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• V naročilu je vključenih 52 javnih nnaročnikov
• Naročilo jee bilo oddano
o za okvirno količino 230
0 energijsko učinkovitih nnaprav

Predhodn
no naročilo =
osnova za
a primerjavo
o

Javno na
aročilo (GPP
2020)

•

•

•

304.9220 kWh elekttrične
energijje/leto
105.1887,05 kg CO2/leto

•

Rezulttat–prihrank
ki

38.0338 kWh elekttrične
energgije/leto
13.1223,11 kg CO2/leto

• 22,995 toe/leto
(68,,85 toe skupn
no)
• 92,006 t CO2/leto
o
(2766,18 t CO2sk
kupno)

www.gpp
w
p2020.eu
Foto: drea
amstime.com / Paavalache Stelian

GPP 202
20 študijaa primera za energijsko učinnkovite
fotokkopirne strroje in mu
ultifunkciijske naprrave (Slovenija)

Ja
avno naročil
n
o


Okvirni spoorazum za ob
bdobje treh leet za nakup in
n vzdrževanjje energijskoo učinkovitih
h
fotokopirnihh strojev in multifunkcijs
m
skih naprav.



Skupno javnno naročilo, ki ga je v okktobru 2013 objavilo
o
Min
nistrstvo za fiinance, Direk
ktorat
za javno narročanje.



Naročilo je izvedeno za 52 javnih naaročnikov. Jaavni naročnik
ki so ministrs
rstva, organi v
sestavi miniistrstev, vlad
dne službe, poosamezni org
gani lokalne samoupravee in drugi jav
vni
naročniki, ki
k so pooblastili Ministrsttvo za financce za izvedbo
o naročila v nnjihovem imenu.
Naročilo je bilo razdeljeeno na 12 skllopov, razpissana okvirna količina oprreme v vseh sklopih
je bila 448 naprav.
n



Ministrstvo za finance jee z vsemi poonudniki, ki so
s oddali pop
polne ponudbbe, sklenilo krovni
k
okvirni sporrazum za obd
dobje treh lett. Posameznii naročniki sk
klenejo posaamične okvirrne
sporazume z vsemi ponu
udniki, s kateerimi je sklen
njen krovni okvirni
o
sporaazum.



Posamezni naročnik
n
pri vsakem naroočilu najprej pozove prveega kandidatta s seznama
kandidatov za posamezeen sklop. V pprimeru, da prvo
p
pozvani kandidat v zzahtevanem roku
posameznem
mu naročniku
u sporoči, daa ne more do
obaviti naprav
v, posamezni
ni naročnik k dobavi
pozove nasllednjega kandidata.



Ponovno oddpiranje konk
kurence se boo predvidom
ma izvedlo vsakih 8 do 122 mesecev. Po
P
vsakem izveedenem odpiiranju konkuurence bo gleede na merilaa (najnižja ceena) sestavljeen nov
seznam kanndidatov za posamezni skklop.
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Prristop k javn
nem na
aročilu
u
Tip p
postopka: Odprti
O
postopek
Pred
dmet naročilla: Nakup in vzdrževanjee energijsko učinkovitih
u
fotokopirnih
f
h strojev in
multiifunkcijskih naprav
Speccifikacije:


nkcijske napprave mora izzpolnjevati najnovejše staandarde ENE
ERGY
ponujeni moodel multifun
STAR za ennergijsko učinkovitost, veeljavne na daan objave obvestila o javnnem naročilu
u (tj.
ENERGY STAR
S
v 1.1)



imeti morajjo vgrajeno varčevalno
v
fu
funkcijo – sam
modejni izklop aparata



Dobavitelj bo,
b v primeru
u naročnikovve zahteve, moral
m
poskrbeti za odvoz naprav, ki bodo
b
nadomeščenne z novimi napravami
n
v skladu z dolločbami Ured
dbe o ravnannju z odpadn
no
električno inn elektronsko
o opremo (U
Uradni list RS, št. 107/06 in 100/10).

Meriilo: Najnižjaa cena.
Pogoodbena določila: Dobaviitelj bo moraal ob dobavi naprave
n
posaameznemu nnaročniku izročiti
tudi nnavodila za uporabo
u
za zmanjšanje
z
poorabe energij
ije v slovensk
kem jeziku. N
Navodila mo
orajo
vseboovati vsaj:

GPP 20
020 študijja primerra za enerrgijsko uččinkovite
fotokop
pirne strooje in mulltifunkcijsske napraave (Sloveenija)


informacije o dejavnikih
h, ki vplivajoo na porabo električne
e
eneergije, porabbo tonerjev,
potrošnega materiala,
m
paapirja … (nprr.: nastavitvee stanja priprravljenosti, sttanja mirovaanja,
nastavitev kopiranja,
k
tisk
kanja, skenirranja,…), in načinu, kako
o prihraniti ellektrično eneergijo v
povezavi z njimi,
n



navodila, kaako je možno
o na ponujenii napravi prilagoditi nastavitve, ki vpplivajo na porrabo
električne ennergije in porabo tonerjevv, potrošneg
ga materiala, papirja (npr.. nastavitev stanja
s
pripravljenoosti, nastaviteev obojestrannskega kopirranja in tiskan
nja, kopiranjja in tiskanjaa več
strani na enii strani papirj
rja, nastavitevv tiskalnika za
z manjšo po
orabo tonerjeev…),



opozorilo o tem, da naprrava kljub tem
mu, da je v stanju
s
priprav
vljenosti ali m
mirovanja, še
vedno porabblja električn
no energijo, inn da je napraavo v primeru daljše neupporabe smiseelno
izključiti.

Odziiv na trgu: Naročnik
N
je v enajstih skklopih prejel ponudbe
p
šestih različnih ponudnikov
v, ki so
oddalli ponudbe na
n različne sk
klope. Za skloop 12 naročn
nik ni prejel nobene
n
ponuudbe (razvidn
no iz
spodnnje tabele).

Sklop

Okvirna
količina
naprav

Št. prejeetih
ponudbb

Št. popolnih
po
onudb

Lot 1 - Namizna MFP
M A4 (najmaanj 20 kopij) – črno-bela

63

5

3

Lot 2 - Namizna MFP
M A4 (najmaanj 30 kopij) – črno-bela

46

5

3

Lot 3 - Namizna MFP
M A4 (najmaanj 40 kopij) – črno-bela

68

5

3

Lot 4:: Samostoječaa MFP A3 (najjmanj 30 kopiij) – črnobela
Lot 5:: Samostoječaa MFP A3 (najjmanj 40 kopiij) – črnobela
Lot 6 - Samostoječa MFP A3 (naajmanj 50 koppij) – črnobela
Lot 7:: Namizna MF
FP A4 (najmaanj 20 kopij) – barvna

80

5

0

61

5

0

17

5

3

16

5

0

Lot 8:: Samostoječaa MFP A3 (najjmanj 30 kopiij) – barvna

34

6

0

Lot 9 Samostoječa MFP A3 (najm
manj 40 kopijj) – barvna

19

5

2

Lot 100 - Samostojeeča MFP A3 (n
najmanj 60 koopij) –
barvnna
Lot 11 - Samostojeeča MFP A3 (n
najmanj 60 koopij) – črnobela
Lot 122: Prenosna MFP
M A4 (najm
manj 18 kopij) – barvna –
brizgaalni tiskalnik

22

4

1

2

2

2

20

0

0

k
naročiilo ni bilo od
ddano, Ministtrstvo za finaance izvaja
Za skklope 4, 5, 7, 8 in 12, za katere
postoopek s pogajaanji po predh
hodni objavi..
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GPP 202
20 študijaa primera za energijsko učinnkovite
fotokkopirne strroje in mu
ultifunkciijske naprrave (Slovenija)

Ra
azvoj kriterij
k
jev
V javvnem naročillu so vključeene zahteve izz Uredbe o zelenem
z
javn
nem naročanjju
(http://www.pisrss.si/Pis.web/p
pregledPredppisa?id=URE
ED5194).

Re
ezultatti
Naroočilo je bilo oddano
o
za ok
kvirno količinno 237 fotok
kopirnih strojjev in multifu
funkcijskih naprav.

Nizkkoogljično / zeleno
z
javno naročilo

Emisije CO2

Javno naroččilo (GPP 20220)

13,12 t C
CO2/leto

Predhoddno naročilo (osnova za pprimerjavo)

105,18 t C
CO2/leto
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Priihranki

92,06 t CO
O2/leto

Nizkkoogljično / zeleno
z
javno naročilo

Po
oraba električčne energije

Javno naroččilo (GPP 20220)

38.038 kW
Wh/leto

Predhoddno naročilo (osnova za pprimerjavo)

304.920 kkWh/leto

Priihranki

266.882 kW
Wh/leto
(22,95 toee/leto)

Izzračun
Prihhranek je bill izračunan s kalkulatorjeem »office-IC
CT-calculator of GPP 20220« (verzija
19.5.2014). Poddatke za naro
očilo GPP 20020 je posred
doval Direkto
orat za javnoo naročanje
Minnistrstva za Finance.
F
Nab
bavljenih je bbilo 237 laseerskih tiskaln
nikov, od tegaa 196 črnobelih in 41 barvvnih. Podatkii o letni poraabi energije so
s iz kalkulattorja. Primerj
rjavo
prihhrankov elekktrične energ
gije in emisij CO2 smo izrračunali na naslednji
n
načiin:
Črnno-beli lasersski tiskalnikii – električnaa energija:
Zaddnje naročiloo: 1356 kWh
h (vrednost vzzeta iz orodja) / MFN / leeto * 196 nabbavljenih
MF
FN = 265.7766 kWh / leto
Nizzkoogljično / zeleno naro
očilo: 156 kW
Wh (vrednostt vzeta iz oro
odja) / MFN / leto * 196
nabbavljenih MF
FN = 30.576 kWh / leto
Iz ččesar sledi: 265.776
2
– 30.576 = prihraanek 235.200
0 kWh / leto
Črnno-beli lasersski tiskalnikii – emisije C
CO2:
Zaddnje naročiloo: 265.776 kW
Wh / leto * 00,345 (emisij CO2 / kWh za Slovenijoo) =

GPP 20
020 študijja primerra za enerrgijsko uččinkovite
fotokop
pirne strooje in mulltifunkcijsske napraave (Sloveenija)
91.6692,72 kg / leto
l
Nizzkoogljično / zeleno naročilo: 30.576 kWh / leto * 0,345 (emisij CO2 / kW
Wh za
Slovenijo) = 10.548,72 kg / leto
Iz ččesar sledi: 91.692,72
9
– 10.548,72
1
= 881.144 kg CO
O2 / leto
Barrvni laserski tiskalniki – električna
e
ennergija:
Zaddnje naročiloo: 954 kWh (vrednost vzeeta iz orodja)) / MFD / leto * 41 nabavvljenih MFD
D
= 39.144 kWh / leto
Nizzkoogljično / zeleno naročilo: 182 kW
Wh (vrednostt vzeta iz orodja) / MFD / leto * 41
nabbavljenih MF
FD = 7.462 kWh
k
/ leto
Iz ččesar sledi: 39.144 – 7.46
62 = prihraneek 31.682 kW
Wh / leto
Barrvni laserski tiskalniki - emisijeCO
e
2:
Zaddnje naročiloo: 39.144 kW
Wh / leto * 0,3345 (emisij CO
C 2 / kWhzaa Slovenijo) = 13.494,33
kg / leto
Nizzkoogljično / zeleno naročilo: 7.462 kkWh / leto * 0,345 (emisiij CO2 / kWhhza
Slovenijo) = 2.5574,39 kg / leeto
Iz ččesar sledi: 13.494,33 – 2.574,39
2
= 100.919,94 kg CO2 / leto
Skuupni prihrankki pri električčni energiji: 2235.200 + 31.682 = 266.882 kWh / leeto
Skuupni prihrankki pri emisijaah CO2:81.1444 + 10.919,9
94 = 92.063,,94 kg CO2 / leto

Prridoblje
ene iz
zkušnje
Na poodročju IT oppreme smo zahtevali
z
dobbavo opremee v skladu s standardom E
ENERGY ST
TAR, ki
se že dolgo ni sprremenil, novaa verzija pa šše ni objavljeena. Večina proizvajalcev
p
v IT opremee
označčuje svoje izdelke z ENE
ERGY STAR
R.
Na poodročju IT oppreme bomo
o morali izpoopolniti pozn
navanje različčnih prostovooljnih oznak za
označčevanje enerrgijske učinkovitosti izde lkov, kar bo omogočilo boljšo
b
raziska
kavo tržišča in
n
opreddelitev zahtevv glede energ
gijske učinkoovitosti v razzpisni dokum
mentaciji.

Ko
ontakt
Matjaaž Uhan
Minisstrstvo za finnance
Sloveenija
matjaaz.uhan@mff-rs.si
Tel. 001 369 5426
Javnoo naročilo doostopno na:w
www.djn.mf.ggov.si/javna--narocila/arh
hiv-javnih-naarocil

5

