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JAVNA NAROČILA

Javni organi sklepajo pogodbe o izvajanju del in zagotavljanju storitev. Tovrstne pogodbe,
sklenjene z enim ali več gospodarskimi subjekti v zameno za plačilo, imenujemo javna
naročila in predstavljajo pomemben delež bruto domačega proizvoda EU. Le majhen odstotek
javnih naročil je oddan nenacionalnim podjetjem. Za te pogodbe se uporabljajo načela
notranjega trga in se tako zagotovi boljše razporejanje gospodarskih virov in racionalnejša
poraba javnih sredstev. Parlament in Svet sta leta 2014 sprejela nov sveženj ukrepov o javnih
naročilih, da bi postopke poenostavila in jih napravila prožnejše ter tako spodbudila dostop
malih in srednjih podjetij do javnih naročil pa tudi zagotovila, da se bo več pozornosti
namenilo socialnim in okoljskim merilom.

PRAVNA PODLAGA

Členi 26, 34, 53(1), 56, 57, 62 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Javna naročila imajo pomembno vlogo v gospodarstvih držav članic. Ocenjuje se, da
predstavljajo več kot 16 % BDP Unije. Pred izvajanjem zakonodaje Unije sta bila le dva odstotka
javnih naročil oddana nenacionalnim podjetjem. V nekaterih sektorjih (kot so visoke in nizke
gradnje, energetika, telekomunikacije in težka industrija) imajo javna naročila poglavitno vlogo,
in na podlagi zakonskih določb in upravnih predpisov so nacionalni dobavitelji pri teh naročilih
običajno v prednosti. To pomanjkanje odprte in učinkovite konkurence je oviralo izoblikovanje
enotnega trga, saj je povečevalo stroške javnih naročnikov, v nekaterih glavnih gospodarskih
panogah pa onemogočalo razvoj konkurenčnosti.
Uporaba načel notranjega trga (zlasti prostega pretoka storitev in svobodne konkurence) pri
teh naročilih zagotavlja boljše razporejanje gospodarskih virov in racionalnejšo porabo javnih
sredstev, saj javni organi pri močnejši konkurenci pridobijo proizvode in storitve najvišje
kakovosti po najboljši ceni. Dajanje prednosti najuspešnejšim podjetjem na evropskem trgu
spodbuja konkurenčnost evropskih podjetij (ki se lahko razširijo in razvijejo svoj trge) ter krepi
spoštovanje načel preglednosti, enakega obravnavanja, resnične konkurence in učinkovitosti,
s tem pa zmanjšuje tveganja za goljufije in korupcijo. Resnično odprt enotni trg bo mogoče
doseči šele, ko bodo lahko pri javnih razpisih enakopravno sodelovala vsa podjetja.

DOSEŽKI

Unija je pripravila zakonodajo, s katero naj bi uskladili nacionalna pravila, ki nalagajo
dolžnosti o objavljanju javnih razpisov in o objektivnih merilih za nadzorovanje pogodb.
Po sprejetju različnih normativnih aktov od šestdesetih let dalje je začela poenostavljati in
usklajevati zakonodajo o javnih naročilih, za kar je sprejela štiri direktive (92/50/EGS, 93/36/
EGS, 93/37/EGS in 93/38/EGS). Tri so bile zaradi poenostavitve in razjasnitve združene
v Direktivo 2004/18/ES o oddaji javnih naročil gradenj, blaga in storitev (popravljena
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z Direktivo 2005/75/ES) in Direktivo 2004/17/ES o vodnem, energetskem in transportnem
sektorju ter sektorju poštnih storitev. V Direktivi 2005/51/ES so bile spremenjene nekatere
priloge k obema direktivama. Z Direktivo 2009/81/ES pa so bila uvedena posebna pravila
o javnih naročilih za obrambo, ki naj bi olajšala dostop do obrambnih trgov drugih držav članic.

REFORMA

Parlament in Svet sta leta 2014 sprejela nov sveženj o javnih naročilih, da bi poenostavila
postopke in jih napravila prožnejše ter tako spodbudila dostop malih in srednjih podjetij
do javnih naročil pa tudi zagotovila, da bi se več pozornosti namenilo socialnim in
okoljskim merilom. Zakonodajni okvir zajema Direktivo 2014/24/EU z dne 26. februarja 2014
o javnem naročanju (in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES) ter Direktivo 2014/25/EU z dne
26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem,
energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (ter o razveljavitvi
Direktive 2004/17/ES). Novi sveženj ukrepov o javnih naročilih dopolnjuje nova direktiva
o koncesijah (Direktiva 2014/23/EU z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih
pogodb), ki vzpostavlja ustrezen pravni okvir za podeljevanje koncesij in zagotavlja, da imajo
vsi gospodarski akterji EU učinkovit in nepristranski dostop do trga EU, jamči pa tudi večjo
pravno varnost.
Zunanja sestavina javnih naročil je bila upoštevana s predlogom Komisije z dne 21. marca 2012
za uredbo, ki naj bi določala pravila o dostopu blaga in storitev tretjih držav do notranjega
trga EU v okviru javnih naročil in postopkov, ki podpirajo pogajanja o dostopu blaga in
storitev EU do trga javnih naročil v tretjih državah.
Komisija je aprila 2012 sprejela strategijo za e-javna naročila[1], da bi do srede leta 2016
dosegli, da bi vsa javna naročila potekala v elektronski obliki, 26. junija 2013 pa je objavila
predlog direktive o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju. Parlament in Svet
sta 16. aprila 2014 sprejela Direktivo 2014/55/EU o izdajanju elektronskih računov pri javnem
naročanju[2]. Rok za prenos v državah članicah je 27. november 2018.

OPREDELITEV POJMOV

Javna naročila so pisno sklenjene odplačne pogodbe med enim ali več gospodarskimi subjekti
in enim ali več naročniki za izvedbo gradenj ali storitev ali dobavo blaga.
Javni naročniki so državni, regionalni ali lokalni organi, organi javnega prava ali združenja, ki
jih oblikujejo bodisi eden ali več teh organov bodisi ena ali več teh oseb javnega prava.
Koncesije so pisno sklenjene odplačne pogodbe, s katerimi eden ali več javnih naročnikov ali
naročnikov zaupa izvedbo gradenj (v primeru koncesij za gradnje) ali opravljanje in upravljanje
storitev (v primeru koncesij za storitve) enemu ali več gospodarskim subjektom, in sicer
v zameno zgolj za pravico do uporabe gradenj ali storitev, ki se izvajajo po pogodbi, ali pa sta
zajeta pravica do uporabe in plačilo. S podelitvijo koncesije se operativno tveganje prenese na
koncesionarja.

POSTOPEK JAVNIH NAROČIL

Vsi postopki morajo biti v skladu z načeli zakonodaje EU, zlasti z načeli prostega pretoka blaga,
svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, pa tudi z načeli, ki iz njih izhajajo, kot

[1]COM(2012)0179.
[2]Direktiva 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri
javnem naročanju (UL L 133, 6.5.2014, str. 1).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0179
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so enako obravnavanje, nediskriminacija, vzajemno priznavanje in preglednost. Upoštevati je
treba tudi konkurenčnost, zaupnost in učinkovitost.
A. Vrste postopkov
Javni razpisi morajo ustrezati različnim vrstam postopkov, ki se uporabljajo na podlagi sistema
pragov, in sicer skupaj z uporabljenimi metodami za izračun ocenjene vrednosti vsakega
javnega naročila in z navedbo obveznega ali okvirnega postopka, ki se uporabi, kot določata
direktivi. V odprtem postopku lahko ponudbo predloži vsak zainteresirani gospodarski subjekt.
V omejenem postopku lahko ponudbo predložijo le povabljeni kandidati. Za sodelovanje
v konkurenčnem postopku s pogajanji se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, začetno
ponudbo, ki je podlaga za nadaljnja pogajanja, pa lahko po oceni predloženih informacij vložijo
le povabljeni kandidati. Za sodelovanje v postopku konkurenčnega dialoga se lahko prijavi
vsak gospodarski subjekt, sodelujejo pa lahko le povabljeni kandidati. Uporablja se, ko javni
naročniki ne morejo opredeliti, kako najbolje zadovoljiti njihove potrebe, ali presoditi, katere
rešitve lahko trg ponudi. Javno naročilo se odda le po merilu najboljšega razmerja med ceno in
kakovostjo. Za primere, ko so potrebne inovativne rešitve, ki na trgu še niso na voljo, se lahko
izvede nov postopek partnerstvo za inovacije. Javni naročnik se odloči, da bo vzpostavil tovrstno
partnerstvo z enim ali več partnerji, ki izvajajo ločene raziskovalne in razvojne dejavnosti, med
razpisnim postopkom pa naj bi se dogovorili o novi inovativni rešitvi. V posebnih primerih in
okoliščinah lahko javni naročniki oddajo javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.
B. Merila za oddajo naročila
Javni naročniki morajo oddati javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.
Novo merilo, ki temelji na tem načelu, je bilo uvedeno z reformo pravil o javnih naročilih, z njim
pa naj bi zagotovili najboljše razmerje med kakovostjo in ceno (in ne najnižje cene), to pomeni,
da se pri gradnjah, blagu ali storitvah upošteva tako kakovost kot cena ali stroški gradenj, blaga
ali storitve v življenjski dobi. S tem merilom so bolj poudarjeni kakovost, okoljski in socialni
vidiki ter inovacije.
C. Pravila o objavi in preglednosti
Pri postopkih javnega naročanja je treba v vseh fazah zagotavljati potrebno preglednost. To se
doseže zlasti z objavo bistvenih delov postopka javnega naročanja in z razširjanjem informacij
o kandidatih in ponudnikih (na primer merila in ureditve, ki se bodo uporabljali pri odločanju
o oddaji naročila, informacije o poteku in napredovanju postopka ter informacije o razlogih za
zavrnitev) ter z zagotavljanjem zadostnega dokumentiranja za vse faze postopka.
D. Pravna sredstva
Pri obravnavanju primerov, ko javni naročniki kršijo pravila o javnih naročilih, direktiva
o pravnih sredstvih (Direktiva 2007/66/ES) zagotavlja učinkovit sistem pregleda, ki zajema
obe direktivi o javnih naročilih in direktivo o koncesijah, ter uvaja še dve pomembni sestavini.
Obdobje mirovanja po odločitvi o oddaji naročila omogoča ponudnikom, da ga preučijo in se
odločijo, ali bodo sprožili revizijski postopek. V tem obdobju, ki traja najmanj deset dni, javni
naročnik ne sme podpisati pogodbe. Direktiva o pravnih sredstvih določa tudi strožja pravila,
ki ščitijo pred nezakonito oddajo javnih naročil na podlagi neposrednega dogovora.
E. Drugi vidiki javnih naročil
Nova pravila spodbujajo zelena javna naročila s pristopom izračuna stroškov v življenjski
dobi in z možnostjo sklicevanja na posebne ali okoljske oznake. Pomembni so tudi socialni
vidiki. Tako so v direktivi vključene izrecne določbe o socialnem vključevanju, oddaji naročil
podizvajalcem in poenostavljeni ureditvi javnega naročanja storitev. Osrednji značilnosti sta
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še zmanjšanje birokracije in povečan dostop malih in srednjih podjetij do javnih naročil.
Nova pravila uvajajo tako imenovani enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega
naročila in uporabo lastnih izjav. Večji dostop malih in srednjih podjetij do javnih naročil bo
zagotovljen zlasti z možnostjo, da se javno naročilo razdeli v sklope, in z omejitvijo zahtev glede
letnega prometa. Novi direktivi določata obvezno uporabo elektronskega javnega naročanja
ter posebna pravila o tehnikah in instrumentih za elektronsko in skupno javno naročanje, kot
so okvirni sporazumi, dinamični nabavni sistemi, elektronske dražbe, elektronski katalogi,
centralizirane nabavne dejavnosti in skupno čezmejno javno naročanje. Direktivi vključujeta
sodno prakso Sodišča Evropske unije o notranjih odnosih, ki javnim naročnikom pod nekaterimi
pogoji omogoča, da oddajo naročilo podjetju tudi brez postopka javnega naročila. Nova pravila
podpirajo veljavno zakonodajo, kar zadeva nasprotje interesov, favoriziranje in korupcijo,
ter v večji meri zagotavljajo poštene postopke glede razlogov za izključitev, predhodnega
posvetovanja, spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil in preglednosti.

KONCESIJE

Spremenjena pravila za sektor gospodarskih javnih služb so bolj ali manj skladna
s spremenjenimi splošnimi pravili o javnih naročilih (čeprav so prilagojena tako, da subjektom,
ki opravljajo poslovno ali industrijsko dejavnost, v praksi omogočajo več prožnosti), nova
pravila o koncesijah pa so veliko bolj specifična.
Direktiva se uporablja samo za koncesijske pogodbe, katerih vrednost je enaka
5 milijonom EUR ali večja. Iz njenega področja uporabe so izključene nekatere vrste koncesij,
med drugim v zvezi s pitno vodo. Javni naročniki lahko za razliko od splošnih postopkov javnega
naročanja sami oblikujejo postopek za koncesijske pogodbe v skladu z nacionalnimi standardi
ali lastnimi preferencami, a morajo upoštevati nekatera osnovna pravila: objaviti morajo
obvestilo o koncesiji, zagotoviti informacije o minimalnih zahtevah in merilih za podelitev,
upoštevati postavljene zahteve in izločiti kandidate, ki jih ne izpolnjujejo, izključiti kandidate,
ki so bili obsojeni za kazniva dejanja, kot so goljufije in pranje denarja, ter udeležencem
zagotoviti informacije o poteku postopka in okvirnem urniku. Poleg tega se v postopkih
podeljevanja koncesije ni mogoče pogajati o predmetu koncesije, merilih za podelitev in
minimalnih zahtevah. Koncesijske pogodbe so časovno omejene. O tem, ali se lahko podaljšajo
ali ne, se presoja po postopku za spremembe javnih naročil.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je pred sprejetjem svežnja ukrepov o javnih naročilih (15. januarja 2014) sprejel
več resolucij, med drugim z dne 18. maja 2010 o novostih na področju javnih naročil, z dne
12. maja 2011 o enakem dostopu do trgov javnega sektorja v EU in tretjih državah ter z dne
25. oktobra 2011 o modernizaciji na področju javnih naročil. V njih je podprl zlasti ukrepe za
poenostavitev, kot so prilagodljivi postopki, in pozval k okrepljeni pravni varnosti. Menil je, da
najnižja cena ne bi smela biti edino merilo, ki se upošteva pri oddaji javnih naročil, in da bi bilo
treba upoštevati tudi najboljše razmerje med kakovostjo in ceno skupaj z merili glede trajnosti
(kot so stroški v življenjski dobi ter socialna in okoljska merila).
Najnovejše raziskave kažejo, da bo postopek za izstop Združenega kraljestva iz EU povzročil
precej negotovosti in negativnih učinkov na enotni trg in pravice evropskih državljanov ter na
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področje javnih naročil[3]. Parlament bo moral odigrati pomembno vlogo pri ugotavljanju, ali se
v tem procesu spoštujejo demokratična legitimnost in državljanske pravice[4].
Mariusz Maciejewski
11/2017

[3]Arrowsmith S., Consequences of Brexit in the area of public procurement (Posledice izstopa Združenega
kraljestva na področju javnih naročil), 2017, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/
IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
[4]Stoll P. T., The Role and Powers of the European Parliament in the Brexit Process (Vloga in pristojnosti Evropskega
parlamenta v procesu izstopa Združenega kraljestva iz EU), 2017, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
IDAN/2017/602054/IPOL_IDA

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602054/IPOL_IDA(2017)602054_EN.pdf
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