Nak
kup energijjsko učink
u
ovitih
h pren
nosnih
h
rač
čunaln
nikov
Reppublika Slovennija, Miinistrstv
vo za fi
finance
• V naaročilu je vkljjučeno 49 javvnih naročniikov
• Naroočilo je bilo oddano
o
za okkvirno količin
no 3.650 eneergijsko učinnkovitih naprrav

Predhodn
no naročilo =
osnova za
a primerjavo
o

Javno na
aročilo (GPP
2020)

•

ktrične
• 216.2994 kWh elek
energiije/leto
• 74.62 1,43 kg CO2/leto

•

311.6110 kWh elekttrične
energijje/leto
107.5005,45 kg CO2/leto

Rezulttati
•
•

8,119 toe/leto (2
24,57 toe
skuupno)
32,,88 t CO2/letto
(688,64 t CO2sk
kupno)

Foto: dreamstim
me.com / Mikael Da
amkier
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Ja
avno naročil
n
o


Okvirni spoorazum za ob
bdobje treh leet za nakup energijsko
e
uččinkovitih preenosnih
računalnikoov.



Skupno javnno naročilo, ki ga je v noovembru 2013 objavilo Ministrstvo
M
zaa finance, Diirektorat
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 10 skllopov, razpissana okvirna količina oprreme v vseh sklopih
je bila 3.9255 naprav.



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 4 do 6 mesecev. Po
o
vsakem izveedenem odpiiranju konkuurence bo gleede na merilaa (najnižja ceena) sestavljeen nov
seznam kanndidatov za posamezni skklop.
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Prristop k javn
nemu n
naročilu
Tip p
postopka: Odprti
O
postopek
Pred
dmet naročilla: Nakup en
nergijsko učinnkovitih pren
nosnih račun
nalnikov.
Speccifikacije:


nih računalnnikov morajo izpolnjevatii standarde E
ENERGY ST
TAR za
Ponujeni moodeli prenosn
energijsko učinkovitost,
u
veljavne naa dan objave obvestila o javnem naroččilu (tj. ENERGY
STAR 5.0)



Prenosni raččunalniki mo
orajo biti zasnnovani tako,, da je pomniilnik lahko ddostopen in ga
g je
mogoče zam
menjati



Glasnost poonujenega mo
odela prenossnega računallnika mora biti
b izmerjenaa v skladu s
standardom
m SIST EN IS
SO 7779 in nne sme preseg
gati 33 dB v času zapisovvanja na trdi disk.
Podatek moora biti označčen z oznakoo LpAm v dB
B



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
S, št. 107/06 in 100/10).

Meriilo: Najnižjaa cena.
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Pogoodbena določčila: Dobavitelj bo morall ob dobavi opreme
o
posameznemu naaročniku izro
očiti
tudi nnavodila za uporabo
u
za zm
manjšanje poorabe energijje v slovensk
kem jeziku. N
Navodila mo
orajo
vseboovati vsaj:


informacije o dejavnikih
h, ki vplivajoo na porabo električne
e
eneergije (npr.: nnastavitve sttanja
pripravljenoosti, stanja mirovanja,
m
sveetlost zaslonaa, zatemnitev
v zaslona, koo računalnik ni v
uporabi, prikključki – US
SB, vklopljenne brezžične povezave…)), in načinu, kako prihran
niti
električno ennergijo v pov
vezavi z njim
mi,



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.: prilaagoditev svettlosti
monitorja, izzključitev oh
hranjevalnikaa zaslona, vk
klop načina, ki
k omogoča vvarčevanje z
energijo…)



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



opozorilo o tem, da trebaa polnilec izkklopiti iz vtiččnice, ko je računalnik
r
žee napolnjen, ker
polnilec še vedno
v
porabllja električnoo energijo,



opozorilo o tem, da raču
unalnik kljubb temu, da je v stanju prip
pravljenosti aali mirovanjaa, še
vedno porabblja električn
no energijo inn da je napravo v primeru
u daljše uporrabe primerno
izključiti.

N
je v desetih skllopih prejel ponudbe
p
dvan
najstih različčnih ponudniikov, ki
Odziiv na trgu: Naročnik
so odddali ponudbe na različnee sklope.
Sklop

Okvirna
količina
naprav

Št. Prejeetih
ponudbb

Št. Popolnih
P
po
onudb

1.089

12

7

Sklopp2: Standardnii prenosni raču
unalnik + prikklopna
postajja

905

12

7

Sklopp3: Zmogljivi prenosni raču
unalnik

356

10

7

Sklopp4: Zmogljivi prenosni raču
unalnik + prikllopna
postajja

402

10

7

Sklopp5: Veliki prennosni računaln
nik

59

6

0

Sklopp6: Mini prenoosni računalnik
k

200

2

0

Sklopp7: Lahki prennosni računaln
nik

279

11

8

Sklopp8: Lahki prennosni računaln
nik + priklopnaa postaja

338

11

8

Sklopp9: Polterenskii prenosni računalnik + prikklopna
postajja

283

2

2

Sklopp10: Zmogljivejši prenosni računalnik
r

14

7

6

Sklopp 1: Standardnni prenosni raččunalnik

aja postopek s
Za skklopa 5 in 6, v katerih narročilo ni biloo oddano, Miinistrstvo za finance izvaj
pogajjanji po preddhodni objavii, ki še ni zakključen.
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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
v osm
mih sklopih zza okvirno ko
oličino 3.666
6 prenosnih rračunalnikov
v.
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Nizkkoogljično / zeleno
z
javno naročilo

Emisije CO2

Javno naroččilo (GPP 20220)

74,62 t C
CO2/leto

Predhoddno naročilo (osnova za pprimerjavo)

107,50 t C
CO2/leto

Priihranki

32,88 t CO
O2/leto

Nizkkoogljično / zeleno
z
javno naročilo

Po
oraba električčne energije

Javno naroččilo (GPP 20220)

216.294 kkWh/leto

Predhoddno naročilo (osnova za pprimerjavo)

311.610 kkWh/leto

Priihranki

95.316 kW
Wh/leto
(8,19 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 3.666 pren
nosnih račun
nalnikov s poovprečno
porabbo električneega toka 9,9 W v stanju ppripravljenosti, 0,9 W v stanju mirovaanja in 0,4 W
ko jee naprava ugaasnjena. Prim
merjavo prihrrankov elektrrične energije in emisij C
CO2 smo
izračuunali na nasllednji način:
Elekktrična energgija:
Zaddnje naročiloo: 85 kWh (vrrednost vzetaa iz orodja) / prenosnik / leto * 3.6666 nabavljenih
h
prennosnikov = 311.610
3
kWh
h / leto
Nizzkoogljično /zeleno
/
naroččilo: 59 kWhh (vrednost vzeta iz orodja) / prenosniik / leto * 3.6
666
nabbavljenih prennosnikov = 216.294
2
kWhh / leto
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Iz česar sledi: 311.610 – 216
6.294 = prihrranek 95.316
6 kWh / leto
Emiisije CO2:
Zaddnje naročilo: 311.610 kW
Wh / leto * 0,,345 (emisij CO2 / kWh za
z Slovenijo)) = 107.505,45
kg / leto
Nizkkoogljično /zzeleno naroččilo: 216.2944 kWh / leto * 0,345 (emiisij CO2 / kW
Wh za
Slovvenijo) = 74..621,43 kg / leto
Iz česar sledi: 1007.505,45 – 74.621,43 = 32.884,02 kg
k 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 enerrgetske učink
kovitosti izdeelkov, kar bo
o omogočilo boljšo
b
raziskkavo tržišča in
i
opreddelitev zahtevv glede energ
gijske učinkoovitosti v razzpisni dokum
mentaciji.

Ko
ontakt
Matjaaž Uhan
Minisstrstvo za finnance
Sloveenija
matjaaz.uhan@mff-rs.si
Tel. 0 1 369 54266
Javnoo naročilo je dostopno naa: www.djn.m
mf.gov.si/jav
vna-narocila/arhiv-javnihh-narocil
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