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Zakonodaja nam omogoča, da kupujemo tudi lokalno, čeprav je to povezano
z višjo ceno;
Ko se odločamo o tem, kaj bomo kupovali preko javnih naročil –
gospodinjska logika (pomeni, da v jedilnike vključimo čim več sezonskega
sada in zelenjave); v skladu z navedenim načrtujemo, koliko česa bomo
potrebovali in kdaj;Tudi v domačem gospodinjstvu jemo določeno sadje in
zelenjavo glede na ciklus pridelave upoštevajoč dejstvo, da je čim krajša
veriga od kmeta do kuhinje.
Raziskava trga – kaj nam ponuja/prilagodimo razpis glede na potrebe;
Razdelitev živil na sklope;
Ocenjena vrednost javnega naročila/višina zagotovljenih sredstev;
Pomembno – da se trg lahko odzove (da so kmetje povezani na način, da so
naročniku sposobni dobaviti tisto zelenjavo, sadje, ki ga potrebuje in to v
zadostnih količinah);
K oddaji ponudb povabimo tako fizične kot pravne osebe

Priprava razpisa











1. povabilo k oddaji prijave,
2. navodila ponudnikom za izdelavo prijave,
3. navedbo meril (ekonomsko najugodnejša ponudba)
4. navedbo števila kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudbe,
5. opis predmeta naročila ali ciljev, ki jih želi doseči
naročnik za izvedbo naročila,
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
- obligatorni
- fakultativni

OKVIRNI SPORAZUM


Sukcesivne dobave blaga, npr. živil, pisarniškega materiala,
čistil, …



je sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več
ponudniki, katerega namen je določiti pogoje za naročila,
ki se bodo oddajala v določenem obdobju zlasti glede
cene in, če je to mogoče, upoštevaje količino.

KAJ SPLOH JE OS?


ne gre za poseben postopek oddaje JN



zakon ga uvršča med posebne načine javnega naročanja



gre torej za posebno tehniko naročanja

NAMEN


poenostaviti naročanje v primeru v naprej predvidljivih
nabav v določenem časovnem obdobju (predvsem
omogočiti naročnikom, da za primere stalnih,
ponavljajočih se nabav, že vnaprej izberejo
ponudnik(e), ki se bo(do) v določenem časovnem
obdobju odz(i)val(i) na njihovo povpraševanje takrat, ko bo
nastopila potreba po konkretni nabavi)

Št. izbranih ponudnikov



1 ponudnikom
z več ponudniki, pri čemer mora naročnik izbrati najmanj
3 (če je dovolj sprejemljivih ponudb)

Vrste OS


OS, ki že urejajo vse bistvene sestavine bodočega
pravnega posla



OS, ki ne urejajo vseh bistvenih sestavin bodočega
pravnega posla

POSTOPEK SKLENITVE OS




veljavnost OS največ 4 leta (razen v izjemnih primerih –
potrebno soglasje ministra za finance)
naročnik ne sme uporabljati OS neprimerno glede na
namen in naravo predmeta naročila ali tako, da bi s tem
kršil temeljna načela

Oddaja posameznih naročil
Naročnik lahko JN odda le ponudniku, s
katerim je predhodno sklenil OS (krog
ponudnikov je zaprt).
Stranke v nobenem primeru ne smejo
bistveno spremeniti pogojev iz sklenjenega
OS.

Okvirni sporazumi, ki so sklenjeni z enim ponudnikom
in ki določajo vse elemente bodočih naročil:
Naročila se izvajajo na podlagi OS v skladu s pogoji iz OS. ZJN2 sicer predvideva možnost pisnega posvetovanja s
ponudnikom in možnost predložitve nove ponudbe, vendar to
v praksi ne bo potrebno, saj že OS določa vse bistvene
sestavine ter bo tako naročnik pri ponudniku v praksi le
naročil določeno blago, storitev ali gradnjo.
2. Okvirni sporazumi, ki so sklenjeni z enim ponudnikom
in ki ne določajo vseh elementov bodočih naročil:
Naročnik bo moral manjkajoče elemente s ponudnikom
natančneje dogovoriti vsakokrat ob oddaji določenega naročila.
Naročnik bo to lahko storil bodisi s pisnim » posvetovanjem s
ponudnikom ali pa z zahtevo po predložitvi nove ponudbe.

Okvirni sporazumi, ki so sklenjeni z več ponudniki in ki
določajo vse elemente bodočih naročil:
JN se odda neposredno na podlagi OS, ob upoštevanju določb
OS brez ponovnega odpiranja konkurence (npr. kaskadna
metoda: naročnik najprej pozove najugodnejšega ponudnika,
ker pa se ta ne odzove naročilo odda naslednjemu najbolj
ugodnemu ali pa primer, ko je JN razdeljen na posamezne
sklope),
4. Okvirni sporazumi, ki so sklenjeni z več ponudniki in ki
ne določajo vseh elementov bodočih naročil:
ponovno odpiranje konkurence (pisni posvet s ponudniki,
predložitev ponudb, oddaja JN najugodnejšemu ponudniku)

Praksa Državne revizijske komisije


Izbira po sklopih – pazi, ne artikle -018-009/2015-8. RD:



ponudniki mora ponuditi 100 % artiklov iz posameznega sklopa
blaga in da bo naročnik ponudbe, ki te zahteve ne bodo
izpolnjevale, izločil iz ocenjevanja ponudb;
vzorec okvirnega sporazuma:Naročnik bo praviloma naročal
blago na osnovi tega sporazuma pri tistem izbranem
dobavitelju, ki je ponudil ekonomsko najugodnejšo ceno
posameznega artikla v ponudbenem predračunu.«



Ugotavljanje nadzornih institucij: cene se spreminajajo,
brez pravne podlage/ paziti – objave po novem na Portalu
JN – PREGLED OBJAVLJENIH POGODB



ZJN- 3; dilema, ali je treba še vedno imeti Uredbo o
zelenem javnem naročanju, ali ne, bistvo meril po novem
(ekonomsko najugodnejša ponudba),



Dilema – kako pripraviti fakultativne pogoje v razpisu
(ekonomski, tehnični, kadrovski) – glede na poznavanje
trga (ne kopirati zahtev, ki jih ne znate razložiti) – npr.
zahteva po bonitetni oceni, je zakonita, vendar nepotrebna
glede na naravo javnih naročil,



Finančna zavarovanja – menica, ali še kaj
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