КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ ОПШТИНЕ ВРБАС

Препорука за увођење критеријума енергетске ефикасности у поступцима јавне
набавке
Увођењем критеријума енергетска ефикасност у поступцима јавне набавке се жели
постићи промовисање енергетски ефикасних производа, технологија уз задовољење
основних циљева и то: постизање финансијске ефикасности и смањење утицаја на животну
средину.
Приликом одлучивања о избору понуђача у поступку јавне набавке добара, радова и
услуга мора се вредновати енергетска ефикасност добара, радова и услуга, и предност под
једнаким условима дати набавци добара, радова односно услуга којима се обезбеђује већи
степен енергетске ефикасности. Степен енергетске ефикасности се цени на основу
критеријума енрегетске ефикасности који се одређују за јавну набавку.
Приликом куповине или закупа објеката или делова објеката за потребе буџетских
корисника при једнаким условима мора се предност дати објектима са већим степеном
енергетске ефикасности.
Комисије за јавне набавке у сарадњи са Канцеларијом за енергетски менаџмент
Општине Врбас утврђују критеријум енргетске ефикасности за сваку јавну набавку за
коју се може применити овај критеријум приликом рангирања понуда.
Критеријуме енергетске ефикасности могуће је укључити у тендерску документацију ,
уколико се поштују следећа основна начела:
• сви критеријуми енергетске ефикасности су јасно споменути у документацији набавке;
• текст набавке поштује општаа начела транспарентности, недискриминације и једнакости;
• критеријумии су усклађени с предметом набавке;
• критеријуми морају бити објективно мерљиви
Наручилац треба да тежи да у своје јавне набавке уврсти што више “Зелених”
производа/услуга тј. таквих да имају мањи негативан утицај на околину током свога
животног циклуса, а да истовремено осигуравају исте или чак боље функционалне
карактеристике, квалитет и задовољство корисника у поређењу са стандардним
производом.
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Наручилац мора посебно обратити пажњу на то да права цена производа за крајњег
купца пуно је виша од набавне цене. Како би наручилац одлучио која је понуда повољнија
са становишта критеријума цена, потребно је израчунати трошак производа за време целог
његовог живота, тј. мора сабрати набавну цену, трошкове употребе,одржавања и
збрињавања производа.
Наручилац мора одредити важност критеријума енергетске ефикасности и према томе
им доделити одређени пондер, али се препоручује да то буде најмање 10 %.
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