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• V naročiilu je vključeeno 49 javnihh naročnikov
v
• Naročiloo je bilo oddaano za okvirnno količino več
v kot 3.600
0 energijsko uučinkovitih
naprav
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Predhodn
no naročilo =
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a primerjavo
o

Javno na
aročilo (GPP
2020)

•

•

•

1.002.858 kWh
elektriične energije/leto
345.9886,01 kg CO2/leto

•

683.2202 kWh elek
ktrične
energgije/leto
235.7704,69 kg CO
O2/leto

Rezulttati
• 27,449 toe/leto (82,47 toe
skuupno)
• 110,,28 t CO2/leto
o
(3330,84 t CO2skupno)

www
w.gpp2020
0.eu
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Okvirni spoorazum za ob
bdobje treh leet za nakup energijsko
e
uččinkovitih tisskalnikov.



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



Naročilo je izvedeno za 49 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 14 skllopov, razpissana okvirna količina oprreme v vseh sklopih
je bila3.8700naprav.



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 posameznem
m naročilu naajprej pozovee prvega kanndidata s sezn
nama
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.

Prristop k javn
nemu n
naročilu
Tip p
postopka: Odprti
O
postopek
Pred
dmet naročilla: Nakup en
nergijsko učinnkovitih tisk
kalnikov
Speccifikacije:


Vsi tiskalnikki, katerih naajvečja hitrosst delovanja presega 45 listov na minnuto za papir
formata A4,, morajo imeeti funkcijo s amodejnega dvostranskeega tiskanja ((enota dvojneega
izpisa). Vsee druge napraave z manjšoo največjo hittrostjo delovanja morajo vključevati
možnost tiskkanja v programski oprem
mi ali ročnih
h nastavitvah.



Vsi ponujenni modeli tisk
kalnikov morrajo izpolnjeevati najnoveejše standarde
de ENERGY STAR
za energijskko učinkovito
ost (tj. ENER
RGY STAR v 1.2), veljav
vne na dan ob
objave obvesttila o
javnem naroočilu.

Meriilo: Najnižjaa cena.
Pogoodbena določila: Dobaviitelj bo moraal ob dobavi opreme
o
posaameznemu naaročniku izro
očiti
tudi nnavodila za uporabo
u
za zmanjšanje
z
poorabe energij
ije v slovensk
kem jeziku. N
Navodila mo
orajo
vseboovati vsaj:
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informacije o dejavnikih
h, ki vplivajoo na porabo električne
e
eneergije (npr.: nnastavitve sttanja
pripravljenoosti, stanja mirovanja,
m
priiključki – US
SB, vklopljen
ne brezžične povezave…), in
načinu, kakoo prihraniti električno
e
ennergijo v poveezavi z njimii,



navodila, kaako je možno
o na ponujenii napravi prilagoditi nastavitve, ki vpplivajo na porrabo
električne ennergije in podaljšanje traj
ajanja napajan
nja z baterijo
o (npr.: prilaggoditev svetllosti
monitorja, vklop
v
načina,, ki omogočaa varčevanje z energijo…
…)



informacije o načinu pod
daljševanja žživljenjske do
obe baterije (način polnjeenja, praznjeenja,…)



š
opozorilo o tem, da tiskaalnik kljub teemu, da je v stanju pripraavljenosti ali mirovanja, še
no energijo inn da je napravo v primeru
u daljše uporrabe primerno
vedno porabblja električn
izključiti.

N
je v štirinajstihh sklopih preejel ponudbe osmih različčnih ponudniikov, ki
Odziiv na trgu:: Naročnik
so odddali ponudbe na različnee sklope.
O
Okvirna količiina
naprav

Št.
Š Prejetih
ponudb

Št. Pop
polnih
ponu
udb

661

8

7

1.731

8

8

509

8

6

172

7

2

47

7

2

227

8

6

64

8

3

35

1

1

31

1

1

153

5

5

Lot 11: POS tiskalnnik (iglični)

37

1

1

Lot 122: POS tiskalnnik (termični)

30

1

1

Lot 133: Barvni brizzgalni tiskalnik
k

61

5

5

Lot 144: Namizni tinntni tiskalnik A4
A –
barvnni

112

1

1

Skloop
Lot 1:: Ekonomični laserski tiskalnik
A4 – črno-beli
Lot 2:: Standardni laaserski tiskaln
nik A4
– črnoo-beli
Lot 3:: Zmogljiv lasserski tiskalnik
k A4
– črnoo-beli
Lot 4:: Barvni lasersski tiskalnik A4
A
Lot 5:: Zmogljiv barrvni laserski
tiskalnnik A4
Lot 6:: Zmogljiv mrrežni laserski
tiskalnnik A3/ A4 - črno-beli
č
Lot 7:: Zmogljiv mrrežni laserski
tiskalnnik A3/ A4 - barvni
b
Lot 8:: Namizni mattrični tiskalnik
k A4flatbeed
Lot 9:: Namizni mattrični tiskalnik
k A4passbook
Lot 100: Prenosni tinntni tiskalnik A4A
barvnni

Skloppi 8, 9, 11 in 12 niso vključeni v izraččun prihrank
kov, ker podaatki za to vrstto tiskalnikov niso
vkljuučeni v kalkuulator.
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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 3.870 tisk
kalnikov. Na osnovi kalku
kulatorja so bile
b
izračuunane vrednnosti za brizgalne in laserrske (črno-beele in barvne)) tiskalnike ((skupaj pribliižno
3.6911 tiskalnikovv).
Nizkooogljično / zeeleno javno nnaročilo
4

Emisije C
CO2

J
Javno
naročilo (GPP 20220)

235,70 t C
CO2/leto

Predhodnno naročilo (osnova
(
za prrimerjavo)

345,98 t C
CO2/leto

Prih
hranki

Nizkkoogljično / zeleno
z
javno naročilo

110,28 t CO
O2/leto

Po
oraba električčne energije

Javno naroččilo (GPP 20220)

683.202 kkWh/leto

Predhoddno naročilo (osnova za pprimerjavo)

1.002.858 kWh/leto

Priihranki

319.656 kW
Wh/leto
(27,49 toee/leto)

Osn
nova za izraačun
Prihrranek je bil izzračunan s kalkulatorjem
m »office-ICT
T-calculator of
o GPP 20200« (verzija
19.5..2014). Podaatke za naročiilo GPP 20200 je posredov
val Direktoraat za javno nnaročanje
Ministrstva za Finnance. Nabavljenih je billo 3.691 tisk
kalnikov, od tega
t
3.192 laaserskih črno
o
belihh, 326 laserskkih barvnih in
n 173 brizgaalnih barvnih
h. in 41 barvn
nih. Podatki o letni porab
bi
energgije so iz kalkkulatorja. Prrimerjavo priihrankov elek
ktrične energ
gije in emisijj CO2 smo
izračuunali na nasllednji način:
Črnno-beli lasersski tiskalniki – električnaa energija:
Zaddnje naročiloo: 284 kWh (v
vrednost vzeeta iz orodja)) / tiskalnik / leto * 3192 nabavljenih
tiskkalnikov = 9006.528 kWh / leto
Nizzkoogljično / zeleno naročilo: 200 kW
Wh (vrednost vzeta iz orodja) / tiskalnnik / leto * 31
192
nabbavljenih tiskkalnikov = 63
38.400 kWh / leto
Iz ččesar sledi: 906,528 – 638
8.400 = prihrranek 268.12
28 kWh / leto
o
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Črnno-beli laserski tiskalniki - emisije CO
O2:
Zaddnje naročilo: 906.528 kW
Wh / leto * 0,,345 (emisij CO2 /kWh za
z Slovenijo)) =
3122.752,16 kg / leto
Nizkkoogljično / zeleno naroččilo: 638.4000 kWh / leto * 0,345 (em
misij CO2 / kW
Wh za
Slovvenijo) = 2200.248 kg / leto
Iz česar sledi: 312.752,16 – 220.248 = 922.504,16 kg CO2 / leto
Laserski barvni tiskalniki – električna
e
ennergija:
Zaddnje naročilo: 287 kWh (v
vrednost vzeeta iz orodja) / tiskalnik / leto * 326 na
nabavljenih
tiskalnikov = 933.562 kWh / leto
Nizkkoogljično / zeleno naroččilo: 130 kW
Wh (vrednost vzeta iz orod
dja) / tiskalnnik / leto * 32
26
nabavljenih tiskkalnikov = 42
2.380 kWh / leto
Iz česar sledi: 933.562 – 42.380 = prihrannek 51.182 kW
Wh / leto
Laserski barvni tiskalniki – emisije
e
CO2:
Zaddnje naročilo: 93.562 kW
Wh / leto * 0,3345 (emisij CO
C 2 / kWh zaa Slovenijo) = 32.278,89 kg
/ letto
Nizkkoogljično / zeleno naroččilo: 42.380 kWh / leto * 0,345 (emissij CO2 / kW
Wh za Sloveniijo)
= 144.621,10 kg / leto
Iz česar sledi: 322.278,89 – 14.621,10 = 117.657,79 kg
g CO2 / leto
Brizzgalni tiskalnniki – električna energija :
Zaddnje naročilo: 16 kWh (vrrednost vzetaa iz orodja) / tiskalnik / leeto * 173 nabbavljenih
tiskalnikov = 2.7768 kWh / leeto
Nizkkoogljično / zeleno naroččilo: 14 kWhh (vrednost vzeta
v
iz orodjja) / tiskalnikk / leto * 173
3
nabavljenih tiskkalnikov = 2.4
422kWh / letto
Iz česar sledi: 2..768 – 2.422 = prihranekk 346kWh / leeto
Brizzgalni tiskalnniki – emisijee CO2:
Zaddnje naročilo: 2.768 kWh
h / leto * 0,3445 (emisij CO
O2 / kWh za Slovenijo) = 954,96 kg /
letoo
Nizkkoogljično / zeleno naroččilo: 2.422 kkWh / leto * 0,345
0
(emisijj CO2 / kWhh za Slovenijo
o)
= 8335,59 kg / letto
Iz česar sledi: 9554,96 – 835,59 = 119,37 kg CO2 / letto
Skuupni prihrankki pri električčni energiji:2268.128 + 51.182 + 346 = 319.656 kW
Wh / leto
Skuupni prihrankki pri emisijah CO2: 92.5004,16 + 17.6
657,79 + 119,37 = 110.2881,32 kg CO2 /
letoo
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Prridoblje
ene iz
zkušnje
Na področju IT opreme
o
smo zahtevali
z
dobbavo opremee v skladu s standardom
s
E
ENERGY ST
TAR, ki
se žee dolgo ni sprremenil, nova verzija pa še ni objavljena. Večina proizvajalceev IT opremee
označčuje svoje izzdelke z ENE
ERGY STAR
R.
Na področju IT opreme
o
bomo
o morali izpoopolniti pozn
navanje različčnih prostovooljnih oznak
k za
označčevanje enerrgetske učink
kovitosti izdeelkov, kar bo
o omogočilo boljšo raziskkavo tržišča in
i
opreddelitev zahteev glede enerrgetske učinkkovitosti v raazpisni dokum
mentaciji.

Ko
ontakt
6

Matjaaž Uhan
Ministrstvo za finnance
Sloveenija
matjaaz.uhan@mff-rs.si
Tel. 001 369 5426
mf.gov.si/jav
vna-narocila//arhiv-javnihh-narocil
Javnoo naročilo je dostopno naa: www.djn.m

