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Vlada bo predvidoma
danes obravnavala
spremembe zakona o
javnem naročanju (ZJN).
Spremembe, ki jih predla-
ga finančno ministrstvo
(MF), naj bi zmanjšale
plačilno nedisciplino.

Ena glavnih sprememb, ki
je predlaganavpredloguZJN,
je sprememba definicije podi-
zvajalca v postopkih javnega
naročanja. Po novem se za
podizvajalca ne bi štela več
podjetja, ki so povezana (po
zakonu o gospodarskih druž-
bah) s ponudnikom. Torej, če
gre za lastniško povezanost
(družba v večinski lasti), ali
če je ena družba odvisna od
druge (odvisna in obvladujoča
družba), ali če so družbe kon-
cernske družbe, ali če sta dve
družbi vzajemno kapitalsko
udeleženi,ali če sta družbi po-
vezani s podjetniško pogod-
bo, pravi predlog zakona. S to
spremembo želi MF pretrgati
zdaj razširjeno slabo prakso,
da so predvsem večja podjetja
prijavnih naročilih kot podi-
zvajalce prijavljala svoja hče-
rinska podjetja, podizvajalci,
ki so dejansko izvajali javno

naročilo, pa so bili posledično
izključeni iz neposrednih pla-
čil, saj so ta po zakonu obvezna
le za prvi krog podizvajalcev.

Katere spremembe
so še predlagane?

Med drugim je predlagano
(povzemamo MF):

► Natančnej e se uredi vpogled
neizbranega ponudnikav po-
nudbe tekmecev: vpogled se
mu omogoči najmanj tri dni
pred iztekom roka za uvelja-
vljanje pravnega varstva.

► Vnovič se uvede možnost
spremembe naročnikove
odločitve o oddaji naročila,
saj lahko naročnik naknadno
ugotovi, daje kaj spregledal
ali napačno razumel. Zoper
novo odločitev lahko ponu-
dniki uveljavljajo pravno
varstvo.

► Če naročnik na podlagi po-
stopka oddaje naročila male
vrednosti in postopkazbir anj a
ponudb po predhodni obj avi
ne prejme nobene ali nobene
primerne ponudbe, bi po no-
vem lahko izpelj al postopek s
pogaj anjibrez predhodne ob-
jave. Tak postopek praviloma
ne bo mogoč pri izboru izva-
jalcaprojekta (zaradimožnih
diskriminatornihpogojev), o

vseh takih naročilih bo mora-
lo biti predhodno obveščeno
finančno ministrstvo.

►V evidenco ponudnikov z ne-
gativnimi referencami naj bi
se po novem uvrščali ponu-
dniki, ki naročnika zavajajo
z neresničnimi izjavami ali
dokazili - ne glede na to, v
kateri fazi javneganaročila to
stori (tudi če delo že izvaja).
Sankcijaje izločitev iz javnega
naročanja za tri ali pet let.

► Naročnik bi lahko po novem
kljub pravnomočni odločitvi
o oddajinaročila odstopil od
sklenitve pogodbe, če ugoto-
vi, da obstaja možnost, daje
vsebina pogodbe posledica
kaznivega dejanja, ali če so
po sprejetju odločitve na-
stale izredne okoliščine in je
sklenitev pogodbe z izbranim
ponudnikom nesmiselna, ker
ta ne bo mogel izpolniti po-
godbenih obveznosti.

► Odpravlj ase strokovni izpit iz
javnega naročanja, uveden z
zadnjo novelo ZJN; za usluž-
bence,ki izvajajo postopke, se
uvaja obvezno enodnevno iz-
obraževanje,najmanj enkrat
na dve leti.

►Določbe, ki urejajo prekrške,
se uskladijo z zakonom o pre-
krških. Naročniku ne bi več

grozila globa (po novem bo
100 tisoč evrov namesto od
50 do 350 tisoč evrov), če bi
v razpisu določilali merila za
izbor, alipogojezaugotavlja-
nje sposobnosti, ali tehnič-
ne specifikacije v nasprotju
s tem zakonom. »Naročnik
načeloma ne določi diskrimi-
natornih meril namenoma,
temveč to stori nevede,« raz-
lagajo na MF.

Zakonski sveženj za večjo
disciplino

Spremembe ZJN sodijo v
sveženj zakonskih sprememb
za večjo plačilno disciplino. Ta
sveženj zajema še predloga za-
kona o preprečevanju zamud
pri plačilih (uzakonil naj bi
največ 60-dnevni plačilni rok,
večstranski pobot obveznosti
in javni register menic, protesti-
ranih zaradi neplačila) in spre-
membe zakona o DDV (davčni
zavezanec,ki računa ne plačav
predpisanemroku, bo moral po-
večati svojo davčno obveznost
v višini prej uveljavljenega od-
bitka DDV) .Vse te predloge naj
bi državni zbor po potrditvi na
vladi obravnaval po nujnem ozi-
roma skrajšanem postopku. •


