(Zvan 2009, 3). 

Sistem portal a javnih narocil deluje tako, da narocnik poslje obvestilo na portal 

javnih narocil in ce je potrebna objava tudi v uradnem listu ED, portal javnih narocil 

omogoca avtomatski prenos obvestila na Urad za uradne objave ED. 
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Tabela 2.4 Objavljena narocila na Uradnem }istu EU, portalu TED 

Koda Stevilo 
drzave Drzava objav 

EU Evropska unija 565 
AT Avstrija 23 
BE Belgija 6 
BG Bolgarija 8 
CY Ciper o 
CZ Ceska 1 
DE Nemcija 115 
DK Danska 16 
EE Estonija 12 
ES Spanija 35 
FI Finska 39 
FR Francija 106 
GR Grcija 11 
HU Madzarska 3 
IE Irska 4 
IT Italija 51 
LT Litva 7 
LU Avstrija 2 
LV Latvija 5 
MT Malta o 
NL Nizozemska 2 
PL Poljska 10 
PT Portugalska 4 
RO Romunija 7 
SE Svedska 42 
SI Slovenija 1 
SK Slovaska 2 
UK Zdruzeno kraljevstvo 63 

Vir: 	 SIMAP-portal javnih naro~il. 2009. TED-poslovne priloinosti v Evropi. 
Http://www.simap.europa.eu/. (17.08.2009). 

RS je imela na dan objave Ie eno objavljeno javno narocilo na portalu TED. Baltske 

drzave, clanice EU, ki so primerljive z RS, imajo vsaj nekaj objav: Litva (7), Latvija (5), 

Estonija (12). 
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Vzrok za to bi lahko bilo slabo koriscenje evropskih sredstev. 

Standardni obrazci za objave 0 javnem narocilu 

Na ravni EU SO v veljavi naslednji standardni obrazci za objave 0 javnem narocilu: 

- predhodno informativno obvestilo. 

- obvestilo 0 narocilu. 

- obvestilo 0 oddaji narocila. 

- periodicno informativno obvestilo - gospodarske jayne sluzbe. 

- obvestilo 0 narocilu - gospodarske jayne sluzbe. 

- obvestilo 0 oddaji narocila - gospodarske jayne sluzbe. 

- kvalifikacijski sistem - gospodarske jayne sluzbe. 

- obvestilo 0 profilu kupca. 

- poenostavljeno obvestilo 0 narocilu pO dinamicnem nakupovalnem sistemu. 

- koncesjja za jayne gradnje. 

- obvestilo 0 narocilu - naroCila, ki jih bo oddal koncesionar. 

- obvestilo 0 projektnem nateeaju 

Obrazci za objavo javnih narocil SO objavljeni na spletni strani 

Http://simap.europa.eu/ (Zvan 2009, 1). Ta naCin objavljanja obrazcev v praksi zelo 

poenostavlja in standardizira delo narocnikov. 

Enotni besednjakjavnih narocil- CPV 

CPV klasifikacija (Common Procurement Vocabulary) predstavlja sistem enotne 

klasifikacije za javna narocila, s katerim natancno opisemo predmet javnega narocila. 

Hkrati omogoca laZje komuniciranje med narocnikom in ponudnikom. 

CPV je sestavljen iz glavnega besedila, ki doloca predmet javnega narocila, in 

dopolnilnega besedila, ki vsebuje dodatna pojasnila. Glavno besedilo je osnovano na 

drevesni strukturi z vsebujoCimi kodami. Kode so devetmestne, sestavljene iz Stevil od 0 

do 9 oziroma osemmestne s kontrolno stevilko. V saka koda vkljucuje besedilo, ki 

opisuje vrsto ponudbe, dela ali storitve, ki je predmet javnega narocila: (SIMAP-portal 

javnih narocil. 2009. CPV-Common Procurement Vocabulary. Http://simap.europa.eu/ 

codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv _sl.html. (17.08.2009)). 

- prva dva znaka dolocata oddelke (XXOOOOOO-Y) 

prvi trije znaki dolocajo skupine (XXXOOOOO-Y) 

prvi stirje znaki dolocajo razrede (XXXXOOOO-Y) 

- prvih pet znakov doloca kategorije (XXXXXOOO-Y) 

Vsak izmed zadnjih treh znakov podaja vecjo stopnjo natancnosti znotraj 

posamezne kategorije. Naloga devetega znaka je preverjanje prejsnjih znakov. 

Dopolnilni besednjak je mogoce uporabiti za razsiritev opisa predmeta narocila. 
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Postavke so sestavljene iz alfanumericne kode z ustreznim besedilom, ki omogoca 

dodajanje nadaljnjih podatkov v zvezi s specificno vrsto ali namembnim krajem blaga, 

ki bo nabavljeno: (SIMAP-portal javnih narocil. 2009. Informacijski sistem za evropska 

javna narocila. Http://www.simap.europa.euJ. (17.10.2009».Taksen standardizirani 

sistem seveda pomeni poenotenje evropskih narociL 

2.2.5 Informacijski sistem javnega narocanja 


SIMAP - Portal 0 evropskih javnih narocilih 


Je spletni portal za javna narocila EU, ki ponuja: 


- splosne in posebne informacije 0 evropskem sektorju javnih narocil, 

- povezave na najnovejse evropske direktive 0 javnih narocilih, 

povezave na kode in pragove pogodbenih vrednosti, ki se uporabljajo pri javnih 

narocilih, 

- uradne standardne obrazce za posiljanje obvestil za objavo v Dodatku k 

Uradnemu listu (UL S), kakor je doloceno v evropskih direktivah, spletne za 

posiljanje za objavo in v obliki PDF za posvetovanja. 

Slika 2.1 SIMAP-Portal 0 evropskih javnih narocilih 

eNotices TED 
S~elni olxazci 2a pripravo .·~.po4I~".~o)Wnlh.. ....,ea...... '. 111 ..... "."~.''...... ·.·.DIf.···L.'... t~.·.· .... ." ,I.

I ...• ..' ....<..atwestil 0 javnlh narotilh ..,.ponu,.. 
~' '...•..... :~ ....J\Ml...iYfop'. i.. .•..• 

. ., .•.. ·.i../: .• ~ ..... 

eSenders 
Storlt&\l fa n.poll'ednG.Ielttrauko .. 

oddajo obwdIl 0 javnah naroeilh 

Vir: Spletna stran, SIMAP Http://simap.europa.eu/index_sl.htm, datum dostopa: 11.2. 
2010. 

TED Spletna podatkovna baza 0 javnih narocilih 

Od julija 1998 je Uradni list S na voljo izkljucno v elektronski obliki in je dosegljiv 

na intemetu prek baze podatkov javnih razpisov TED na spletni strani 

Http://ted.evrovopa.eu in na CD-ROM (CD ROM aplikacija UL S). 

TED zagotavlja prost dostop do poslovnih priloznosti. Petkrat tedensko se ga 

dopolni s priblizno 1500 obvestili 0 javnih narocilih iz EU, Evropskega gospodarskega 

prostora in sirse (SIMAP-portal javnih narocil. 2009. TED-poslovne priloinosti v 

Evropi. Http://www.simap.europa.euJ. (17.08.2009». 

Omogoca pregledovanje, iskanje in razvrscanje obvestil 0 javnih narocilih po 

drZavah, regijah, poslovnih sektorjih itd. 
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Iskanje z doloceno temo povezanih infonnacij je olajsano s funkcijo Brskanje, s 

katero se odpre hierarhicno strukturirano drevo na enem izmed naslednjih podrocij. 

Tabela 2.5 Podrocja iskanj infonnacij na TED 

Opis Okrajsava 

1. Zadnja objava 

2. Po stevilki izdaje 

3. Moj poslovni sektor CPV 

4. Po lokaciji NUTS 

5. Po rubriki 

Vir: 	 SIMAP-portal javnih narocil. 2009. TED-poslovne priloinosti v Evropi. 
Http://www .simap.europa.eui. (17.08.2009). 

Podatki 0 vsakem javnem naroCilu so objavljeni v vseh 23 uradnih jezikih EU. V sa 

obvestila institucij EU so v celoti objavljena v vseh teh jezikih. 

Za objavo javnega narocila na TED lahko narocniki uporabljajo intemetno orodje 

eNotices ali eSenders. 

eNotices Spletni obrazci za pripravo obvestil 0 javnih narocilih 

Zagotavlja dostop do vseh standardnih obrazcev, ki se uporabljajo za evropska 

javna naroCila. Ta brezplacna storitev omogoca delo v prilagojenem okolju ter pospesi 

delo in postopek objave obvestil 0 javnih narocilih. eNotices tudi pomaga pri odkrivanju 

morebitnih napak v obvestilih in prevetjanju skladnosti z direktivami EU, ki urejajo 

postopke javnih narocil 

eSenders - Storitev za neposredno elektronsko oddajo obvestil 0 javnih narocilih 

Je namenjen organizacijam, ki so usposobljene, da predlozijo objave direktno 

Uradu za publikacije v fonnatu XML. 

2.3 Javna narocila v zdravstvu v Sloveniji 
Za zdravstveno dejavnost v RS je namenjeno veliko materialnih sredstev, zato je 

zelo pomembno, dajih racionalno in ucinkovito uporabimo (Arzensek, 2004, str. 696). 

Po podatkih ministrstva za finance so bili odhodki drzavnega proracuna v letu 2008 

8.087.488.596 evrov, od tega je bilo zdravstveno varstvo delezno 88.022.981 evrov ali 

1,09 odstotka. Po podatkih Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v 

nadaljevanju AJPES) se letno izvede za 4.500.000.000 evrov javnih narocil, kar 

predstavlja 5,5 odstotka drzavnega proracuna RS: (Ministrstvo za finance RS. 2009. 

Proracun RS. Http://www.mf.gov.silslov/proracun.html. (5.2.201O». Prav zaradi svoje 

pomembnosti je to podrocje zelo obcutljivo. 
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2.3.1 Zgodovina javnega narocanja v zdravstvu 
Javna narocila so v slovenskem gospodarstvu od osamosvojitve do danes postala 

temeljni narodnogospodarski interes. Smisel in cilj uvajanja javnih narocil je bil 

predvsem v tern, da se predpise postopek, s katerim bodo v najvecji meri dosezeni cilji 

pravne ureditve, ki zagotavljajo racionalno porabo namenskih sredstev, seveda ob 

zagotavljanju pravic in dolznosti obeh strank - narocnika in ponudnika. Pomembni 
cilji uvajanja javnega narocanja izhajajo iz dejstva, da so javna narocila nacrtno 

sprejeta kot: 

instrument drZavne gospodarske politike. 

sredstvo za zagotavljanje in ohranjanje konkurence. 

ukrep za preprecevanje korupcije (Kastelic 2005, 66). 

- nacin za povecanje zaupanja javnosti 

Razvoj javnega narocanja lahko sprernljamo, primerjamo in razvrscamo po nacinu 

postopka, ki ga narocniki uporabljajo, zanimiva pa je tudi razmejitev glede na casovno 

obdobje. 

Obdobje do leta 2003 

Javna narocila za medicinske pripomocke so bila v obdobju do leta 2002 ze zelo 
dobro utecena. V letu 2002 je bilo stevilo vseh razpisov 2991, izdanih je bilo 2617 

sklepov v skupni pogodbeni vrednosti 6,67 milijarde evrov. Stevilo narocnikov je bilo 

699, od tega kar 65 bolnisnic, lekam in zdravstvenih domov, kar je predstavljalo 9 

odstotkov narocnikov. Med prvimi narocniki v Sloveniji je z javnim razpisom za 

nakup medicinskega potrosnega materiala in zdravil zacela UKC Maribor. Kasneje so 

se ji pridruzile skoraj vse ostale bolnisnice in zdravstveni domovi (Kastelic 2005, 66). 

Javna narocila so v tern obdobju javni zdravstveni zavodi (v nadaljevanju JZZ) 
izvajali sami. Ministrstvo za zdravje je decembra 2002 zacelo s pilotskim projektom 

skupnih nabav v zdravstvu za rokavice, igle in rokavice. V tern projektu je sodelovalo 

osem zavodov, in sicer sedem bolnisnic (UKC Ljubljana, UKC Maribor ...) in 

Zdravstveni dom Ljubljana (Arzensek 2004, 696). 

V zacetnem obdobju je prevladoval osrednji tip postopka, ki ga lahko imenujerno 

odprti. V njem lahko sodelujejo vsi zainteresirani ponudniki, narocnik pa izbere 
najugodnejsega izmed vseh tistih, ki so pravocasno predlozili pravilno in popolno 

ponudbo. Ob odprtem tipu po stopka se je skladno z veljavno zakonodajo vse bolj 
uveljavljal tudi omejeni postopek, kjer lahko predlozijo ponudbe sarno tisti ponudniki, 

ki jih narocnik k ternu povabi. Na moci je vse bolj pridobival tudi postopek s 

pogajanji, pri katerem se narocnik obme na mozne ponudnike in se nato pogaja sarno 
z enim ali nekaterimi od njih. 
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To obdobje je zaznarnovala sprernernba, ki jo je uvedel no vi zakon (Ur. 1. RS, St. 

101199, Zakon 0 zdravilih in rnedicinskih pripornockih, v nadaljevanju ZZMP, datum 

objave 8. 12. 1999), ki je prepovedal prodajo zdravil zdravstvenirn dornovorn. 

Kolicina in vrednost javnih narocil je zato rnocno padla (Kastelic 2005, 66). 

Obdobje od leta 2003 do 2004 

V tern obdobju se pojavijo prvi poskusi skupnih javnih razpisov, katerih narnen je 
olajsati delo narocniku in ponudniku. Pooblasceni narocnik je pridobil pooblastila 

dolocenih, obicajno teritorialno povezanih zavodov, in pripravil enotno razpisno 

dokurnentacijo. Taksna priprava javnih razpisov se je izvajala pri Skupnosti 

zdravstvenih dornov prekmurske regije, Osnovnern zdravstvenern varstvu Gorenjske 

in Skupnosti zdravstvenih dornov celjske regije (Kastelic 2005, 66). 

Taksna oblika razpisa je ornogocala in ohranjala zdravo konkurenco ter 

dovoljevala sodelovanje rnanjsih dobaviteljev. 

Pooblasceni narocnik je bi! v prvi fazi po stopka vezan predvsern na ZJN-l in 

njegova dolocila, rnedtern ko je v drugi fazi uposteval zelje in potrebe koncnih 

uporabnikov. Ponudnikorn je bilo ornogoceno, da predlozijo ponudbo za vse 

narocnike, ki so jim dali pooblastilo, za posarneznega narocnika, za posarnezno 
skupino blaga ozirorna za posarnezno podskupino razpisanega blaga. JZZ so veCinorna 

pridobili ugodne ozirorna sprejernljive ponudbe. Velikokrat so bili uspesni lokalni 

dobavitelji, ki so izkoristili svojo konkurencno prednost (Kastelic 2005, 67). 

Taksna oblika je ohranjala zdravo konkurenco in dovoljevala sodelovanje rnanjsih 

lokalnih dobaviteljev. 

Prednosti tako pripravljenih javnih razpisov so predvsern v tern, da so dokurnenti 

o dokazovanju pravno formalne ustreznosti ponudnikov predlozeni sarno enkrat, 

financni stroski so rnanjsi za narocnika in ponudnika, sam postopek izvedbe javnega 

razpisa pa je hitrejsi (Kastelic 2005, 67). 

Slabosti so se pokazale pri velikih zahtevah narocnikov, predvsem v tern, da so 

tisti narocniki, ki so irneli prevelike zahteve po dodatnih ugodnostih (daljsi plaCilni 

rok, hitra dostava itd.) ali neprirnemo oblikovane sklope (npr. zahteva po 100-odstotni 

ponudbi), pridobili sarno enD ali nobene ponudbe (Kastelic 2005, 67). 

Obdobje od leta 2004 do 2006 

V letu 2004 se je pojavila oblika javnega narocanja v zdravstvu - skupna javna 

narocila, ki jih po pooblastilu narocnikov izvaja rninistrstvo za zdravje (Kastelic 2005, 

67). Se pred tern je rninistrstvo za zdravje izvedlo pilotski projekt (Arzensek 2004, 
696). 

Projekt pa je zasel v zacetniske tezave in po rnnenju ponudnikov in nekaterih 
narocnikov ni doprinesel k boljsi ureditvi javnega narocanja (Kastelic 2005, 67). To 
dokazuje dejstvo, da se je veliko narocnikov odlocilo, da odstopijo od tako izvedenih 
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naroCiI. Veliko pripomb so imeli tudi uporabniki, saj je bilo pri narocilih glavno 

merilo najnizja cena. To pa je pomenilo, da so narocila prejeli ponudniki, ki so imeli 

najnizjo ceno, a tudi nizjo kakovost ponujenih izdelkov. 

Primer: V javnosti je zelo odmevala afera plenice. Druzba Tosama je 

namrec dobavljala plenice, ki so bile zelo nekakovostne oziroma premalo 
vpojne. Tako so uporabniki namesto ene plenice v istem casovnem obdobju 

porabili dye. 

To pa seveda ni bilo racionalno. 

Obdobje od leta 2007 

7. 1. 2007 je zacel veljati zakon ZJN-2, ki je odpravil pomanjkljivosti prejsnjega 

zakona ZJN-l. Novosti so opisane v poglavju 2.13. 

2.3.2 Javno narocanje v zdravstvu danes 
Ponudniki zdravil in medicinskih pripomockov se nenehno soocajo s spremenjeno 

zakonodajo javnega narocanja. Trg medicinskih pripomockov je omejen, izid 

sodelovanja na javnem razpisu pa zelo negotov (Kastelic 2005, 68). Ponudniki so bili 

v zacetku zelo tolerantni za napake narocnikov. Prepricani so bili, da se bo stevilo 

napak scasoma zmanjsalo. Danes pa lahko ugotovimo, da so razmisljali narobe. 

Stevilo napak, ki se pojavljajo pri javnih narocilih, je vsako leto vecje, kar bi v veliki 

meri lahko pripisali povecanemu stevilu napak narocnikov in boljsemu strokovnemu 

znanju ponudnikov. 

Miroslav KonCina v svojem clanku z naslovom Javna narocila pod ostrim ocesom 

Evropske komisije pravi: 

»Medtem ko je morda v nasem zakonu 0 javnih narocilih se mogoce najti 

sibkost ali nenatancnost clenov, je za izvajanje javnih narocil v EU 

najpomembnejsa resnicna pripravljenost nosi1cev odlocanja, da uresniCijo 

naceio dobrega gospodaIja, kar je osrednji namen novega zakona in pravnega 

reda EU. To pomeni, da naj bi nosilci naredili vse, da uresnicijo smoter 

zakona, ne pa da iscejo luknje in slabosti v njem. Kaze, da bodo morali JZZ 
in druge drzavne sluzbe okrepiti vrste s strokovnjaki, ki bodo razumeli 

gospodarski smoter javnega narocila.« 

(Koncina 2004, 24) 

Javno narocanje v vecini primerov pozitivno vpliva na razvoj gospodarstva, saj 
vzpodbuja konkurenco in krepi stalen razvoj gospodarstva. Pray zaradi svoje velikosti 
in pomembnosti je to podrocje zelo obcutljivo, a hkrati zelo privlacno. 

Z uveljavitvijo ZJN -2 in portal a javnih narocil se je javno narocanje poenostavilo 
saj je povezano z manj stroski. Hkrati se je z uveljavitvijo portal a javnih narocil 

povecala transparentnost javnih narocil in enakopravnost ponudnikov. DRK ima manj 
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dela zaradi uveljavitve stroska 5000 evrov, ki ga vlagate1j revizijskega po stopka 

deponira na racun DRK. Ce DRK vlogo zavme, vlagatelj izgubi depozit. 

2.3.3 Javna narocila v zdravstvu v prihodnosti 
Problematika javnih razpisov v zdravstvu je kompleksna in izredno obsezna. 

Zagotovo je po tezavnosti, zahtevnosti in prepletanju stevilnih interesov ena od vecjih v 

javnem sektorju (Uran 2005, 79). 

Pray gotovo bo treba poenostaviti celoten postopek javnih razpisov. Vendar se 

moramo zavedati, da so lahko morebitne spremembe tudi dvorezne. Manjsa formalnost 

postopkov in nove oblike sodelovanja dopuscajo vecjo moznost krsitve konkurence in 

nepreglednost postopkov. Kot dodatno okoliscino je treba upostevati omejitve 

majhnosti slovenskega prostora (Kastelic 2005, 70). 

Z uve1javitvijo portala javnih narocil je bil storjen velik preskok v kakovosti javnih 

razpisov. Se vedno pa narocniki izkoriscajo mejno vrednost do 10.000 evrov, ko lahko 

izvedejo narocilo brez javnega razpisa. To naredijo tako, da vecje narocilo razdelijo na 

vee manjsih. Zakonodajalec bi moral v bodoce uvesti tudi portal malih javnih narocil. 

Zagotoviti bo treba dinamicen sistem, ki se bo odzival na trenutne okoliscine in potrebe 

tako narocnikov kot ponudnikov. Seveda pa je to Ie eden od segmentov izboljsav. 

Potrebno bo nadaljnje resevanje ze obstojecih problemov in sprotno ter hitro resevanje 

nastalih tezav. 

2.3.4 Glavni akterji javnega narocanja v zdravstvu 

Pri javnih naroCilih v zdravstvu so glavni akterji JZZ in ministrstvo za zdravje, ki 

nastopa kot pooblasceni narocnik, ter seveda ponudniki. 

Javni zdravstveni zavodi (JZZ) 

Zdravstvena dejavnost kot javna sluzba se opravlja v okviru mreze jayne 

zdravstvene sluzbe. Glede na dolocbe Zakona 0 zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, St. 

23/05, objavljen 26. 1. 2005, v nadaljevanju ZZDe-UPB2) so JZZ organizacije, ki jih 

ustanovijo drZava ali lokalne skupnosti za opravljanje jayne zdravstvene sluzbe na 

primami, sekundarni in terciami ravni. 

Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terdarni ravni 

Zdravstvena dejavnost na prim ami ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in 

Iekamisko dejavnost. 

Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni obsega specialisticno ambulantno in 

bolnisnicno dejavnost. 

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega opravljanje dejavnosti kEnik, 

klinicnih institutov ali klinicnih oddelkov ter drugih pooblascenih zdravstvenih 

zavodov. 
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Kot posebna specialisticna dejavnost se na sekundami in terciami ravni opravlja 

socialnomedicinska, higienska, epidemioloska in zdravstvena dejavnost. (ZZDej, 2005, 

2. clen) 

Lokalne skupnosti so ustanovitelji tistih javnih zavodov, ki opravljajo zdravstveno 

dejavnost na prim ami ravni, izjema je zdravstveno varstvo studentov, ki ga zagotavlja in 

doloca RS. Mrezo jayne zdravstvene sluzbe na sekundami in terciami ravni zagotavlja 

RS. Ddava in obcine so torej ustanovitelji in lastniki infrastrukture zavodov. Skrbijo za 

skladen regionalni razvoj dejavnosti na sekundami ravni in izvajajo potrebne investicije. 

JZZ so torej proracunski uporabniki, ki morajo v skladu z ZJN-l nabavljati blago, 

narocati storitve in gradnje preko javnih narocil. Kakovostno izvajanje javnih naroCiI v 

JZZ sluzi kot orodje za obvladovanje stroskov in vpliva na zmanjsanje vrednosti 

odhodkov. Racionalno ravnanje ter spremljanje dela vodstva JZZ je pogoj za 

zagotavljanje potrebnih sredstev na eni strani in racionalno porabo financnih sredstev na 

drugi strani. 

Tabela 2.6 Stevilo JZZ v RS: 

VrstaJZZ Stevilo 

liKe 2 
Splosne bolnisnice 11 
Specialne bolnisnice II 
Zdravstveni domovi 59 
Zavodi za zdravstveno zavarovanje 10 
Lekame 24 
Drugi 7 
Skupaj 124 

Vir: UMAR. 2009. Javni zdravstveni zavodi. Http://www.umar.gov.si.(l.1l.2009). 

Tabela 6. prikazuje stevilo JZZ, ki so pravne osebe javnega prava in so na seznamu 

neposrednih in posrednih uporabnikov proracuna navedeni pod podskupino 

proracunskega uporabnika 3.2. 

Ministrstvo za zdravje RS 

Kot pooblaSceni narocnik za vecje investicije v zdravstvu (npr. gradnja kompletne 

bolniSnice) in za povezane narocnike ministrstvo za zdravje nastopa v postopkih 

javnega narocanja. Vse dejavnosti izvaja Direktorat za zdravstveno ekonomiko in zanj 

Sektor za investicije in javna narocila. Naloge Direktorata za zdravstveno ekonomiko so 

naslednje: 
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- naertovanje, vodenje, nadzor nad izvedbo in spremljanje investicij ter pripravo 

analiz, poroeil in drugih gradiv s podroeja investieij v jayne zdravstvene 

zavode, katerih ustanoviteljiea je RS, 

oddajo javnih naroCil investieijskega znaeaja, prevzem in obraeun izvedenih 

javnih naroeil, 

- druge naloge, ki skladno s predpisi in naravo dela v javnih zdravstvenih 

zavodih, katerih ustanoviteljica je RS, ter drugimi predpisi, zadevajo podrocje 

investicijskih vlaganj v javno zdravstvo, 

- razpolaganje z nepremieninami oziroma drugim opredmetenim premozenjem 

ddave, ki je v upravljanju javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica 

jeRS, 

spremljanje gospodarjenja z zgradbami in opremo v javnih zdravstvenih 

zavodih, katerih ustanoviteljica je RS, 

ugotavljanje upravieenosti in nadzor nad izvedbo investicij ter pripravo analiz, 

porocil in drugih gradiv s podrocja investicij v jayne zdravstvene zavode, 

katerih ustanoviteljiee so lokalne skupnosti, RS pa jih sofinaneira, 

vodenje in koordinacijo postopkov za izvedbo central nih javnih narocil za jayne 

zdravstvene zavode, 

pripravo predloga postopkov oddaje javnih narocil male vrednosti, poroeil, 

analiz in drugih gradiv s podrocja javnih naroeil ter letnega tenninskega plana 

oddaje javnih naroeil in javnih razpisov, 

sodelovanje pri pripravi predlogov za oddajo javnih narocil in javnih razpisov 

za sofinaneiranje notranjih organizacijskih enot, 

pripravo letnega porocila oddaje javnih narocil ministrstva ter koordiniranje 

priprave skupnega letnega porocila oddaje javnih narocil ministrstva in vseh 

organov v sestavi ministrstva, 

planiranje in kontrolo porabe sredstev ter oddajo javnih naroeil za zagotavljanje 

pogojev za delovanje ministrstva, in sieer materialnih stroskov, investicij in 

investicijskega vzdrZevanja. 

Vir: Ministrstvo za zdravje RS. 2009. Informacije javnega znacaja. 
Http://www.mf.gov.si/. (05.02.2010). 

Ponudniki medicinske opreme 

Med ponudniki opreme, ki se prijavljajo na javna naroCila, ki jih izvajajo JZZ 

oziroma v njihovem imenu ministrstvo za zdravje, je treba posebej izpostaviti 
ponudnike medicinskih pripomockov. 

»Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba, ki ponuja 

izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo (ZIN-2, 1. clen, 15. 

odstavek). 
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»Oospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in 

izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizicna oseba ali oseba javnega prava ali 

skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo in/ali gradnjo, blago ali storitve 

(ZJN-2, I. clen, 5. odstavek). 

Ponudniki morajo pri prijavljanju na jayne razpise v zdravstvu izpolnjevati 

dolocene pogoje. Ponudniki, ki ponujajo medicinsko opremo, morajo biti vpisani v 

register. Pred vstopom RS v EU so morali ti ponudniki registrirati medicinske 

pripomocke pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomocke. Po vstopu RS v 

EU to ni vec potrebno. 

Ponudniki medicinske opreme se delijo na: 

- proizvajalce medicinske opreme; teh je malo (npr. Soca oprema d. 0.0., Novak 

Md. o. 0., Kambic laboratorijska oprema d. 0.0., ...), 

direktne zastopnike proizvajalcev medicinske opreme; teh je naceloma zelo 

malo (npr. Johnson&Johnson d. o. 0., Siemens d. o. 0., Draeger Slovenija d. o. 

0., Olympus Siovenija d. o. 0., ...), 

pooblascene distributerje proizvajalcev medicinske opreme; teh je veCina (npr. 

Mollier d. o. 0., MM Surgical d. o. 0., Medico Engineering d. o. 0., Oorenje 

OTI d. o. 0., ...), 

- velike distributerje in zbimike; ti nastopajo predvsem v velikih javnih narocilih, 

v katerih manjsi ponudniki ne morejo sodelovati, saj niso zmofui ponuditi vec 

razlicnih vrst opreme. Le-ti to dejstvo izkoriscajo in visajo cene medicinske 

opreme na trZiscu, saj so njihove marze med 5 in 15 odstotkov. To so npr. 

Sanolabor d. d., Oorenje OTI d. o. 0., Mollier d. o. 0., ... Pray delovanje teh 

ponudnikov, ki so zelo spretni lobisti v JZZ in ministrstvu za zdravje, pa 

iznicuje pridobitve javnih narocil. 

2.3.5 Javna narocila zdravstvenih in nezdravstvenih storitev 
Zdravstveno podrocje je zaradi svojega financnega obsega postalo v okviru 

javnega sektorja enD najvecjih v drZavi. Na trgu se pojavlja veliko stevilo zavodov, ki 

imajo zaradi svoje organiziranosti in delno tudi zgodovinskih razlogov zelo razlicne 

potrebe. Medtem ko je uporaba potrosnega materiala in opreme v veliki meri odvisna 

od njihove dejavnosti, je zagotavljanje storitev odvisno od njihovega notranjega 

ustroja (Uran 2006, 89). 
Tako kot vse organizacije tudi jayne zdravstvene ustanove za opravljanje svojega 

poslanstva potrebujejo osnovne resurse, kot so zaposleni, material, storitve, denama 

sredstva in informacije. Zagotav1janje vseh teh virov je za organizacije zaradi 

obcutljivosti zakonsko regulirano; podrocje oskrbe materialov in storitev pokriva 

zakonodaja s podrocja javnega narocanja. 
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Za veCino Ijudi so storitve v zdravstvu Ie posegi preventivne ali kurativne narave, 

ki jih izvajalci opravijo na dejanskih ali potencialnih bolnikih. Pri opravljanju 

nekaterih storitev se poleg tega uporabljajo tudi zdravila in drug medicinski material. 

Nekatere storitve izvajaici opravljajo kot del svojega del a, medtem ko za drugo 

poskrbijo zunanji izvajalci. 0 prvih govorimo kot 0 intemih storitvah in 0 drugih kot 0 

zunanjih storitvah (Uran 2006, 89). 

Razlogi, zaradi katerih zdravstvene ustanove uporabIjajo zunanje medicinske 

storitve, pa so: velikost in organiziranost zdravstvenega zavoda, obseg potreb po 

posameznih storitvah, razpolozljivost opreme, zahtevnost storitve ter usposobljenost 

notranjih izvajalcev. 

V nadaljevanju born prikazal, kako locimo storitve v zdravstvu. Locimo dva 

osnovna tipa storitev, medicinske in nemedicinske storitve. 

2.3.6 Skupna javna narocila v zdravstvu 
Javna narocila so uveljavljen obvezen element poslovanja javnih sluzb. V zadnjih 

letih pa se kot eden od nacinov javnega narocanja pojavlja tudi tako imenovano skupno 

javno narocanje. To pomeni, da se narocniki (odvisno od skupnih potreb) povezejo in 

skupaj izvedejo postopek javnega narocanja za doloceni dogovorjeni predmet. 

Ministrstvo za zdravje se aktivno vkljucuje v navedena javna narocila na podrocju 

zdravstva kot pooblasceni narocnik. 

Za zdravstveno dejavnost v RS dajemo sorazmemo velika materialna sredstva, zato 

je zelo pomembno, da jih tudi racionalno in ucinkovito uporabimo. NaCin za doseganje 

navedenega cilja, ki je posredno in neposredno v korist vsem uporabnikom zdravstvenih 

storitev, to je vsem drzavljanom, so tudi tako imenovane skupne nabave (Arzensek 

2005,696). 

Taksen nacin javnega narocanja je znan, preizkusen v Evropi in v svetu in zagotovo 

ucinkovit naCin javnega narocanja blaga in nekaterih storitev. Urad za javna narocila 

ministrstva za zdravje je najprej izvedel pilotni projekt nabav v zdravstvu za rokavice, 

igle in plenice, v katerem je sodelovalo sedem bolnisnic (UKC Ljubljana, SB Maribor 

zdaj UKC Maribor itn.) ter Zdravstveni dom Ljubljana. Z enotnim razpisom je bil po 

vzorcni analizi dosezen prihranek v visini okrog 20 odstotkov cene posameznega 

izdelka v primetjavi s cenami, ki so jih javni zdravstveni zavodi dosegli sami ob 

zadnjem javnem narocilu za enake izdelke (Arzensek 2005, 696). 

Ministrstvo za zdravje je po uspesnem pilotskem projektu zacelo s 

projektom skupnih javnih narocil kot pooblasceni narocnik, za kar ga je 

pooblastila veeina javnih zdravstvenih zavodov v RS (zdravstveni domovi, 

splosne bolnisnice, UKC Ljubljana, specialni zavodi itn.). Ministrstvo za 
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zdravje kot pooblaseeni naroenik izvaja vse postopke javnega naroeanja in 

izbere najugodnejsega ponudnika. Pogodbe s ponudnikom pa sklenejo 

zdravstveni zavodi sami. S skupnimi javnimi naroeili se stremi k uresnieevanju 

cilja - Cim vee kvalitetnih izdelkov za najnizjo mozno ceno, poenotenje 

strokovno tehnicnih specifikacij in baz artiklov za vse jayne zdravstvene 

zavode na enem mestu, visja strokovnost izvajanja javnih naroeil v zdravstvu, 

sprotno odpravljanje moznih pomanjkljivosti, postopno zmanjsanje kadra in 

administrativnih stroskov zaradi izvajanja javnih narocil na enem mestu, veeja 

in sprotna kontrola izvajanja skupnih javnih naroeil itn. Za nekatere predmete 

javnega narocanja v zdravstvu, ki so specifieni in v manjsih koliCinah, pa je se 

vedno treba objavljati javna naroeila posamezno. Takrat jih izvajajo javni 

zdravstveni zavodi sami. To je se posebej znaeilno za nakupe specificne 

medicinske opreme, kot so npr. endoskopska oprema, rentgeni ... (Arzensek 
2005,696). 

2.3. 7 Medicinske storitve 

Med medicinske storitve uvrseamo storitve, ki so opravljene: 


neposredno na bolniku: sem sodijo laboratorijske preiskave, testiranja krvi, 

slikanja telesa, patoloske in onkoloske preiskave, razne oblike fizioterapije ipd. 

ali so opravljene za zagotavljanje bolnikovega varnega okolja, npr. testiranje 

bioloske neoporecne vode (problem bioloske neoporecnosti pitne vode je se 

posebej peree v bolnisnicah, kjer se sreeujejo z zastarelo vodovodno napeljavo 

op. avtorja). 

V nekaterih primerih vse storitve opravijo notranji izvajalci, v drugih si poiscejo 

zunanje izvajalce, ki so specializirani za doloceno podroeje. Drug pomemben faktor je 
nedvomno ekonomija obsega, ki doloca visino stroskov posameznega izvajaIca. V 

obdobju vse vecjega pritiska tudi na stroske zdravstva si nihce ne more vee privosCiti 

neekonomicnega poslovanja. 

2.3.8 Nemedicinske storitve 
Nabor nemedicinskih storitev je v veliki meri odvisen od organiziranosti 

posameznega javnega zavoda. Skupno vsem je to, da potrebujejo znane storitve v 

dolocenem casu, obsegu, kvaliteti in za primemo ceno. Ponekod prakticno vsa dela 

opravijo z notranjimi sluzbami, drugje pa se odlocajo za oddajo storitev zunanjim 
izvajalcem; na primer za dimnikarske storitve je popolnoma jasno, da jih izvajajo 

zunanji izvajalci (Uran 2005, 90). 

Med najpomembnejse nemedicinske storitve, ki so dane v izvedbo zunanjim 
izvajalcem, sodijo ciseenje, telefonija, posta, priprava bolniske prehrane, pranje 
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bolniSkega perila, gostinske storitve, storitve varovanja objektov, gradbene storitve, 

dimnikarske storitve, storitve vzdr:ievanja dolocenih vrst opreme in podobno. 

2.4 Javna narocila v zdravstvu v EU 
Prednost javnih narocil in konkurencne nabave je, da dobavitelji lahko storitve ali 

proizvode dobavljajo pod enakovrednimi pogoji. Uporaba javnih narocil je zelo koristna 

za javni sektor, saj uradnikom daje nekaj zascite pred obtozbami 0 korupciji in dajanju 

prednosti (favoriziranju) nekaterim dobaviteljem. 

Slabost javnih narocil pa je, da se poveca birokracija ter da lahko povzrocijo 

zakasnitve pri nabavah. 

Konkurencno narocanje se obicajno izpelje s povabilom dobavite1jem, da 

sodelujejo na javnem razpisu in podajo formalno ponudbo za storitve ali proizvode. 

Zdravstveni sistemi v Evropi uporabljajo javna narocila zaradi stevilnih vzrokov, 

med drugim zato, ker, (HBS Consulting 2003,9): 

konkurenca med ponudniki odpravlja nevamost obtozb 0 favoriziranju, 

- preprecuje oblikovanje monopolov, 

- dokazuje prizadevanje narocnika, da bi za svoj denar dobil kar najvec. 

EU si prizadeva, da bi bilo javno narocanje ucinkovitejse. Po pricakovanju naj bi se 

zato izboljsala kakovost javnih sluzb v vsej EU, to naj bi spodbudilo konkurenco in 

ustvatjanje novih delovnih mest ter zmanjsalo korupcijo. Evropska komisija zeli 

poenostaviti pravni okvir za javno narocanje ter spodbuditi uporabo e1ektronskih 

medijev ti.: e-narocanja. 

Za dobavite1je medicinske opreme v EU je vse pomembneje, da se odzivajo na 

spremembe v nacinu izvajanja javnih narocil v ustanovah po Evropi. Nakup medicinske 

opreme je enD od podrocij, ki so jo vodstva bolnisnic prepoznala kot moznost za 

zmanjsevanje stroskov. 

Veliko dejavnikov prispeva k racionalizaciji sistema nabav v bolnisnicah po 

Evropi. Stevilne spremembe so spodbudili narocniki, njihov koncni cilj pa so prihranki 

pri stroskih bolnisnic zaradi nizjih cen medicinskih naprav oziroma bolj kakovostne 

nabave zaradi pogajanj z dobavitelji (HBS Consulting 2003, 5). 
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Slika 2.2 Nakupi bolnisnic 

Vir: Statisticni letopis RS 1996,35. 

2.4.1 Mejne vrednosti narocil 
Vsa javna narocila, katerih vrednost presega doloceni znesek, morajo biti 

objavljena v Dodatku k Uradnemu listu EU (serija S, Uradni list S ali UL S) po vsej EU. 

Mejne vrednosti narocil, nad katerimi morajo biti javni razpisi objavljeni po vsej EU, so 

dolocene v direktivah EU. V spodnji tabeli so zbrani podatki 0 vrstah narocil, mejnih 

vrednostih narocil in ustreznih direktivah EU. 
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Tabela 2.7 Vrste narocil 

Vrsta javnega narocil 

Javna naroeila gradenj 

Vrednostni 
prag 

5.000.000 

Direktiva EU 
Direktiva 0 javnih narocilih 

gradenj: 93/37/EEC 
Direktive 0 storitvenih 

Javna narocila storitev 

Javna narocila blaga 
Javni razpisi na vodnem, energetskem 
in transportnem podrocju 

Nabave na podrocju telekomunikacij 

Javna narocila gradenj 

200.000 

200.000 

400.000 

600.000 

5.000.000 

pogodbah 
Direktive 0 javnih narocilih 

blaga: 93/361EEC 
Direktive 0 javnih narocilih 

blaga: 93/36/EEC 
Podrocne direktive: 
93/381EEC 
Podrocne direktive: 
93/38/EEC 

Vir: Kompass. 2010. Vrste javnih narocil. Http://tvk.kompass.com/about.phpl. (11. 2. 
2010). 

Narocniki javnih narocil so centralna vlada, lokalne ali regionalne oblasti, osebe 

javnega prava ali zdruzenja, sestavljena iz ene ali vee izmed navedenih oblasti ali oseb 

javnega prava. (direktiva Evropske gospodarske skupnosti, v nadaljevanju EGS, 

direktiva 93/38/EEC z dne 14. 6. 1993, ki koordinira postopke javnega narocanja v 

vodnih, energetskih, transportnih sektorjih in sektorjih za telekomunikacije;. EEC

European Economic Community, v nadaljevanju EEC). 

2.4.2 E-narocanje 
Clanice ED ter vodstva bolnisnic so zelo zavedajo moci elektronskegajavnega 

narocanja (v nadaljevanju e-narocanja) ter njegovega vpliva na prihranke. 

ED si prizadeva za racionalizacijo javnega narocanja s spodbujanjem e-narocanja, 

ki lahko zdruZuje dejavnosti narocanja, kot so dostop do katalogov dobaviteljev, 

izvedbajavnih narocil, narocila in fakturiranja, v enem sistemu. Taksni sistemi 

omogocajo bolnisnici, da prihrani sredstva in cas ter zmanjsa moznost napak pri izvedbi 

javnega narocHa. 

Kljub navedenim prednostim pa Ie slaba tretjina bolnisnic, vkljucenih v vzorec, 

uporablja katero od oblik e-narocanja, nekatere pa 0 tern sploh ne razmisljajo. Delez 

uporabe e-javnega narocanja v EU prikazuje slika 4. 

ED je s 14.000 bolnisnicami drugi najvecji potencialni trg za e-javna narocila (za 

ZDA). Vendar bo minHo se nekaj casa, preden bodo dosezeni vsi potenciali. Razvitost 

uporabe e-narocanja v ED se razlikuje od regije do regije. Najnaprednejse drZave na tern 

podrocju so Velika Britanija, Francija, Nemcija in Italija (HBS Consulting 2003, 13). 
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Slika 2.3 Delezi narocnikov, ki uporabljajo elektronsko narocanje 

40% 

• 	 Redno uporabljajo 
e·narocilazaj avne ra.z:pise 

• 	 He uporabljajo e·naroC1la, 
a jih nameral1ajo 11 prihodnosti 

[J He uporabljajo e-narocila, 
in jih tum 11 prihodnosti ne bode 

Vir: HBS Consulting 2003, 13. 

Vlade drzav EU so v e-javnem narocanju prepoznale priloznost za obcutne 
prihranke in pricakovati je, da bo trend uvajanja e-narocanja zelo velik. Dobavitelji 
medicinske opreme vidijo prednosti e-narocanja bolnisnic v tem, da imajo vedno 
afuriran pregled nad objavljenimi javnimi narocili (HBS Consulting 2003, 13), 

2.4.3 Oblike e-narocanja 

E-narocanje se lahko kategorizira glede na tip organizacije, ki objavi javni razpis. 

Delimo jih na tri kategorije: 

Neodvisne sluibe za e-narocanje 

To so sluzbe, ki niso povezane niti z narocniki niti z dobavitelji. Te sluzbe lahko 

imajo tezave pri uveljavljanju zaradi pomanjkanja udelezencev tako s strani 

narocnikov kot dobaviteljev. 

Sluibe na strani dobaviteljev 

Ustanovili so jih proizvajalci in dobavitelji. Narocnikom lahko ponudijo zelo 

siroko paleto proizvodov. Primer je Global Health Care Exchange, v nadaljevanju 

GHX. GHX je mednarodna organizacija, katere dejavnosti so sledenje in obravnavanje 

javnih narocil na podrocju zdravstva (GHX. 2010. Global Healthcare Exchange. 

Http://company.monster.com/centrimedl. (12.2.2010)). 

Sluibe na strani narocnikov 

Ustanovili so jih narocniki, bolnisnice in agencije, z namenom zastopati interese 

narocnikov nasproti dobaviteljem (HBS Consulting 2003, 15). 
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Stika 2.4 Primetjava tradicionalnega in e-narocanja 

DOBAVITELJI 


Direktna 
prodaja 

Distributerji 

Skupine za 

nabavo 

........ " .... . . . . . . . . . . . 
::Q~qQ-\:i~Jj~:::::: 

r. ..-.-.-. ..-.-.-. ....,. . .......... . 

::~~~Q~U~::::: 

....... , .... 

NAROCNIKI 


Vir: HBS Consulting, 2003, 15. 

2.4.4 Prednosti in slabosti e-narocanja 

Da bi bilo e-narocanje resnicno ucinkovito in bi prinaSalo prihranke, mora sistem e

narocanja delovati na novih izhodisCih in se ga ne sme Ie dodati obstojecemu sistemu 

narocanja (HBS Consulting 2003, 17). 

2.4.5 Prednosti e-narocanja za dobavitelje 
Prihranki zaradi nizjih stroskov prodaje in administracije ter nizjih stroskov 

skladiscenja. 

Ucinkovitost zaradi manj napak pri dobavah in izdajanju raeunov ter hitrejsega 

placevanja narocnikov. 

Marketing je na visjem nivoju. Dobavitelji lahko spremljajo zadovoljstvo 

uporabnikov. Razvije se lahko mocnejsi partnerski odnos med narocnikom in 

dobaviteljem (HBS Consulting 2003, 17). 

2.4.6 Prednosti e-narocanja za narocnike 
Prihranki zaradi do 60% nizjih stroskov izvajanja javnih narocil ter nizje nabavne 

vrednosti predmetov narocil. 

Ucinkovitost zaradi poenostavljenega narocanja, pregleda zalog in manj 

papirologije. Postopki narocanja in dokumentacija so standardizirani. »Online« zapiski 
so preglednejsi. Pojavlja se manj napak. Ce pa se pojavijo, je zelo enostavno 

popravljanje, saj se popravki objavljajo )>online« na portalu javnih narociL Olajsano je 

pridobivanje podatkov 0 dobaviteljih in primedjivih razpisih. 
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Managernentu e-narocanje ornogoca decentralizirano objavo javnih razpisov. 

Osebje nabavnih sluzb se lahko osredotoci na strateske zadeve razpisov. Zelo 

enostaven je dostop do sirsega kroga dobaviteljev. Mocnejsi je partnerski odnos z 

dobavitelji zaradi boljse kornunikacije (HBS Consulting 2003, 18). 

2.4.7 MoIne slabosti e-narocanja v javnem sektorju 
Siabosti e-narocanja so se v zacetku uveljavitve e-narocanja kazale v tern, da ni bilo 

podprto z informacijsko infrastrukturo in osebje narocnika ni bilo dovolj 

usposobljeno. Brez obeh dejavnikov je bit rezultat e-narocanja siabSi od klasicnega 

nacina narocanj a. 
Kot slabo prilagojeno obstojecernu sistemu narocil je bilo Iahko slabo sprejeto rned 

uporabniki ali pa ni prineslo zelenih koristi. 

E-narocila lahko izkljucijo dobavitelje, ki so tehnicno nepripravljeni. 

E-narocanje je bolj uveIjavljeno v kornercialnem sektorju (Business to business ali 

B2B) kot v javnern sektorju. Leta 2000 v EU izvedena raziskava je pokazala, da je bilo 

Ie 13 odstotkov sistemov e-narocanja v lokalnih ali regionalnih oblasteh (HBS 

Consulting 2003, 18). 

2.4.8 E-narocanje in industrija medicinske opreme 

Nekateri tipi produktov so manj prirnemi za e-narocanje kot drugi. Podrocja, kjer z 

e-narocanjern lahko naletirno na tezave, so tista, kjer uporabnik naroca 

visokotehnolosko medicinsko oprerno, ko je treba sisteme prilagoditi potrebam 

posameznih bolniSnic, ali pa pri opremi, ki jo lahko dobavljata Ie eden ali dva 

proizvajaica. 

Nekatere gospodarske druzbe vidijo v e-narocanju nevamost vecjih pritiskov 

narocnikov na ceno storitev in proizvodov, ki so predrnet e-narocil, hkrati pa se bojijo 

veeje cenovne transparentnosti. Druga bojazen je, da bi e-narocanje omejilo 

vzpostavljene osebne odnose rned narocniki in dobavitelji (HBS Consulting 2003, 21). 

2.4.9 Javna narocila v skupinah 

Javna narocila so uveljavljena v rnnogih regijah Evrope. Na Norveskern je bil 

zdravstveni sistem reorganiziran v regijska zdravstvena podjetja, ki organizirajo javna 

narocila za skupino bolnisnic v regiji. Podobno je tudi v Franciji, kjer posebej 

ustanovljene gospodarske druzbe opravljajo narocila za veliko skupino boinisnic v 

Parizu. V Veliki Britaniji NHS Logistic z rnedicinsko oprerno za enkratno uporabo 

oskrbuje vse bolnisnice v Angliji. 
Uporaba teh gospodarskih druZb poenostavlja nakupe za ponudnike zdravstvenih 

storitev in zagotavlja enotnost nabav rnedicinskih izdelkov. 

Pricakuje se porast tega rnodela v Evropi (HBS Consulting 2003, 21). 
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3 PRIMERJAV A JAVNEGA NAROCANJA V ZDRAVSTVU V RS IN 

NEKATERIH CLANICAH EU 

3.1 Javna narocila v zdravstvu v Nemciji 

Nemcija je najvecja clanica EU in hkrati najvecji trg medicinske opreme, saj je na 

njenem ozemlju skupno 2260 bolnisnic (Just landed. 2010. Health in Germany. 

Http://www.justlanded.com. (1.3.2010)). 

3.1.1 Pregled procesa narocanja medicinske opreme 
V veCini javnih bolnisnic v Nemeiji nabava medicinske opreme poteka v skladu z 

uredbo »VOLlB« (Verdingungsorderung flir Leistungen Teil B: Algemeine 

Vertagbedingungen fUr Leistungen) oziroma splosnimi pogoji za dobavitelje v javnern 

sektozju. Bolnisniene nabave so tudi v skladu z evropskimi direktivami, ceprav so te 

pravno podrejene nacionalnim uredbam. 

Ustanovljeni so bili svetovalni centri za javno narocanje, ki v vsaki zvezni dezeli 

nudijo praktiene nasvete in inforrnacije gospodarskim druzbam, ki narneravajo 

sodelovati v postopkih javnega narocanja. 

Naroeanje lahko poteka preko javnega razpisa, omejenega razpisa ali single tender, 

in sicer glede na vrednost pogodbe. Mejne vrednosti za jayne razpise se med dezelarni 

razlikujejo, ceprav je mejna vrednost za evropske razpise dolocena pri 200.000 evrih. 

Pri vrednostih do 200.000 evrov pa narocniki javna naroeila objavijo na portalu javnih 

naroeil, http://www.beschaffungswelt.de/. 

Tabela 3.8 Mejne vrednosti javnih naroeil za objavo v Nerneiji 

Vrednost Status narocila 

do 200.0000 Javno narocilo objavljeno na nemskem portalu javnih narocil 
Za pogodbe, ki presegajo to vrednost, je treba upostevati 

200.0000 in vee evropske postopke Z objavo razpisa v uradnem listu EU. 

Vir: Beschafftungswelt. 2010. Beschafftungs. Http://www.beschafftungwelt.de/. 
(12.12.2009). 

Dobavitelji zajavne razpise morajo izpolniti naslednje pogoje: 

- vsa korespondenca z uradom za javno narocanje mora biti v nernscini, 

- medicinska oprema mora biti v skladu z evropsko direktivo 0 medicinskih 

storitvah, 

- zahtevana so servisna zagotovila ter kratki odzivni casi, 

- dobavljena mora biti tehniena in komercialna dokumentacija, 

- pogosto so zahtevani preizkusi in testni vzorci. 
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Pri javnem razpisu morajo bolnisnice pridobiti stiri ali vee ponudb gospodarskih 

druzb. Ponudbe nato obravnavajo glede na doloeene kriterije (HBS Consulting 2003, 

34). 

3.1.2 Kriteriji pri narocanju medicinske opreme 

Managementi nemskih bolnisnic so podali vrsto kriterijev in njihove pomembnosti 

pri odloeanju 0 nabavah, pri eemer je bila na seznamu 1 nepomemben kriterij in 10 zeIo 

pomemben. Najvise se je uvrstilo zagotavljanje tehnicne podpore in podpore stranki, kot 

zelo pomembni sta bili oznaceni se cena in nova tehnologija. Odgovori so povzeti v 

spodnji shemi (HBS Consulting 2003,41). 

Slika 3.1 Kriteriji pri narocanju medicinske opreme v NemCiji 

10 

9 

8 

o 
Mofnoot 

POP"nov 

Do.re iikuloJe 11..0' Nove 
v p,eteld,,~ ,dravnik, leho.l.llij. 

Tehnicn. 
SI!fv1ma 

POdpor3 

PI'opago::d.. V.likes!. 
..at,rial dob,,,tell' 

(mani!iaJi 
multio.a:iooalka 

Vir: HBS Consulting 2003, 41. 

3.2 Javna narocila v zdravstvu v Skandinaviji: Danska, Norveska, Svedska 

Skandinavija je najbogatejsa regija v EU in z najvisjim standardom zdravstvenih 

storitev. Sredstva, namenjena za nakup medicinske opreme, glede na stevilo prebivalcev 

so najvisja v EU. 
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Tabela 3.9 Stevilo bolnisnic v Skandinaviji 

Ddava 	 Stevilo bolni~nic 

Danska 89 

Norveska 85 
Svedska 79 

Skupaj 	 253 

Vir: 	 Statistics Norway. 2010. Focus on health. Http://www.ssb.nolhelsetilstand_enl. 
(12.1.2010). 

3.2.1 Preg/ed procesa narocanja medicinske opreme 

Svedska 

Bolnisnicne nabave na Svedskem sledijo evropskim direktivam, ki so bile leta 1994 

prevedene v zakon 0 javnem narocanju, saj je obstajala potreba po dodatnih 

informacijah. V posebno poglavje je bil dodan podroben pravni okvir. V svedskem 

parlamentu je odbor za javno narocanje, ki je predlagal, da za pogodbe, katerih vrednost 

ne presega 30.000 evrov, niso potrebni javni razpisi. 

Tabela 3.10 Mejne vrednosti javnih narocil za objavo na Svedskem 

Vrednost Status narocila 

10.000€ in manj 

1O.000€ do 200.000€ 

200.000€ in vee 

oprema in storitve se 1ahko narocajo brez javnih 
razpisov 
obvezna objava razpisa na naciona1nem portalu 
javnih narocil 
za pogodbe, ki presegajo to vrednost,je treba 
upostevati evropske postopke z objavo razpisa v 
uradnem listu EU 

Vir: Single face to industry. 2010. Electronic commerce in the public sector in Sweden. 
Http://www.Ehandel.skl.se/english.html. (1.12.2009) .. 

Danska 

Nabave so v skladu z evropsko zakonodajo. Mejne vrednosti za jayne razpise na 

Danskem so naslednje: 
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Tabela 3.11 Mejne vrednosti javnih narocil za objavo na Danskem 

Vrednost 	 Status naroCila 

134.444€ ali manj 
bolnisnica lahko sklene dogovor neposredno z 
gospodarsko druzbo 

134.444€ do 242.0000 

242.0000 in vee 

potrebne so konkurencne ponudbe 
za pogodbe, ki presegajo to vrednost, je treba 
upostevati evropske postopke z objavo razpisa v 
uradnem listu ED 

Vir: Progrator. 2010. The Public Procurement Portal. Http://www. uk.progratorgatetrade. 
com. (1.12.2009). 

NorveSka 

Nabave potekajo v skladu z evropsko zakonodajo. Od januaIja 2003 nabave za 

skupino bolnisnic potekajo na regionalni ravni. 

Mejne vrednosti za jayne razpise za medicinsko opremo na Norveskem so 

naslednje: 

Tabela 3.12 Mejne vrednosti javnih narocil za objavo na Norveskem 

Vrednost 	 Status narocila 

25.000€ ali manj javni razpis ni potreben 

25.0000 do 200.000€ 

200.000€ in vee 

izvede se nacionalni javni razpis 
za pogodbe, ki presegajo to vrednost,je treba 
upostevati evropske postopke z objavo razpisa v 
uradnem listu ED 

Vir: 	 Statistics Norway. 2010. Focus on health. Http://www.ssb.no/helsetilstand_enl. 
(12.1.2010). 

3.2.2 Kriteriji pri narocanju medicinske opreme 
Managementi bolniSnic v Skandinaviji so podali vrsto kriterijev in njihove 

pomembnosti pri odlocanju 0 nabavah, pri cemer je bila na seznamu 1 nepomemben 

kriterij in 10 zelo pomemben. Najvise se je uvrstilo zagotavljanje tehnicne podpore in 

podpore stranki, kot zelo pomembna je bila oznacena se izbor zdravnika. Odgovori so 

povzeti v spodnji shemi (HBS Consulting 2003,42). 
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Slika 3.2 Kriteriji pri narocanju medicinske opreme V Skandinaviji 
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Vir: Statisticni letopis RS 1996,35. 

3.3 Primerjava s prakso javnega narocanja v zdravstvu v RS 

RS je v primeIjavi z vecino clanic EU zelo majhno trZisce za ponudnike medicinske 

opreme. saj ima zelo majhno skupno stevilo bolnisnic. Posledica tega je, da je tudi 

konkurenca na trliscu manjsa, saj se ne pojavlja enako stevilo ponudnikov kot v ostalih 

clanicah EU. 

Tabela 3.13 Stevilo in vrsta bolnisnic v RS 

Stevilo 
Vrsta bolnisnice bolnisnic 

UKC 2 

Splosne bolnisnice 11 

Specialne bolnisnice 11 
Zasebni sanatorij * 1 

Skupaj 25 

Vir: Ministrstvo za zdravje RS. 2009. Javni zavodi, bolnisnice. Http://www.mf.gov.sil. 
(18.12.2009). 

* Ni JZZ in torej ni zavezan h kupovanju zjavnimi narocili. 
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3.3.1 Preg/ed procesa narocanja medicinske opreme 
V RS mora narocnik v skladu z 12. clenom ZJN-2 poslati narocilo v objavo. Pri tern 

velja ugotoviti, da zakon v citiranem clenu doloca dye vrsti mejnih vrednosti: 

- mejne vrednosti za objave javnih narocil v Uradnem listu EU, 

- mejne vrednosti za objave javnih naroCil na portalu javnih narocil. 

Kadar je vrednost javnega narocila brez DDV vecja od 40.000 evrov (v primeru 

narocanja blaga in storitev), vendar niija od vrednosti, dolocenih v prvem odstavku 12. 

elena ZJN-2, mora narocnik objavo poslati portalu javnih narocil. Narocila, katerih 

vrednost je brez DDV enaka ali manjsa od 40.000 evrov, narocniki izvedejo naroeilo po 

postopku zbiranja ponudb. Narocila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali manjsa od 

10.000 evrov, narocniki izvedejo narocilo z naroCilnico. 

Tabela 3.14 Mejne vrednostihjavnih narocil pod evropskimi mejnimi vrednostmi 

Vrednost* Status narocila 

10.000£ ali manj 

ZJN-2 se ne uporablja, naroeniki so dol.zni Ie 
voditi evidenco 0 oddaji naroeil, ki obsega 
navedbo predmeta in vrednosti javnega naroeila 

1O.OOOE do 40.000£ 

40.000E do 137.000£ 

naroeniki izvedejo postopek zbiranja ponudb 
naroeniki izvedejo postopek zbiranja ponudb ali 
(po Iastni izbiri) kateri koli drugi postopek iz 1. 
do 5. toeke prvega odstavka 24. elena ZJN-2 

Vir: Dr. 1. RS, S1. 34/2008,2009. 

Dne 1. 1. 201 0 je zacela veljati Uredba Komisije (ES) st. 1177/2009 z dne 30. 11. 

2009 0 spremembi direktiv 2004117/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naroeil (Ur. 1. 
RS, st. 31412009 z dne 1. 12.2009, str. 64), ki doloca novemejne vrednosti za postopke 

in objave javnega naroeanja in se v nasem pravnem redu uporablja neposredno. Od 1. 1. 

2010 morajo narocniki pri izvajanju postopkov javnega naroeanja upostevati nove 

mejne vrednosti (DrZavna revizijska komisija. 2009. Sklep 0 objavi visin mejnih 

vrednosti za postopkejavnega narocanja. Http://www.dkom.si.(11.11.2009)). 
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Tabela 3.15 Mejne vrednostih javnih narocil nad katerimi je potrebno narocilo 

objaviti na portalu javnih narocil in v Uradnem listu EU 

Vrednost* Status narocila 
obvezna objava na nacionalnem portalu javnih 

40.000€ do 1 33.000€ naroeil 
obvezno poslati objavo Uradu za uradne objave 

133.00OE in vee EU in portalu javnih naroeil 

Vir: Uredba Komisije (ES) 81. 1177/2009 z dne 30. 11. 2009. 

* Zapisane so Ie mejne vrednosti za blago in storitve po ZJN-2, za narocila s 

Seznama narocnikov, ki so drzavni organi in njihovi organi. 


3.3..2 Kriteriji pri narocanju medicinske opreme 
V RS so pri narocilih v zdravstvu kriteriji zelo enostavni. V nasprotju s »starimi 

clanicami EU« je v 99 odstotkih objavljenih javnih naroCil narocnikov v zdravstvu edini 

kriterij - merilo za izbor ponudnika najnizja cena. Le v odstotku objavljenih narocil so 

zdravstveni zavodi upostevali tudi druga merila. 

Ta merila so: 

- ponderiranje s tehnoloskimi prednostmi izdelka, ki je bil predmet narocila, 

- vrednotenje poprodajnih aktivnosti oziroma stroskov servisa v zivljenjski dobi 

predmeta naroCila. 

Tudi ddavni organ ~ ministrstvo za zdravje - pri izboru uposteva Ie najnizjo ceno 

premeta narocila. Po besedah predstavnikov ministrstva je edini vzrok v kadrovski 

podhranjenosti ministrstva za zdravje, saj bi javno narocilo npr. medicinske opreme 

zahtevalo veliko vec dela ministrstva za zdravje, ce bi se izbor osredotocal tudi na ostala 

merila, kot so tehnoloske prednosti, poprodajne aktivnosti, solanje uporabnikov opreme. 

Predvsem pomanjkanje upostevanja poprodajnih aktivnosti v javnih narocilih 

ministrstva za zdravje je pereee. Prihaja do primerov, ko je ministrstvo za zdravje 

opravilo izbor ponudnika z najnizjo nakupno ceno. Ko je ministrstvo za zdravje predalo 

opremo uporabniku, npr. splosni bolniSnici, se je izkazalo, da je proizvajalec skusal 

nadomestiti izgubljena financna sredstva ob prodaji s predragim servisom. 

3.3.3 Prihranki zjavnimi narocili 
Vlada RS je na 20. redni seji dne 2. 4. 2009 sprejela sklep 0 znizevanju stroskov v 

drzavni upravi ter gospodarnejsi in konkurencnejsi oddaji javnih narocil. Namen je 

znizevanje stroskov v drzavni upravi in gospodarnejsa oddaja naroCil. Vlada je 

ministrstvom, vladnim sluzbam in organom nalozila, da v roku enega meseca pripravijo 
analizo in pregledajo obstojece pravne posle, ki so jih oddali kot javna narocila. Sprejela 

je odlocitev, da v vseh prihodnjih postopkih javnih narocil optimizirajo oddajo narocil 

na naCin, da so posebej pazljivi na gospodarnejso in konkurencnejso oddajo narociL 
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Ministrstvo za javno upravo je zato izdalo navodilo za pripravo analize in porocila 0 

znizevanju stroskov ddavne uprave pri oddaji javnih narocil ter izdalo obrazce za 

navedeno porocilo: Racunovodja.com. 2009. Porocilo 0 znizevanju stroskov drzavne 

uprave pri oddajijavnih narocil. Http://www.racunovodja.com/clankLasp/. (2.7.2009)). 

Vladi RS so poroCilo oddala vsa ministrstva in vladne sluzbe. Skupaj so pregledali 

1364 pogodb nad vrednostjo 40.000 evrov, kjer so ugotovili, daje 1075 pogodb, kjer se 

je ze izkazalo 6.180.883,23 evra prihrankov, in pogodb, ki jih bo organ sklenil v letu 

2009 in bo izkazal navedene prihranke: 

- 139 pogodb storitev, kjer je ocenjenih za 6.327.818,00 evrov prihrankov, 

- 108 pogodb 0 nakupu blaga, kjer je ocenjenih za 6.925.648,00 evrov prihrankov 

In 

- 42 pogo db za gradbena dela, kjer je ocenjenih za 5.083.132,00 evrov 

prihrankov. 

1z porocila izhaja, da bi lahko v letu 2009 pri obstojecih pogodbah in prihodnjih 

pogodbah z ukrepi stroske poslovanja na javnih narocilih v ddavni upravi znizali za 

24.517.481,23 evra. 

Pray tako je bil izveden pregled obstojeeih pogodb, ki so bile sklenjene na podlagi 

izvedenih skupnih javnih narocil, ter analiza predvidenih skupnih javnih narocil, ki 

bodo izvedena v letu 2009. Ministrstvo za javno upravo je pray tako pregledalo sedem 

pogodb nad vrednostjo 40.000 evrov brez DDV iz naslova skupnih javnih narociI, in 

sicer stiri trenutne pogodbe, kjer bodo narocniki prihranili 740.000,00 evrov, in 3 

pogodbe, ki jih bodo organi sklenili se v letu 2009, kjer je ocenilo za 460.000,00 evrov 

prihrankov. Ocenjuje se, da bi se lahko v letu 2009 na podrocju skupnih javnih narocil 

za celotno drzavno upravo pri obstojeCih pogodbah in prihodnjih pogodbah (poleg 

prihrankov, ki se jih s skupnimi javnimi narocili ze dosega - priblizno 8 milijonov 

evrov na leto) stroske poslovanja na javnih narocilih znizalo za 1.200.000,00 evrov. 

(spletna stran, www.mju.gov.si. 2009, datum dostopa: 4. 10.2009) 

1z zgomjega citata je razvidno, da se vlada RS mocno zaveda problematike javnih 

narocil v RS. 

3.3.4 	 Kje ministrstvo za zdravje dela napake pri velikihjavnih narocilih? 

Prikaz na primeru IN Medicinska oprema za UKC Ljubljana 

Na primeru javnega razpisa JN8584/2008 z dne 9. 10. 2008, z naslovom predmeta 

javnega narocnika: Medicinska oprema za uporabnika Otorinolaringolosko kliniko (v 

nadaljevanju ORL kliniko), ki ga je razpisalo ministrstvo za zdravje, bi rad prikazal tri 

bistvene napake, ki jih ministrstvo dela pri pripravi javnih razpisov. 
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Sklopi javnih razpisov ministrstva za zdravje so preobsezni 

V 2. sklopu razpisa za UKC Ljubljana, Otorinolaringolosko kliniko (v nadaljevanju 

ORL kliniko) JN8584/2008 z dne 9. 10. 2008 je bila zahtevana oprema, ki so jo 

ponudili razlicni ponudniki medicinske opreme: operacijske mize, operacijski stativi, 

operacijske luci, bolniske postelje - proizvajalca Maquet in Trumpf, oprema za 

sterilizacijo - proizvaja1ca Goetingen, Belimed, integracijska oprema operacijskih 

dvoran - proizvaja1ca Karl Storz in Olympus. Na tako obsezen razpis se lahko prijavijo 

Ie stirje veliki ponudniki: Sanolabor d. d., Mollier d. o. 0., Gorenje GT! d. o. o. in 

Medicoengineering d. o. o. Naceloma lahko vsi ti ponudniki ponudijo opremo vseh 

proizvajalcev medicinske opreme, a se pray tu stvari zapletejo, ker sta ponudnika 

Medicoengineering d. o. o. in Mollier d. o. o. velika nasprotnika. Ostali mali dobavitelji 

pa so zrtev tega rivalstva, saj oba pogojujeta izkljucitev sodelovanja z nasprotno stranjo 

po nacelu: ce das njemu ponudbo, jaz tvoje ne born ponudil. Tako izkusnjo je imela 

gospodarska druzba Olympus Slovenija d. o. 0., ki ponuja medicinsko opremo 

mednarodnega proizvajalca Olympus, v obravnavanem primeru. Ponudbo za opremo so 

ponudile gospodarske druzbe: Medicoengineering d. o. 0., Mollier d. o. o. in Sanolabor 

d. d. Opremo proizvaja1ca Olympus, ki ga je ponudila gospodarska druzba Olympus 

Slovenija d. o. 0., je na razpisu za drugi sklop nudille Medicoengineering d. o. 0., ostala 

dva ponudnika pa sta ponudbo gospodarske druzbe Olympus Slovenija d. o. o. 

izkoristila za informacijo 0 ceni, ki sta jo posredovaia konkurentu, firmi Draeger 

Slovenija d. o. 0., ki zastopa proizvaja1ca Karl Storz. To, da sta se ponudnika odlocila za 

konkureneno ponudbo, je gospodarska druzba Olympus Slovenija d. o. 0., od 

gospodarske druzbe Sanolabor d. d. izvedela teden pred oddajo razpisa, od firme 

Mollier d. o. o. pa nikoli. Razpis je bil oddan ponudniku v viSini cca 3,6 milijona evrov. 

Ker so sklopi za medicinsko opremo tako obsezni in namerno sestavljeni iz vee 

tipov opreme, ministrstvo omogoea oddajo konkurenene ponudbe Ie gospodarskim 

druzbam, ki so tako velike, da lahko izpolnijo pogoje iz razpisa. Zaradi tega ministrstvo 

za zdravje od teh ponudnikov kupuje opremo, ki je za 10 do 15 odstotkov draZja, kot ce 

bi opremo ponujali direktni zastopniki in distributerji proizvajalcev medicinske opreme. 

Reference in garancije: 

Ministrstvo za zdravje od vsakega ponudnika zahteva reference za ponujeno 

opremo. Vrednost referencnih objektov mora biti najmanj v visini 50 odstotkov od 

vrednosti ponujene opreme. Pri tern pogoju ministrstvo za zdravje diskriminira manjse 

ponudnike in dopusca, da opremo ponudijo Ie stirje veliki ponudniki (Mollier d. o. 0., 

Medico Engineering d. o. 0., Gorenje GT! d. o. o. in Sanolabor d. o. 0.). Manjsim in 

specializiranim ponudnikom se tako veliki posH zgodijo Ie na vsakih nekaj let (pogoj v 

razpisu je, da je referenena dobava opravljena v zadnjih treh letih) in torej praktieno ne 

morejo zadostiti pogoju 0 referencnih dobavah. Malim specializiranim ponudnikom ne 
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preostane nic drugega, kot da medicinsko opremo ponudijo velikim stirim, ki pa 

ponudnika izbirajo glede na ceno in ne na kakovost ter 100-odstotno izpolnjevanje 

tehnicnih specifikacij. Cetudi se mali ponudnik javi na javni razpis kot samostojni 

ponudnik, tvega, da bo izlocen, ker ima reference Ie kot poddobavitelj velikim stirim. 

Po drugi strani pa imajo uporabniki pred in po razpisu stik in poslovni odnos Ie s 

specializiranimi ponudniki. Veliki ponudniki pozabijo, da so kadar koli dobavljali 

opremo. Na nobenem od strokovnih srecanj (kongresi, simpoziji) ni opaziti razstavnih 

prostorov firm Medicoengineering d. o. 0., Mollier d. o. 0., Sanolabor d. d. ali Gorenje 

GTI d. o. o. 

Edina merila za izbar je najniZ}a cena: 

Pri tem pogoju ministrstvo za zdravje diskriminira ponudnike, ki ponuJaJo 

kakovostno opremo, ki je praviloma tudi najnovejse tehnologije. Ti ponudniki veliko 

vlagajo v razvoj novih tehnologij in so zato tudi v najvisjem cenovnem razredu. Narava 

nabave medicinske opreme je taksna, da se nova medicinska oprema kupuje takrat, ko je 

stara ze nekajkrat amortizirana (po podatkih UKC Ljubljana imajo 70 odstotkov 

medicinske opreme amortizirane). Seveda je zato logicna odloCitev uporabnikov
zdravnikov, da takrat, ko kupujejo medicinsko opremo, kupijo kakovostno opremo 

najnovejse tehnologije. V EU je najnizja cena Ie eden od ponderjev-meril, ki ga 

narocnik izda pri javnem razpisu. Poleg najnizje cene so tu se drugi ponderji, npr. 

poznavanje dobavitelja, zahteve stroke, tehnicna podpora in podpora uporabnika 

edukacija, financna pozicija dobavitelja, inovativna tehnologija ... 

3.3.5 	 Primer izvedbe javnega narocila - Nakup informacijskega sistema 

Nove pediatricne klinike 
Javni razpis za nakup informacijskega sistema nove pediatricne klinike, ki je 

sestavni del Univerzitetnega klinicnega centra Ljubljana, je bil objavljen 7. 11. 2008, 

torej pray v casu menjave oblasti, ko je prejsnja vlada se opravljala tekoce posle. 

Sestavljen in objavljen je bil se v casu ministrice Zofije Mazej Kukovic, ponudbe pa so 

odprli ze v casu ministra Boruta Miklavcica. 
S stirimi ponudniki so zaceli postopek konkurencnega dialoga, v okviru katerega so 

ministrstvu ponudniki predstavili svoje resitve. 

Zanimivi sta predvsem dye tocki razpisa. Ena je, da razpis izloca male ponudnike, 

saj doloca, da se lahko prijavijo sarno gospodarske druzbe, ki so imele v letu pred 

razpisom 10 milijonov evrov prometa. Druga je tockovanje, ki daje bistveno vecji 
poudarek ceni nakupa kot ceni vzdrzevanja, kar je kasneje ob odprtju ponudb pripeljalo 
do nenavadne ponudbe ponudnika Gorenja GTI d. o. 0 .. 

23.4.2009 so ponudnike pozvali k oddaji koncne ponudbe, razpis pa se je zakljucil 
22. 5. 2009.2. 6. 2009 je ministrstvo za zdravje obvestilo javnost, da je gospodarska 

druzba Gorenje GTI d. o. 0.. iz Velenja za omenjeni sistem pripravila ponudbo s 
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prodajno ceno 12 centov, kar je najcenejsa ponudba. Drugi najcenejsi ponudnik Marand 

d. o. 0 .. je isto storitev ponujal za 1,73 milijona evrov, IBM d. o. o. za 2,02 milijona 

evrov, Hermes Softlab d. o. o. pa za 3,59 milijona evrov. Sestavni del razpisa je bilo 

tudi triletno vzdrfevanje, pri eemer paje bilo Oorenje OTI d. o. o. s 3,92 milijona evrov 
najdrafji ponudnik - osemkrat drafji od najcenejsega Marand d. o. 0 .. 

Razpis je namrec sestavljen tako, da se obe ceni - za vzpostavitev in za vzdrzevanje 

tockujeta in v sestevku toek omenjena gospodarska druzb premaga vse druge. Tako je 

Oorenje OT! d. o. o. s ponudbo 0,12 evra za vzpostavitev sistema prejelo 54 tock. Cena 

v tern pogledu nobenemu od preostalih ponudnikov zaradi visokih cen ne prinasa tock. 

Za vzdrfevanje pa je najcenejsi ponudnik Marand d. o. o. za svojo ponudbo dobil 30 

toCk, s eimer je se vedno zaostajal za Oorenjem OT! d. o. 0 .. Racun za vzpostavitev 

sistema, torej 12 centov, bi placalo ministrstvo, stroski vzdrzevanja, torej 1,3 milijona 

evrov letno, pa bi bremenili UKC Ljubljana. Ministrstvo za zdravje kot narocnik se je 

znaslo v veliki dilemi, saj bi moralo objaviti odlocitev 0 izboru ponudnika in izbrati 

gospodarsko druZbo Oorenje OT! d. o. o. kot najugodnejsega ponudnika. Vendar 

ministrstvo za zdravje tega ni zelelo storiti, saj se je zavedalo, da je ponudba Oorenja 

OT! d. o. o. premisljena poslovna zvijaca. Na celoten primer pa so postali pozomi tudi 

mediji, ki so objavili, da je Oorenje OTI d. o. o. nudila informacijski sistem 

gospodarska druZba Infonet d. o. 0., katere nekdanja solastnica Smiljana Voncina 

Slavec na ministrstvu za zdravje vodi sluzbo za informatiko, do nedavnega pa je 

predsedovala tudi razpisni komisiji. To je vrglo velik sum na ministrstvo za zdravje. 

Minister Miklavcic celotne zadeve ni zelel komentirati. Predsednik Komisije za 

preprecevanje korupcije (KPK) Drago Kos pa je na vprasanje casnika Slovenske novice, 

ali je v ponudbi Oorenja OT! d. o. o. kar koli taksnega, kar ima znake korupcijskega 

dejanja, izjavil, da je nacelno mnenje stevilka 44 0 razvpitih operacijskih mizah julija 

2006 ocenilo: »Ravnanje odgovomih delavcev v zdravstvenih ustanovah, ko sprejemajo 

v zacasno ali trajno uporabo podarjeno ali kako drugace dano opremo, pri tem pa ne 

izdelajo ustreznih strokovnih in ekonomskih analiz in ne izraeunajo stroskov njene 

uporabe, ustreza definiciji koruptivnega dejanja iz tretje alineje drugega elena zakona 0 

preprecevanju korupcije.« Povedal je tudi, da so ze takrat opozorili, da je treba pri 

izbiranju ugodnejsega ponudnika enakovredno upostevati tudi ceno poznejsega 

vzdrzevanja nabavljene opreme. 

3.6.2009 je ministrstvo za zdravje oziroma drzavni sekretar dr. Ivan Erzen v izjavi 

za medije pojasnil, da so bili nad tako ponudbo preseneceni, saj so po skoraj pol leta 

razgovorov in pogajanj pricakovali partnerski odnos. Drzavni sekretar je zavmil ocitke 
o konfliktu interesov, v katerem naj bi se znasla vodja informatike na ministrstvu za 

zdravje Smiljana VonCina Slavec, ker je bila v preteklosti sprva solastnica, nato pa 

direktorica ene od gospodarskih druZb ponudnikov v tern razpisu Infoneta d. o. 0 .. Kot 

je pojasnil, je Voncina Slavceva v postopku razpisa sodelovala Ie v tehnicnem delu, 
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kasneje pa so jo zaradi njene angafiranosti v projekt informatizacije slovenskega 

zdravstva sodelovanja v razpisu razbrernenili. Tudi Voneina Slaveeva je v izjavi za 

javnost ocenila, da v tern primeru konflikta interesov ni. Poudarila je, da s svojo 

nekdanjo gospodarsko druzbo in tudi z gospodarsko druzbo, kateri je svojo gospodarsko 

druZbo prodala, ni vee povezana. Pojasnila je, da je sama sodelovala Ie v strokovni 

podskupini razpisne komisije, ki se je ukvatjala z lastnostmi in funkcionalnostjo 

sistema, ki bo implementiran. Eden je tudi opozoril, da sta v razpisu za informatiko na 

pediatrieni kliniki partnetja dva: ministrstvo za zdravje in UKC Ljubljana. Ministrstvo 

za zdravje bo kupilo programsko oprerno, UKC Ljubljana pa bo nosil brerne 

vzdrzevanja. Ddavni sekretar je povedal: »Mi ne moremo vsega bremena prevaliti na 

druge, ce smo tu nastopali kot investitor in vsi ponudniki so to dobro vedeli. Ze s tega 

vidika je taka ponudba eudna.« (STA, 3. 6. 2009). Istega dne je predsednik Racunskega 

sodisea dr. Igor Soltes v Dnevniku TV Slovenija izjavil, da ima naroenik, ee dvomi v 

ustreznost ravnanja ponudnika tudi glede same ponudbene cene, vee moznosti, seveda 

lahko doloceno ponudbo zaradi cene obravnava kot nesprejemljivo, lahko pa seveda iz 

tega razloga celo ustavi oziroma razveljavi postopek. 

22. 6. 2009 je drzavni sekretar ministrstva za zdravje dr. Ivan Eden na novinarski 

konferenci izjavil, da bo informacijski sistern na novi Pediatrieni kliniki postavila in 

vzdrzevala druzba Marand d. o. 0., ki je na razpisu ponudila skupno najnizjo ceno za 

oba sklopa - vzpostavitev in vzdrzevanje. Rok za dokoncanje projekta je eno leto. Eden 

je pojasnil, da je strokovna komisija ministrstva za zdravje Gorenje GTI d. o. o. in 

Hermes Softlab d. o. o. v postopku izlocila, ker sta njuni ponudbi presegali zagotovljena 

sredstva za namen tega razpisa. 

Ta primer kaze, da ponudniki ne izbirajo sredstev za pridobivanje poslov v javnih 

razpisih. N arocniki bi se morali zavedati, da lahko v primeru, ko je cena posamezne 

ponudbe nenormalno nizka, ali v primeru se kakega drugega utemeljenega razloga, 

naroenik kadar koli prekine razpisni postopek in ga ponovi, tako da se ne bo vee znasel 

v isti zadregi. Naroeniki pa neradi razveljavljajo postopke javnega razpisa, saj se zaradi 

tega cas dobave blaga ali storitve odlaga v prihodnost. 
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4 SKLEP 

Javna narocila so pomemben in mocan ekonomski instrument. Pravilni postopki 

oddaje javnih narocil so eden od pokazateljev pravne drzave. Vplivajo na ekonomsko 

moe posameznih gospodarskih druZb in gospodarskih panog. Poglavitnega pomena je, 

da drzava zagotavlja konkurenco in enakopravnost med ponudniki, ce zeli zagotoviti 

transparentno vodenje javnih narocil. 

RS je z uveljavitvijo prvega Zakona 0 javnih narocilih (ZJN-l) poskrbela za 

zakonodajo, ki je zagotovila preglednost postopkov in nadzor nad porabo javnih 

sredstev. ZJN-l je pomenil prelomnico na podrocjujavnega narocanja. Ker gre za zelo 
kompleksno in obsemo podrocje, so se pojavile stevilne potrebe po reformah. Zakon 

je bil delezen kritik strokovne javnosti, kakor tudi s strani narocnikov in ponudnikov. 

Reforme je RS opravila z uveljavitvijo drugega Zakona 0 javnih naroCilih (ZJN-2). 

Podlaga za izboljsavo ZJN-l je bila tudi nova direktiva EU, ki jo je bilo treba 

implementirati. 
Zakonodajalec je oblikoval zelo precizen zakon, ki pa so ga narocniki v praksi 

zelo sformalizirali in zato deluje zelo togo in neuCinkovito. Zaradi tega je sistem 

javnih narocil zelo obremenjen. 
Zaradi direktiv EU, katerih podlaga je notranji trg, so se pojavile mejne vrednosti, 

ki jih mora narocnik upostevati, in objaviti javno narocilo v Uradnem listu EU. Tako 

so dobili tako tuji kot domaci ponudniki veliko moznosti za izdelavo ponudb. 

EU zelo spodbuja uporabo elektronske tehnologije. Ze v letu 1998 je uvedla 
elektronski Uradni list, kjer se objavljajo vsa narocila, ki presegajo mejne vrednosti. 

Tudi RS se je z uveljavitvijo zakona ZJN-2 zavezala ustanoviti portal javnih 

narocil, ki je zaZivel 26. 6. 2007. Narocniki objavljajo jayne razpise brez stroskov 

glede na mejne vrednosti blaga in storitev ter gradenj. Dolzni so jih poslati v objavo 

portalu javnih narocil, upostevaje njihovo vrednost pa tudi Uradu za uradne objave 

EU. 
Zdravstvo je zaradi svojih posebnosti in visokih vrednosti javnih sredstev, ki jih 

narocniki na tern podrocju porabijo, gotovo enD najpomembnejsih in najobcutljivejsih 

podroCij javnega narocanja. Zdravstvena dejavnost neprestano zahteva velika materialna 

sredstva, zato ne gre zgolj za smotmo uporabo sredstev temvec tudi za nacin uvajanja 

konkurence v relativno zaprte sektorje, gre za celostni gospodarski razvoj. Narocnikom 

v sektorju zdravstva pa je v preteklih letih primanjkovalo znanja, soocali so se tudi s 

preobrernenjenostjo zaradi zelo formalisticnega zakona. Z uveljavitvijo ZJN-2 pa so se 

nekateri postopki poenostavili. 
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Potrditev v uvodu postavijenih hipotez 

Na osnovi studija za pisanje diplomske naloge sem prisel do zakIjueka, da postavijene 

trditve drZijo. 

Javno zdravstvo in ministrstvo za zdravje RS, v primerjavi z enakovrednimi 

ustanovami v EUjavna narocila izvajata premalo pregledno. 

Kljub uveljavitvi javnih naroeil je v zdravstvu se vedno prisotna nepreglednost 

postopkov javnih naroeiI, ki se kaie v zahtevkih za revizijo postopkov oddaje javnih 

naroCiI. Pred uveljavitvijo ZJN-2 je bilo ministrstvo za zdravje eden tistih narocnikov, 

zoper katerega je bilo viozenih najvee revizijskih zahtevkov. Najvec zahtevkov za 

revizijo je viozenih s strani ponudnikov pray zaradi neustreznih meril za izbiro 

najugodnejsega ponudnika in pogojev za udelezbo, saj je s taksnimi merili in pogoji 

mogoce razpis prilagoditi zelenemu ponudniku. Z uveIjavitvijo ZJN-2 sta se polozaj in 

moe Drzavne revizijske komisije nekoliko spremenila, saj je novi zakon uvedel 

strosek revizijskega po stopka v visini 5000 evrov, ki nastane, ee je bila vloga za 
revizijo v revizijskern postopku zavmjena. Pred tern se je namrec pogosto dogajalo, da 

so bili naroeniki in DRK taici nekaterih dobaviteljev. 

Zaradi zakonske obveze, da se objavIjajo javna naroeila v Uradnem listu EU, sta 

strokovna javnost in ministrstvo za zdravje v zdravstvenern sektorju prieakovala vee 

tujih ponudnikov medicinske opreme. To se ni zgodiIo, saj je promet z medicinsko 
oprerno zelo specifieen, ker proizvaja1ci zaradi zahtev naroenikov v javnih razpisih 

(zagotovljen servis, reference dobav v RS ...) potrebujejo lokainega zastopnika. Tudi 
organizacija prodajnih zastopstev tujih proizvajalcev je se vedno dokaj toga in je 

zaprta v prostor posameznih drzav skupnega trga EU. 

Javni razpisi so preobsezni in niso razdeljeni na dovolj majhne sklope. 

Kot ponudniki pri veIikih javnih naroeilih ministrstva za zdravje se pojavIjajo Ie 
velika podjetja ali t.i. zbimiki, ki pridobivajo ponudbe od manjsih, specializiranih 

dobaviteljev. To dejstvo je posiedica ravnanja ministrstva za zdravje, ki objavlja jayne 

razpise s prevelikimi sklopi, na katere posamezni, manjsi in specializirani dobavitelji 

ne morejo oddati ponudbe, saj so sklopi preobsezni. Stem narocnik krsi osnovno 

nacelo zagotavijanja konkurence med ponudniki. 

Pomanjkanje javnih narocil z razlicnimi merili. V veliki veCini je merilo Ie eno, 

najniija cena: 

Pri primerjavi kriterijev javnih naroeil za dobavo medicinske opreme naroenikov 

iz zdravstvenega sektorja nekaterih elanic EU ter RS sem ugotovil, da se v RS se 

vedno uporablja sarno eno merilo, to je najnizja cena. Zaradi tega se v RS dobavlja 
oprema, ki mnogokrat najcenejsa, vendar uporabniki niso zadovoljni. Zaradi tega bi 
morali naroeniki uveljaviti vee kriterijev, ki bi pripomogli k temu, da bi uporabniki 
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Sklep 

dobili taksno medicinsko opremo, kot jo zelijo. Pray tako se v javnih narocilih v 

zdravstvu v RS skorajda nikoli ne uposteva merilo (izjema je informatika) strosek 

poprodajnih storitev v zivljenjski dobi medicinske opreme. Te pomanjkljivosti bi bilo 

nujno odpraviti, ce zelijo narocniki v zdravstvu uveljaviti temeljna nacela javnega 

narocanja. 

Pomanjkanje skupnih javnih narocil. ki bi poenosta vila javna naroCila 

V zdravstvu se premalo uporablja skupno javno narocanje, kot je opisano v 

primerih Nemcije, Danske, Norveske in Svedske. Zaradi ekonomije obsega bi bilo 

mogoce doseci ugodnejse cene za izdelke in storitve. Pri tern bi bilo treba upostevati, 

da se konkurencnost in ucinkovitost javnega narocanja pogosto medsebojno 

izkljucujeta, in bi bilo treba pri povecevanju skupnega javnega narocanja skrbno 

preuciti morebitne negativne ucinke skupnega javnega narocanja na trg, na primer 

izkljucitev malih in srednje velikih gospodarskih druzb iz poslov jayne uprave. 

V prilogi 2. je pismo, ki je bilo posiano 14. julija 2009 na ministrstvo za zdravje, 
dnavnemu sekretarju ministrstva prim. Ivanu Enenu, dr.med. Pismo sem poslal kot 

zastopnik enega od ponudnikov po sestanku z njim. V sebina pisma je skupek pripomb 

na izvajanje javnih narocil, ki jih objavlja ministrstvo za zdravje. 

Uvedba javnih narocil je pomenila velik korak k preglednosti porabe javnega 

denatja. Se vedno pa je treba odpraviti nekatere pomanjkljivosti javnega narocanja v 

RS, ki sem jih prikazal v svojem diplomskem delu. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
g.sekretar 
prlm-lvan Er2en.dr.med 
~tefanova 5 

1000 LJUBLJANA 

Olympus Siovenlja d.o.o. 
Baznlkova 2 

1000 LJUBLJANA 

V Ljubljanl, 14. juliJa 2009 

Sp04tovanl gospod prlm.Erien, 

v svojem Imenu in Imenu dlrekto~a g.Lovilna, bl se yam bl rad 
zahvalil. za sestanek dne 9. julija 2009. Kot ste prosili. yam 
posredujem nekaj predlogov. kako bl lahko Mlnlstrstvo za zdravje 
kupovalo eenejlo medlclnsko opremo: 

1. 	 sklopl Javnlh razplsov MZZ so preobse2.nl: Primer: 2.sklop 
razpisa za ORL kllniko, JN8584/2008 z dne 9.10.2008 je bil 
podpisan z ponudnlkom v vlilnl cea 3.6M€. V sklopu je bUs 
oprema razllfnlh vellkih ponudnlkov medlclneske opreme: OP 
mlze, OP statlvl , OP tuft, boln.posteije - ponudnlka Maquet in 
Trump', oprema za sterlllzacljO - ponudnlka Goetlngen, 
Belimed, ..... Integracljska oprema OP dvoran - ponudnika Storz In 
Olympus. Seveda tako vellk zalogaj ponudljo lahko Ie vallkl itlrje 
ponudnlke: Sanol.bor d.d., Mollier d.o.o., Gorenje OTi d.o.o. 
In Medlcoenglneerlng d.o.o •. Nafeloma lahko vsl tl ponudnlkl 
ponudijo opremo vseh proizvajalcev medlcinske opreme. ase 
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ravno tu zaplete. ker $la npr. Medlcoenglneerlng d.o.o. In MoUler 
d.o.o.. velika nasprotnika. Vsl ostall majhni dobavlteljl pa smo 
zrtev tega rlvalstva, sa] oba pogojujete izkljucitev eadelovanja z 
nasprotno stranjo po nacelu: ce daJ njemu ponudbo. Jaz tvoJe ne 
bam ponudil. To se je nam 'zgadilo v zadnjem razpisu za ORL 
Ponudbo za opremo smo ponudlll ftrmam Medlcoenglnerlng 
d.o.o•• Mollier d.o.o. In Sanolabor d.d .. Naio opremo Je na razplsu 
za 2. sklop nudil Ie Medicoenglneerlng d.o.o.. ostala dva 
ponudnika pa sta naio ponudbo izkoristila za informacijo 0 ceni, 
kl sta jo posredovala n8semu konkurentu. flrmf Draeger Siovenlja 
d.o.o., ki zastopa ponudnlka Storz. To da eta se ponudnlka 
odloClla za konkurencno ponudbo. pa smo od SanolaborJa 
izvedell teden pred oddajo. ad firma Moltier pa do danes ne. Ken 
so sklopi za medlcinsko opremo tako obseini in namerno 
sest8vljeni Iz vecih tlpov opreme, Mlnlstrstvo omogoea 
oddajo konkurencne ponudbe Ie omenjenlm flrmam. Zaredl 
tega Mlnlstrstvo za zdravje, kupuje od teh ponudnlkov 
opremo, kl je 10 do 15°/. dralja. kot ce bl opremo ponujall 
direktnl zastopnlkl In dlstrlbuterjl. Olympus SlovenlJa d.o.o.• je 
to dokazal v zadnjem razpisu za ORL kliniko. JN307512009. ki ]e 
bil edini ponudnik med vellklml. Kljub temu. smo morali tudl ml 
pridobltl ponudbo firme Unistl!u za foniatrlfno opremo. Ker nlsmo 
cene firme Unistar nadgradlli z mario. Je blla oprema bistveno 
niija od ponudnikov Mollier d.o.o. In Sanolabor d.d. 

2. 	 reference in garanciJe: Ministrstvo za zdravje cd vsakega 
ponudnlka zahteva reference za ponujeno opremo. Vrednost 
referencnth objektov morajo bltl najmanj v vl§lni 50% od vrednostl 
ponujene opreme. Pri tem pogoju Ministrstvo za zdravje 
diskrimlnlra manjse ponudnlke In dopusca. da opremo ponudijo Ie 
veliki sti~e. Manjsim in specializiranim ponudnikom se tako veliki 
posli zgodijo Ie na vsaklh nekaj let (pogoJ v razpisu leo da Je lahko 
referencna dobava opravljena v zadnjih 3 letih) in torej praktlcno 
ne moremo zadostl pogoja 0 referencnih dobavah. He preostane 
nam drugega kot da mali speclalizlrani ponudniki ponudlmo 
veil kim itlrlm, kl pa ponudnika Izblra glede n8 ceno In ne na 
kakovost In 100% Izpolnjevanje tehnlcnl speclllkaciJI. Tudi, ce 
se mall ponudnlk javi na javnl razpls. kot samO$tojnl ponudnik, 
tvega da bo Izloten. ker so njegove reference Ie kot poddobavitelj 
vellklm stlrlm. Nenazadnje pa bi opozoril. da je veliklm stirim Ie za 
posel. Pred In po razplsu ImaJo uporabnlkl stlk In poslovni odnos 
Ie z specializiranimi ponudniki. Veliki sti~e pozabijo. da so 
kadarkoll dobavlJali opremo. Na nobenem od kongresov. ki so 
namenJenl stroki ne vldlmo razstavnlh prostorov firm 

2 



--- --------------------------------------------------

Priloga 2 

Medieoengineerlng d.o.o., Mollier d.o.o., Sanolabor d.d. ali 
GorenJe GTI d.o.o. Kot zdravnlk pa dobro veste, da taklh sreeanj 
ne bl sploh bilo, ee jlh ne bi flnanelrall ml majhnl In speclallzlranl 
ponudnlkl, kl smo na koncu. na Javnlh razpislh Minlstrstva za 
zdravje talcl vellklh Atlrlh. 

3. 	 naJnltJa cena edlno merllo: pri tem pogoju Ministrstvo za 
zdravje dlskrlminira ponudnlke, kl ponujajo kakovostno opremo, ki 
je pravlloma tudl najnoveJse tehnologlje. TI ponudnlkl seveda 
veliko vlagajo v razvoj novlh tehnologlj In so zategadelj tudi v 
najvlAjem cenovnem razredu. Narava nabave medicinske 
opreme, pa je taka, da se nova medlclnska oprema zopet kupuje 
takrat ko je stara te nekajkrat amortizirana (po dostopnih 
podatkih UKC LJ Ima 70% medlclnske opreme amortizirane). 
Seveda Je zato logiena odloeltev uporabnikov-zdravnikov, da 
takrat ko kupujejo medicinsko opremo, kupijo kakovostno opremo 
najnovejse tehnologije. V EU Je seveda naJnltja cena Ie ana od 
ponderJavomerll, kl ga naro~nlk Izda prl Javnem razplsu. Poleg 
najnl1je cene so tu se ponderjl: npr. poznavanje dobavltelja, 
zahteve stroke, tehnlcna podpora in podpora uorabika-edukaclja, 
f1nanena pozlelJa dobavitelja, Inovativna tehnologlja, "" 
Zavedam se, da ima ministrstvo omejene eloveike vire in da bl za 
tak naeln prlprave javnih razpisov potrebovali vee easa In dela. 
Prepriean pa sam, da bl na ta naein narotnik kupoval cpremo, ki 
je kakovostna, varna za uporabnike in paciente, tehnolosko 
najnaprednejsa in z garancljo, da bo zanjo skrbel ponudnlk, vso 
iivljenjsko dobo prolzvoda. 

Opis prakse javnih razpis yam z veseljem posredujem v priloienei 
zgoAeenkl. Studljo je opravila neodvlsna organlzaeija HBS. 

Poleg Atudlje European hospital purchasing practices 
rationalisation&Reform, pa imate na CDJu sa dYe Atudiji: Hospital 
finnacing reform in Medical Device Reibursement. Upam, da yam 
bode studije prisle pray pri nadaljnjem delu. Ker so studije avtorsko 
zaAeitene, vas proslm, da se ne bi pojavile v Javnosti. 

Upajoe, da bode nasi predlogi upostevani, vas lepo pozdravlJam. 

Janez Zavrl 
Vodja programa medicine 
In mikroskopov 

3 



----------------~..~ . 


