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REFORMA JAVNEGA NAROČANJA
PODATKOVNI LIST št. 6: NOVI, POENOSTAVLJENI REŽIM ZA NAROČILA STORITEV

Drugačna pravila za naročila storitev
Za različne kategorije storitev veljajo različna evropska pravila javnega naročanja:




Za naročila večine storitev je treba v celoti uporabiti pravila o javnem naročanju za pogodbe
v znesku nad 207 000 evrov (in v znesku nad 134 000 evrov za naročila, ki jih dodelijo organi
na centralni državni ravni).
Vendar se za nekatere storitve, zlasti zdravstvene, socialne in kulturne storitve, uporablja
poenostavljeni režim oddaje naročil, ki upošteva posebnosti teh storitev.

Novi, blažji režim, zlasti za zdravstvene, socialne in kulturne storitve
Pravila novega poenostavljenega režima:





Evropska pravila javnega naročanja se uporabljajo samo za pogodbe v znesku nad 750 000
evrov.
Naročniki morajo vnaprej objaviti svojo namero za oddajo naročila take vrednosti ter po
zaključenem postopku obvestiti o odločitvi glede oddaje naročila.
Ni drugih postopkovnih pravil razen obveznosti, da se ponudniki obravnavajo enako.
Za naročila pod zneskom 750 000 evrov se za oddajo naročil evropska pravila ne uporabljajo.

Ta poenostavljeni postopek bi moral zagotoviti kakovost teh storitev in druge pomembne dejavnike,
denimo kontinuiteto, dostopnost in cenovno dostopnost teh storitev za uporabnike, vključno s
prikrajšanimi in ranljivimi skupinami.

Pregled različnih pravil za storitve:
Celotni režim

Blažji režim

Vrednost naročila

nad 207 000 evrov

nad 750 000 evrov

Postopek

Redni razpisni postopek, za
katerega velja celoten sklop
postopkovnih pravil

Poenostavljeni postopek z objavo
predhodnega obvestila

Vse storitve, razen storitev, ki
sodijo v blažji režim (izčrpen
seznam vseh storitev, za katere
velja blažji režim, je v Prilogi k
direktivi)

Socialne storitve
Zdravstvene storitve
Kulturne storitve
Izobraževalne storitve
Nekatere pravne storitve
Gostinske storitve

Zajete storitve (izbor)

Enaka obravnava ponudnikov
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Pridržana javna naročila za zdravstvene, socialne in kulturne storitve za nekatere organizacije
Nekatera javna naročila za zdravstvene, socialne in kulturne storitve je mogoče pridržati za
organizacije, katerih poslanstvo je opravljanje javnih storitev, povezanih z zagotavljanjem teh
storitev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:



te organizacije dobiček prerazporedijo ali ga vložijo nazaj v uresničevanje poslanstva
organizacije, struktura upravljanja temelji na lastništvu zaposlenih ali načelih participacije;
možnost pridržanja pogodb je omejena na naročila, ki trajajo največ 3 leta in se jih ne da več
podaljšati.

Storitve, za katere ne veljajo evropska pravila javnega naročanja
Nekatera naročila storitev se lahko oddajo brez uporabe evropskih pravil javnega naročanja:



Nekatere storitve so bile že prej izključene in bodo še naprej.
Poleg tega bodo iz obsega direktiv izključene nekatere nove storitve:

Izključitev v skladu s starimi pravili (ohranjena)

Dodatne izključitve po novih pravilih

 Nakup ali oddaja obstoječih zgradb
 Nekatere avdiovizualne medijske storitve
(nakup, razvoj oziroma produkcija
programskega gradiva)
 Storitve na področju arbitraže in spravnih
postopkov
 Nekatere finančne storitve v zvezi s
transakcijami finančnih instrumentov,
vključno s storitvami centralne banke
 Pogodbe o zaposlitvi
 Nekatere raziskovalne in razvojne storitve
 Storitve, oddane drugim naročnikom na
podlagi izključnih pravic

 Nekatere pravne storitve (pravno
zastopanje, svetovanje in priprava pravnih
postopkov)
 Javna posojila (ne glede na to, ali so
povezana z drugimi finančnimi instrumenti)
 Nekatere storitve civilne obrambe, civilne
zaščite in storitve preprečevanja nevarnosti,
če jih zagotavljajo neprofitne organizacije
 Storitve javnega potniškega prevoza z
železnico ali podzemno železnico (od leta
2007 zanje veljajo posebni predpisi o
prometu)
 Storitve političnih kampanj v okviru volilnih
kampanj
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