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POVZETEK
Področje preskrbe z zdravili je zaradi svoje pomembnosti, to je varovanja javnega zdravja,
urejeno s številnimi področnimi predpisi, ki jih je potrebno upoštevati tudi pri izvajanju
postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil. V magistrski nalogi so predstavljene
posebnosti, ki jih je potrebno, glede na podrobno področno zakonodajo, vključiti v razpisno
dokumentacijo, in sicer posebnosti pri oblikovanju predmeta javnega naročila, kjer je
potrebno med drugim upoštevati tudi zakonsko delitev zdravil na registrirana in neregistrirana
zdravila, posebnosti pri oblikovanju tehničnih specifikacij, poseben poudarek pa je podan tudi
vprašanju oblikovanja merila za izbor najugodnejše ponudbe, ter usklajevanju pogodbenih
cen, saj so cene zdravil zakonsko regulirane. Ker se v zadnjem času vse bolj odražajo težnje
po skupnem javnem naročanju zdravil, ki je postalo obvezno tudi za javne zdravstvene
zavode, je v magistrski nalogi predstavljena pravna problematika, ki se pojavlja pri skupnem
javnem naročanju. Bistvena posebnost pri preskrbi z zdravili pa je tudi distribucija zdravil, ki
poteka preko veledrogerij, ob čemer pa zakon natančno določa pogoje, ki morajo biti ob tem
izpolnjeni. Predstavljeno je tudi posredništvo v prometu z zdravili, ki je na novo urejeno v
Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) in vzporeden uvoz zdravil, ter pogoji, ki morajo
biti pri tem izpolnjeni. Načelo o prostem pretoku blaga, ki je eno od temeljnih načel
evropskega pravnega reda, v primeru zdravil namreč ne velja na enak način kot to velja za
pretežno večino ostalih izdelkov.

ABSTRACT
The scope of supply of medicinal products, because of its importance to the protection of
public health, is governed by numerous sectoral regulations, which must be taken into
account in the implementation of the public procurement procedure for the supply of
medicines. The thesis presents specific features which, according to the detailed sectoral
legislation, must be included in the tender documentation, namely specificities in defining the
object of the contract, where it is necessary to take into account the statutory division of
registered and unregistered medicines, the peculiarities in the design of technical
specifications, which is also governed by a number of sectoral regulations. Special emphasis
is given also to the issue of award criteria and the prices of regulated drugs. Because og
recent aspirations of the joint procurement of medicines, which became mandatory for public
health institutions, the thesis also presents a legal problem which occurs in the joint
procurement. An essential feature in the supply of medicines is also a question of distribution
of medicines via wholesalers, while the law specifies the conditions that must be met. The
thesis also presents brokering in trafficking of drugs, which is newly arranged in the
Medicinal Products Act (Official Gazette of RS, no. 17/14) and parallel imports of medicines
and the conditions that must be met. The principle of free movement of goods, which is one
of the fundamental principles of the Community acquis, does not apply in the case of
medicinal products in the same way as it applies to the majority of other products. The
principle of free movement of goods, which is one of the fundamental principles of the
Community acquis, does not apply in the case of medicinal products in the same way as it
applies to the overwhelming majority of other products.
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1.

UVOD

1.1. Oris obravnavane problematike in predstavitev ciljev magistrske naloge
ZJN-21 v 1. členu definira področje, ki je predmet zakonske ureditve. Iz 1. člena ZJN-2 tako
izhaja, da zakon določa obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri
javnem naročanju blaga, storitev in gradenj. Zakon v nadaljevanju, natančneje v 17. in 18.
členu, določa tudi izjeme, ki niso predmet javnega naročanja. Med izjemami, ki niso predmet
javnega naročanja, pa ZJN-2 ne navaja nakupa zdravil, kljub specialni in zelo podrobni
ureditvi tega področja v ZZdr-22, ter številnih podzakonskih predpisih. Glede na navedeno je
potrebno nakup zdravil izvesti ob upoštevanju določb ZJN-2.3
Ugotoviti je potrebno, da v primeru nabave zdravil ne gre za »tipske« postopke oddaje javnih
naročil za nabavo blaga. Specifičnost izvajanja postopkov javnega naročanja za dobavo
zdravil je v tem, da gre za področje, ki je podrobno urejeno z zakonodajo, ki jo je potrebno
dosledno upoštevati in vključiti v postopkovna pravila javnega naročanja.4
ZZdr-2 ureja zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini, določa pogoje in ukrepe
za zagotavljanje njihove ustrezne kakovosti, varnosti in učinkovitosti, pogoje in postopke za
njihovo preizkušanje, cene zdravil, promet, uradno kontrolo in nadzorstvo z namenom
varovanja javnega zdravja ter določa ustanovitev in naloge Javne agencije za zdravila in
medicinske pripomočke. Ob ZZdr-2 pa je navedeno področje, predvsem vprašanje določanja
cen zdravil, vključno z oblikovanjem marže ponudnikov zdravil, podvrženo urejanju s strani
številnih podzakonskih predpisov.
Razlog tako podrobne regulacije zdravil je v zagotavljanju najvišjega načela na področju
zdravil, to je varovanje javnega zdravja. Zdravila se zato regulirajo tako pred pridobitvijo
dovoljenja za promet z zdravilom oziroma vstopom na trg kot tudi po pridobitvi dovoljenja za
promet. Zdravilo v prometu je predmet nadzora in spremljanja celotno obdobje prisotnosti
zdravila v prometu z namenom, da se v največji možni meri zagotovi preskrba s
kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili. Zdravila so eno najbolj reguliranih področij v
evropskem pravnem redu, ki se stalno spreminja in dopolnjuje.5
1

Zakon o javnem naročanju, ZJN-2, Ur. l. RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14ZDU-1I.
2
Zakon o zdravilih, ZZdr-2, Ur. l. RS, št. 17/14.
3
Kljub temu, da zdravila tudi v preteklosti niso bila izvzeta iz splošnih pravil javnega naročanja je
mogoče zaslediti določena stališča, da nakup zdravil ni javno naročilo. Tako primeroma Ministrstvo za
finance v dopisu št. 403-16/97 659/97, z dne 05.08.1997 in dopisu št. 403-12/01-172/01, z dne
22.03.2001. Povzetek vsebine dopisov je objavljen v dokumentu Računskega sodišča RS: Zbirno
poročilo o ugotovitvah revizij pravilnosti in učinkovitosti nabave zdravil in medicinskega potrošnega
materiala v bolnišnicah v letu 2002, št. 1213-11/2003-3, z dne 24.06.2014, str. 6, ki je dostopen na
naslednji povezavi:
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KCD4518E95B024F61C125707A00397D8A/$file/Z2131103.pdf
4
O poseganju pravil o javnem naročanju v druga pravna področja glej Kranjc, V.: Posli, ki niso izjeme
pri javnem naročanju, Podjetje in delo, št. 6-7/2011, str. 1215-1216.
5
Predlog zakona o zdravilih; EVA: 2011-2711-0079.
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Iz razloga zagotavljanja načela varovanja javnega zdravja pa je natančno urejen tudi promet
z zdravili.6 Distribucija zdravil v lekarne, specializirane trgovine, bolnišnice, zdravstvene
domove in veterinarske ambulante namreč ne poteka direktno med proizvajalci zdravil in
uporabniki, temveč preko veledrogerij, ob čemer pa zakon natančno določa pogoje, ki morajo
biti ob tem izpolnjeni. ZZdr-2 pa na novo ureja tudi posredništvo v prometu z zdravili, ki do
sedaj tudi v EU zakonodaji ni bilo regulirano. Načelo o prostem pretoku blaga, ki je eno od
temeljnih načel evropskega pravnega reda, v primeru zdravil ne velja na enak način kot to
velja za pretežno večino ostalih izdelkov.7
Podrobna regulacija prometa z zdravili, ki jo je potrebno upoštevati tudi pri izvajanju
postopkov javnega naročanja, je tista, ki naročnikom povzroča ogromno težav pri pripravi
razpisne dokumentacije, prav tako pa je povezana z različnimi diskusijami strokovne javnosti,
ali ravno ta, že »pretirana« regulacija vpliva na kakovost storitev in kakovostno oskrbo
državljanov z zdravili. Na drugi strani pa se tudi naročnikom, ki se ukvarjajo z javnim
naročanjem zdravil, poraja vprašanje »smiselnosti« izvajanja postopkov javnega naročanja
za dobavo zdravil glede na to, da gre za področje, ki je z zakonodajo natančno regulirano,
kar velja predvsem tudi za cene zdravil. Naročniki bi lahko gospodarnost naročanja zdravil
dokazovali tudi drugače. Tako si primeroma Lekarniška zbornica Slovenije že več let
prizadeva, da bi nabavo zdravil v javnih zavodih s področja lekarniške dejavnosti izključili iz
splošne obveznosti javnega naročanja po ZJN-2.8
Težave pri izvajanju postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil tako nastanejo že
zelo zgodaj, to je pri oblikovanju tehničnih specifikacij in posledično pri izbiri postopka oddaje
javnega naročila. Zdravniki velikokrat želijo pridobiti točno določeno zdravilo,9 pri čemer pa
že trčijo ob zakonsko oviro, ki jim le tega ne omogoča, kar bo podrobneje pojasnjeno v
nadaljevanju magistrske naloge.10
Pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil pa ostajajo odprta še številna
druga vprašanja, kot so na primer razdelitev predmeta oddaje javnega naročila na sklope, pri
čemer je potrebno ob delitvi zdravil na registrirana in neregistrirana zdravila, ter različne

6

Podrobneje o prometu z zdravili glej poglavje 2.1.3 Promet z zdravili, str. 24-39.
Sodba Sodišča, C-322/01, Deutscher Apothekerverband proti DocMorris NV, Jacquesom
Watervalom, z dne 11. december 2003, tč. 52-54 in 63 (omejitev prostega pretoka zdravil z vidika
dovoljenj).
8
Glej na primer Sporočila za javnost: Srečanje s predstavnikom lekarniške zbornice Slovenije,
Lekarniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 27. 8. 2013. Dokument je dostopen na naslednji povezavi:
http://www.lzs.si/Aktualno/Sporo%C4%8Dilazajavnost/tabid/133/smid/669/ArticleID/89/Default.aspx.
9
Glede predpisovanja zdravil Zakon o zdravniški službi ( Ur. l. RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS)
določa le, da je zdravnik pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen, kar pomeni, da lahko
svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah najprimernejši (3. člen). Prav tako ZZdrS
določa, da sodi predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov v okvir izvajanja zdravniške službe.
Ta zakon tako zdravnikov ne omejuje glede predpisovanja zdravil.
10
Glej poglavje 2.3 Oblikovanje tehničnih specifikacij in izbira postopka oddaje javnega naročila, str.
54 – 66.
7
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zakonske zahteve za vsakega izmed njih, upoštevati tudi, da oblikovanje javnega naročila v
sklope ne bi neupravičeno izkrivljalo konkurence med ponudniki.11
Specifika pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil pa je tudi in
predvsem v tem, da ni mogoče uporabiti klasičnega merila,12 ki ga določa ZJN-2, to je
najnižje cene ali ekonomsko najugodnejše ponudbe, kar je posledica dejstva, da je cena
registriranih zdravil določena z ZZdr-2 in Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v
humani medicini.13
Glede na to, da ZZdr-2 v primeru registriranih zdravil loči med:
- dogovorjeno cena,
- izredno višjo dovoljeno ceno in najvišjo dovoljeno ceno za zdravila, ki ju določa Javna
agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke,
je potrebno navedeno upoštevati pri pripravi merila za izbor in pogodbenih določil glede
načina usklajevanja pogodbene cene.
Zakonsko določene cene registriranih zdravil in temu prilagojena merila za izbor pa odpirajo
dodatna vprašanja, kot npr.:
− ali in kako fiksirati ceno zdravila v obdobju trajanja pogodbe oziroma okvirnega
sporazuma glede na dejstvo, da so cene zakonsko določene in v obdobju trajanja
pogodbe oz. okvirnega sporazuma lahko tudi spremenjene;
− ali je potrebno ažurirati dogovorjene cene, najvišje dovoljene cene, izredne višje
dovoljene cene in seznam registriranih zdravil, ki jih naročnik pridobi iz Centralne
baze zdravil - CBZ na točno določen dan;
− kako ravnati v primeru, ko se v obdobju od objave razpisne dokumentacije do
roka za predložitev ponudb, registrirajo nove paralele, ki niso zajete v seznamu
registriranih zdravil v razpisni dokumentaciji, ponudniku pa je potrebno omogočiti,
da ponudi tudi ta zdravila;
− ker najvišje dovoljene cene niso ažurno objavljene, se postavlja vprašanje, katere
cene upoštevati;
− katero zdravilo izbrati v primeru, ko posamezni ponudnik poda enake najnižje
cene za ponujene paralele pri posamezni vrsti blaga (zdravil).
Posebno mesto v magistrski nalogi je namenjeno tudi vprašanju skupnega javnega
naročanja zdravil. V zvezi s tem so predstavljene možne oblike skupnega javnega naročanja,
spremembe relevantne zakonodaje povezane z navedenim vprašanjem, ter izpostavljena
bistvena pravna vprašanja, ki se pri tem pojavljajo.14
Ob upoštevanju predstavljene problematike, so cilji magistrske naloge:

11

Podrobneje o sklopih glej poglavje 2.2 Predmet javnega naročila in razdelitev na sklope, str. 39-54.
Podrobneje o merilih glej poglavji 2.4.3 Merila pri javnem naročanju zdravil in 2.4.4. Morebitna
dodatna merila in maksimalno dopustna cena, str. 79-99.
13
Ur. l. RS, št. 32/15 in 15/16.
14
Podrobneje o skupnem javnem naročanju glej poglavje 3. Skupno javno naročanje, str. 100-116.
12
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−

−
−
−
−
−

predstavitev postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil, ki je specifičen
predvsem zaradi podrobne področne zakonodaje, ki jo je potrebno upoštevati pri
javnem naročanju zdravil;
prikaz problematike, ki se pojavlja v zvezi z izvajanjem postopka javnega naročanja
zdravil,
predstavitev in kritična opredelitev do stališč teorije v zvezi s to problematiko,
analiza primerov iz prakse Državne revizijske komisije, Računskega sodišča RS, ter
prakse Sodišča EU, ki je neposredno povezana z obravnavano problematiko;
ugotovitev v kolikšni meri je področna zakonodaja neusklajena s pravili javnega
naročanja oziroma kako le-to vpliva na izvajanje postopka javnega naročanja;
poskus odgovora na morebitna pravna vprašanja, do katerih se teorija in sodna
praksa še nista opredelili.

V magistrski nalogi bodo na enem mestu zbrana vsa veljavna pravila, ki jih je potrebno, ob
upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje, upoštevati pri izvajanju postopka
oddaje javnega naročila za dobavo zdravil.
Upoštevaje dejstvo, da je bil dne 18.11.2015 sprejet ZJN-3,15 ki v pravni red RS prenaša
določbe Direktive 2014/24/EU16 in Direktive 2014/25/EU,17 ter da ZJN-3 prične veljati dne
01.04.2016, so na mestih, kjer ZJN-3 uvaja drugačno ureditev od veljavne, predstavljena
pravna pravila, kot jih prinaša ZJN-3. Določbe ZJN-3 so dejansko prepis omenjenih direktiv.
Prav tako bodo v magistrski nalogi na enem mestu predstavljena bistvena pravna vprašanja,
ki se pojavljajo pri javnem naročaju zdravil, ter podani odgovori na predstavljeno pravno
problematiko.
Rešitve naloge bodo dobrodošle za pravno teorijo, ki se do sedaj z vprašanjem javnega
naročanja zdravil še ni celovito poglobljeno ukvarjala. Posamezne rešitve bodo lahko služile
tudi kot pomoč naročnikom, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem zdravil, in sicer tako pri
pripravi razpisne dokumentacije, kot tudi pri reševanju posameznih spornih situacij, do
katerih se bom opredelila bodisi sama, bodisi predstavila stališča Državne revizijske
komisije, Sodišča EU oziroma druge relevantne institucije.

15

Zakon o javnem naročanju, ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15.
Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju
in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 65).
17
Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju
naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih
storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 243).
16
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1.2 Metode dela
Raziskovanje obravnavane problematike bo v prvi vrsti temeljilo na analizi pravne ureditve
javnega naročanja zdravil. S tem namenom bom natančno proučila zakonodajo, ki ureja
promet z zdravili in njenem vplivu (obvezni vključitvi) v postopkovna pravila javnega
naročanja.
Analizirala bom tudi že izvedene postopke javnega naročanja za dobavo zdravil in na ta
način ugotovila način oziroma postopek, kako posamezni naročniki, s poudarkom na
Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana,
izvajajo postopke javnega naročila za dobavo zdravil, ter se opredelila do posameznih
spornih določil razpisne dokumentacije.
Ker obstaja na temo javnega naročanja zdravil relativno malo literature (člankov, mnenj, itd.)
se bom oprla na domačo in tujo literaturo, ki ureja javno naročanje na splošno (npr.
oblikovanje tehničnih specifikacij, razdelitev na sklope, itd.), natančno pa bom proučila tudi
področno zakonodajo, ki ureja nabavo zdravil in je povezana s temo magistrske naloge. Prav
tako bom proučila, sicer skromno prakso Državne revizijske komisije, Računskega sodišča in
Sodišča EU povezano s temo magistrske naloge.
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2.

PRAVNA UREDITEV PROMETA Z ZDRAVILI, KI JO JE POTREBNO UPOŠTEVATI
PRI PRIPRAVI RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.1 Uvodne ugotovitve vpliva področne zakonodaje na pripravo razpisne
dokumentacije
Kot ugotovljeno že uvodoma, je potrebno v primeru javnega naročanja zdravil, ob
upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje, v celoti upoštevati tudi določbe ZZdr-2
in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
Pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil za dobavo zdravil prihaja do določenih težav
povezanih predvsem z neusklajenostjo pravil javnega naročanja z določbami ZZdr-2, ter
drugo področno zakonodajo, kot bo to opredeljeno v nadaljevanju. Težave pa povzroča tudi
stalno se spreminjajoča in posledično že nepregledna zakonodaja, ki ureja promet z zdravili.
Pokazatelj neusklajenosti predpisov oziroma vsaj nejasnosti področnih predpisov v razmerju
do določb zakona, ki ureja javno naročanje, so med drugim tudi različna stališča državnih
organov, ki so pristojni bodisi za tolmačenje določb zakona, ki ureja javno naročanje, bodisi
za revizijo pravilnosti ravnanja naročnikov. Tako je primeroma Ministrstvo za finance, kot
pristojni organ za tolmačenje določb zakona, ki je urejal javno naročanje, v letih 1997 in 2001
izdalo mnenje,18 da pri nabavi zdravil ni potrebno izvajati postopkov oddaje javnih naročil, ki
so predpisani z zakonom oziroma notranjim aktom, saj zaradi državnega uravnavanja cen,
naj za zdravila ne bi veljale trže zakonitosti. Nasprotno pa je Računsko sodišče RS v reviziji
pravilnosti nabave zdravil19 ugotovilo, da bolnišnice, ki so se oprle na omenjeno stališče
Ministrstva za finance, ter posledično za nabavo zdravil niso izvedle postopka oddaje
javnega naročila, niso ravnale pravilno (zakonito). ZJN-120ki je veljal v času opravljene
revizije poslovanja s strani Računskega sodišča RS, namreč ni predvideval nikakršne izjeme
od uporabe določb zakona, zato bi bilo potrebno za dobavo zdravil izvesti postopek oddaje
javnega naročila. V zvezi s tem je Računsko sodišče RS tudi zapisalo, da oblikovanje cen
res opredeljuje pravilnik,21 vendar je država na ta način določila le zgornjo raven cene, po
kateri je posamezno zdravilo mogoče prodajati. Število ponudnikov zdravil je sicer omejeno,
vendar pa še vedno dovolj veliko, da lahko tudi na tem področju govorimo o vzpostavljenem
trgu.
V zvezi s postopkom oddaje javnega naročila za dobavo zdravil pa je prav tako mogoče
ugotoviti, da pravila javnega naročanja v določeni meri celo onemogočajo učinkovito
izvajanje posameznih področnih zakonov. Tako primeroma iz ZLD22 in podzakonskih
18

Glej opombo št. 3.
Glej Zbirno poročilo o ugotovitvah revizij pravilnosti in učinkovitosti nabave zdravil in medicinskega
potrošnega materiala v splošnih bolnišnicah v letu 2002, Ljubljana, 24.6.2004. Dokument je dostopen
za registrirane uporabnike portala TAX-FIN-LEX na naslednji povezavi: http://www.tax-finlex.si/Document.aspx?rootEntityId=07103764-604E-4878-8FB5-529F5EF1A86C
20
Zakon o javnih naročilih, ZJN-1, Ur. l. RS št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo.
21
Takrat veljavni Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo (Ur. l. RS, št. 67/01).
22
Zakon o lekarniški dejavnosti, ZLD, Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo. Glej 1. člen
ZLD.
19
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predpisov izdanih na njegovi podlagi23 izhaja, da morajo lekarne zagotoviti različne vrste med
seboj sicer enakovrednega blaga (zdravil). V pravni teoriji je mogoče zaslediti stališča, da
tega ob upoštevanju pravil javnega naročanja sploh ni mogoče zagotoviti.24 Izmed
enakovrednih vrst blaga (storitev) se v postopku javnega naročanja vedno izbere samo tisto
blago (storitev), ki jo dobavi (izvede) ponudnik, ki je izbran kot najugodnejši in je predložil
popolno ponudbo.
Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter
zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.25 Lekarna mora imeti ustrezne kadre,
prostore in opremo glede na obseg dejavnosti, ki jo opravlja, ter primerno zalogo in vrste
zdravil.26 Natančnejši pogoji, ki jih mora izpolnjevati lekarna oziroma podružnica lekarne
glede kadrov, prostorov in opreme so določeni v Pravilniku o pogojih za opravljanje
lekarniške dejavnosti.27 V skladu z 19. členom tega pravilnika mora lekarna imeti ali v roku,
dogovorjenim med Ministrstvom, pristojnim za zdravje, Lekarniško zbornico Slovenije in
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, priskrbeti potrebne količine in vrste zdravil
in medicinskih pripomočkov. Potrebne zaloge določi lekarna, pri čemer se upoštevajo
zdravila in medicinski pripomočki, ki jih zdravniki na njenem območju predpisujejo.
Glede predpisovanja zdravil ZZdrS28 določa le, da je zdravnik pri sprejemanju strokovnih
odločitev neodvisen, kar pomeni, da lahko svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih
okoliščinah najprimernejši. Prav tako ZZdrS določa, da sodi predpisovanje zdravil in
medicinskih pripomočkov v okvir izvajanja zdravniške službe. Ta zakon tako zdravnikov ne
omejuje glede predpisovanja zdravil.
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja29 (v nadaljnjem besedilu: Pravila) pa je
kljub svobodi zdravnikov glede predpisovanja zdravil določeno,30 da kadar zdravnik predpiše
zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil,31 ki presega najvišjo priznano vrednost,
farmacevt praviloma izda v breme zdravstvenega zavarovanja najcenejše zdravilo, razen v
primerih:
- ko je zdravnik na receptu lastnoročno pripisal: »ne zamenjuj«,
- ko je bolnik pripravljen doplačati za predpisano zdravilo.

23

Glej 19. člen Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur. l. RS št. 39/2006).
Tako Loncner, M.: Javno naročanje blaga in storitev v javnih zdravstvenih zavodih, magistrsko delo,
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2012, str. 35.
25
1. člen ZLD.
26
Prvi odstavek 5. člena ZLD.
27
Ur. l. RS, št. 39/06.
28
Zakon o zdravniški službi, ZZdrS, Ur. l. RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP,
58/08, 107/10 - ZPPKZ in 40/12 – ZUJF.
29
Ur. l. RS, št. 30/03, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12,
106/12, 99/13, 104/13, 25/14 - odl. US, 25/14, 85/14.
30
Glej 206.- 208. člen pravil.
31
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil objavlja Javna agencija RS za zdravila in medicinske
pripomočke v skladu s Pravilnikom o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne
zamenljivosti zdravil (Ur. l. RS, št. 102/2010).
24
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Pravila določajo tudi, da kadar ni na trgu najcenejšega zdravila s seznama medsebojno
zamenljivih zdravil niti drugega medsebojno zamenljivega zdravila v okviru najvišje priznane
vrednosti, lahko farmacevt izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja najcenejše
razpoložljivo zdravilo.32
Iz Pravil tako izhaja, da zagotavljanje ustreznih zalog zdravil ne pomeni zgolj zagotavljanje
zalog najcenejših izmed enakovrednih (medsebojno zamenljivih) zdravil, ampak vseh
medsebojno zamenljivih zdravil, ki jih predpisujejo zdravniki. V skladu s predpisi o javnem
naročanju pa takega naročila ni mogoče izvesti.33
K zagotavljanju izvajanja javnih naročil s strani lekarn pa ne prispeva niti obstoječi način
financiranja lekarn. Financiranje lekarn poteka na način, da ZZZS lekarnam posebej plačuje
lekarniške storitve, opravljene pri izdajah zdravil (storitve so izražene v številu točk in
ovrednotene po cenah točk v času izdaje), ter posebej zdravila in živila za posebne namene,
izdana na recept, po nabavni ceni. Način, po katerem ZZZS plačuje zdravila lekarnam, je
določen v Splošnem dogovoru, ki ga za vsako posamezno poslovno leto podpišejo
Ministrstvo za zdravje RS, Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost Slovenskih naravnih zdravilišč, Skupnost
socialnih zavodov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje in ZZZS. Ti »partnerji« s
tem dogovorom vsako leto določijo program zdravstvenih storitev ter izhodišča za njihovo
izvajanje in oblikovanje cen.
Mogoče je trditi, da že sam način plačevanja zdravila s strani ZZZS ne prispeva k
učinkovitosti porabe sredstev za zdravila. Ker ZZZS zdravila plačuje po nabavnih cenah (in
ker kakršnikoli popusti znižujejo nabavno ceno zdravil), lekarne niso posebej zainteresirane
za dodatna pogajanja z dobavitelji oziroma proizvajalci zdravil, saj od tega nimajo nič.
Prihranek zaradi nižjih cen zdravil bi namreč v takih primerih v celoti realiziral ZZZS.34 Če pa
se lekarne s proizvajalci oziroma dobavitelji zdravil dogovorijo za razne donacije (za
izobraževanja, nakupe opreme ipd.), to na nabavno ceno zdravil nima nobenega vpliva.
Obstoječa ureditev glede določanja cen zdravil tako ne samo onemogoča izvajanje javnih
naročil za zdravila v lekarnah, ampak je problematična že s sistemskega vidika, saj ne
omogoča učinkovite porabe javnih sredstev. Če je mogoče razumeti, zakaj država cene
zdravil posebej regulira, pa je na mestu vprašanje, zakaj ZZZS cen zdravil ne določa po
postopkih, določenih z ZJN-2.35
V postopku oddaje javnega naročila za dobavo zdravil so tako glede na neusklajeno
področno zakonodajo s pravili javnega naročanja, ter različnimi cilji, ki jih zakona zasledujeta,
potrebne številne prilagoditve razpisne dokumentacije, kot bo to podrobno pojasnjeno v
nadaljevanju magistrske naloge. Prav tako se glede na podrobno področno zakonodajo pri
32

Glej drugi odstavek 207. člena pravil.
Tako tudi Loncner, M.: Javno naročanje blaga in storitev v javnih zdravstvenih zavodih, magistrsko
delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2012, str. 42.
34
Tako tudi Loncner, M.: že navedeno delo, str. 43.
35
Tako Loncner, M.: že navedeno delo, str. 44.
33
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izvajanju postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil pojavljajo številni pravni
problemi oziroma postavljajo številna pravna vprašanja kot. npr. kako v pogodbi fiksirati cene
zdravil glede na dejstvo, de se le te v skladu z ZZdr-2 spreminjajo, kako zagotoviti, da bodo
za celotno obdobje trajanja pogodbe cene zdravil izbranega ponudnika dejansko
najugodnejše, kako izvesti postopek oddaje javnega naročila za dobavo zdravil iz krvi glede
na dejstvo, da ZZdr-2 v 71. točki 6. člena določa »prednost preskrbe z industrijsko izdelanimi
zdravili iz slovenske plazme (to je iz sveže zamrznjene plazme za predelavo, zbrane v
Republiki Sloveniji)«.36 Naročnikom se postavlja vprašanje ali je potrebno navedeno dikcijo
zakona razumeti tako, da je potrebno v postopku oddaje javnega naročila izbrati ponudnika
zdravil iz krvi iz domače plazme, ki pa so lahko tudi dražja od ponudnika zdravil iz krvi
iz tuje plazme.37 Vprašanje je še toliko bolj na mestu ob upoštevanju prakse Državne
revizijske komisije, ki je v letu 2012 v sklepu št. 018-105/2012 z dne 13.06.2012 zapisala,
da načelo samozadostnosti v funkciji varovanja človeških življenj v takih primerih presega
svoj namen in omogoča njegovo uporabo za ustvarjanje finančnih profitov, ki se sicer ne bi
mogli pridobiti.
Na neusklajenost in nepreglednost predpisov, ki urejajo promet z zdravili je opozorilo tudi
Računsko sodišče RS, ter v zvezi z navedenim zapisalo:
»Področje zdravil predstavlja zelo podrobno urejen sistem, ki ga opredeljuje veliko
raznovrstnih predpisov, hkrati pa dopušča tudi izjeme, od katerih vse niso dovolj jasno
opredeljene, kljub temu da se nekatere med njimi uporabljajo že skoraj kot pravilo. Sistem je
zato slabo pregleden in ga med revidiranci v celoti obvladuje le majhno število
posameznikov. Po mnenju računskega sodišča revidiranci ne spremljajo sistema kot celote
in nimajo celovitega pregleda nad porabo zdravil, kar tudi pomeni, da nimajo točnih, ažurnih
in popolnih podatkov o dejanski porabi javnih sredstev, ki se namenjajo za zdravila«.38
Računsko sodišče RS je urejenost področja zdravil pregledovalo le z vidika dostopnosti in
nadzora nad porabo na način, kot ga v skladu s predpisi izvajajo MZ, ZZZS in JAZMP.

36

Prednost preskrbe z industrijsko izdelanimi zdravili iz slovenske plazme je načelo, na podlagi
katerega se izvaja preskrba z zdravili iz Evropske unije iz tuje plazme na podlagi dovoljenja za promet,
če se z zdravili iz slovenske plazme ne pokrije vseh potreb po teh zdravilih v Republiki Sloveniji, razen
kadar je vnos ali uvoz določenega zdravila iz tuje plazme strokovno utemeljen ali za to obstaja
strateški razlog, do katerega se opredelita Strateški svet za zdravila ter Strokovni svet za preskrbo s
krvjo in z zdravili iz plazme.
37
Torej ponovno v nasprotju z določbami ZJN-2 katerega cilj je izbrati najugodnejšo popolno ponudbo.
38
Računsko sodišče, Revizijsko poročilo: Urejenost področja zdravil v Republiki Sloveniji, 2009, str. 4.
Dokument je dostopen na naslednji povezavi:
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KD1BEFFD99BFAF83BC125756000375006/$file/Zdravila_RSP.pdf
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2.1.1 Pravni pomen področne ureditve v razmerju do določb ZJN-2
Pravil javnega naročanja ni mogoče obravnavati kot samostojne pravne panoge oziroma ožje
sistemizacijske enote. Pri tem je treba upoštevati, da pravil o javnem naročanju ni mogoče
uvrstiti le v eno od klasičnih pravnih panog (na primer v civilno, gospodarsko, finančno ali
upravno pravo), saj posegajo v več pravnih panog, celo na različna pravna področja. Pravila
o javnem naročanju posegajo v druga pravna področja oziroma predpise, ko je zaradi ciljev
javnega naročanja, predvsem zaradi zagotovitve enakopravnosti med gospodarskimi
subjekti, potrebna drugačna ureditev. Pravila o javnem naročanju posegajo v ta področja, a
vprašanj ne urejajo popolno. Zato se po eni strani po nepotrebnem poudarja dilema, da
pravila o javnem naročanju določenega vprašanja ne urejajo. Prezre pa se, da je to
vprašanje urejeno z matičnim predpisom in da ureditev matičnega predpisa povsem ustreza
tudi ciljem javnega naročanja. Po drugi strani pa se prezre, da je treba zaradi posega pravil o
javnem naročanju v določen institut pri razlagi pravic in obveznosti na podlagi takšnega
instituta upoštevati tudi cilje javnega naročanja, in ne zgolj slediti razlagi, kot jo o institutu
podaja matično področje.39
V praksi izvajanja javnega naročanja za dobavo zdravil navedeno pomeni:
− da je potrebno ob pravilih javnega naročanja upoštevati tudi materialni predpis, ki
ureja promet z zdravili, to je določbe ZZdr-2, ter podzakonske predpise, izdane na
njegovi podlagi. V razpisno dokumentacijo za dobavo zdravil je tako potrebno ob
vseh pogojih, ki jih določajo pravila javnega naročanja vključiti tudi pogoje, ki jih
določa matični-materialni predpis (ZZdr-2). Tako je primeroma potrebno ob obveznih
pogojih, ki jih ZJN-2 določa v 42. členu (osnovna sposobnost kandidata ali
ponudnika) v razpisno dokumentacijo vključiti vse zahteve iz ZZdr-2, ki določajo
pogoje, kdaj je lahko zdravilo v prometu (dovoljenje za promet, dovoljenje za vnos,
dovoljenje za uvoz, itd.);
− da je potrebno pri razlagi posameznih institutov iz ZZdr-2 oziroma drugih področnih
predpisov slediti tudi ciljem javnega naročanja,
− da so v določenih primerih zaradi različnih ciljev, ki jih zasledujeta zakon, ki ureja
promet z zdravili (ZZdr-2) in zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-2), potrebne
prilagoditve posameznih določb zakona, ki ureja javno naročanje;40
− da je potrebno v primeru neusklajenosti posameznih predpisov41 pri razlagi določb teh
predpisov slediti ciljem, ki jih posamezni predpisi zasledujejo.
39

Kranjc, V.: Posli, ki niso izjeme pri javnem naročanju, Podjetje in delo, št. 6-7/2011, str. 1216-1217.
Npr. oblikovanje meril - glej poglavje 2.4.3 Merila pri javnem naročanju zdravil, str. 79-94.
41
Npr. neusklajenost predpisov v primeru nabave zdravil iz krvi: ZJN-2 predvideva izbiro najugodnejše
popolne ponudbe; ZZdr-2 pa daje prednost pred ceno poreklu plazme. Državna revizijska komisija je v
eni izmed svojih odločitev (npr. sklep št. 018-105/2012, z dne 13.06.2012) pri odločanju, glede na
neusklajene predpise posameznih zakonov, upoštevala cilje, ki jih le ti zasledujejo, ter v konkretnem
primeru razsodila, da načelo samozadostnosti v funkciji varovanja človeških življenj (gre za primerljivo
načelo, kot ga ureja trenutno veljavni ZZdr-2, in sicer načelo prednosti preskrbe z industrijsko
izdelanimi zdravili iz slovenske plazme) presega svoj namen in omogoča njegovo uporabo za
ustvarjanje finančnih profitov, ki se sicer ne bi mogli pridobiti. Tudi načelo samozadostnosti je dajalo
prednost poreklu blaga pred ceno blaga. Sklep Državne revizijske komisije št. 018-105/2012 je
dostopen na naslednji povezavi:http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2012062008071435/
40
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Pravila o javnem naročanju tako najpogosteje posegajo v različna pravna področja, a za
potrebe javnega naročanja ne spreminjajo njihovih temeljnih institutov. Ker se pravila o
javnem naročanju sklicujejo na prepoved omejevanja konkurence in zagotavljanja
enakopravne obravnave vseh ponudnikov, je pomembno vprašanje, kakšna je njuna vsebina
oziroma pomen - enaka kot v splošnih pravilih ali spremenjena.42
Ne glede na navedeno, torej da je potrebno v primeru neusklajenosti posameznih predpisov
pri razlagi določb teh predpisov slediti ciljem, ki jih posamezni predpisi zasledujejo, pa je
potrebno ugotoviti, da v določenih primerih le to ni zadosten ukrep, temveč so potrebne
prilagoditve (spremembe) določene zakonodaje (spremembe zakona, ki ureja javno
naročanje).
Na potrebo, po nekoliko drugačni ureditvi javnega naročanja zdravil tako primeroma
opozarjajo tudi posamezni mednarodni strokovnjaki.43 Pri tem je pomembno, da se
spremembe uvajajo premišljeno, z natančno proučitvijo vseh posledic, ki bi jih imele na ljudi,
ki potrebujejo zdravila. Pri javnem naročanju zdravil je potrebno upoštevati določene
posebnosti. Vsa zdravila namreč niso zamenljiva, predvsem ne biološka zdravila. Pacienti se
na zdravila odzivajo različno. Čeprav gre za enaka zdravila (enaka zdravilna učinkovina),
lahko majhna molekularna sprememba generičnega zdravila oziroma generične različice
zdravila povzroči spremembe oziroma različne odzive pri bolnikih. Še vedno tako predstavlja
izziv, kako v postopkih javnega naročanja zagotoviti vsa medsebojno zamenljiva zdravila (in
ne zgolj najcenejšega zdravila), ter kako temu prilagoditi merila oziroma oblikovanje
tehničnih zahtev. Pomembna je zagotovitev dovolj širokega nabora zdravil, da se zadovolji
potrebe bolnikov. Na splošno je postopek oddaje javnega naročila neprimeren način
naročanja določenih vrst zdravil (npr. bioloških).44
Prav tako je potrebno v primeru javnega naročanja zdravil upoštevati še en vidik, in sicer
razvoj novih zdravil, originatorjev. Brez ustreznega zakonodajnega okvirja, ki bi ščitil razvoj
novih zdravil, ponudniki ne bodo pristopili k razvoju novih zdravil, če se bodo postopki oddaje
javnega naročila izvajali tako, da se bodo nova zdravila razpisovala v okviru generičnih
zdravil.45
Ponudbe različnih vrst zdravil iste zdravilne učinkovine (originatorji in generiki) zmanjšajo
pobude dobaviteljev (proizvajalcev) po inovativnosti oziroma k investiranju v razvoj novejših
zdravil, ki bi bila bolj učinkovita, varnejša in bolj prilagojena pacientom. Novo zdravilo bi tako
na primer zahtevalo eno injekcijo na teden namesto tri na dan, vendar pa ponudniki pri
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Kranjc, V.: Zagotavljanje konkurence, enakopravnosti in pravila o javnih naročilih, Podjetje in delo,
št. 8/2001, str. 1575.
43
Tako primeroma Acha, V.: Modernising EU public procurement rules, Memurandum, Bruselj, 2012,
str. 2-4. Dokument je dostopen na naslednji povezavi:
http://qed.eu/files/publicprocurementPMwebsite.pdf
44
O tem glej Acha, V.: že navedeno delo, str. 2-4.
45
Glej še Acha, V.: že omenjeno delo, str. 3.
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pripravi ponudbe tovrstnega zdravila zaradi njegove previsoke cene, ne bodo upoštevali.
Vodilo ponudnikov pri pripravi ponudb je cena, ne pa toliko terapevtski učinki zdravila.46
Javna naročila bi morala biti orodje, ki omogočajo pacientom dostop do zdravil, ki so za njih
najboljša, vključno z inovativnimi biološkimi zdravili.47
Proizvajalci zdravil se zavzemajo za širši izbor postopkov oddaje javnih naročil, pri čemer bi
se lahko naročniki sami svobodno odločali med posamezno vrsto postopka.48

2.1.2. Pravna podlaga prometa z zdravili
2.1.2.1 Zgodovinski pregled
V Republiki Sloveniji je bilo področje zdravil najprej urejeno z Zakonom o zdravilih iz leta
1996,49 ki je ob zdravilih urejal tudi medicinske pripomočke. Zdravila in medicinski pripomočki
pa sta terjala ločeno obravnavo. Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih iz leta 199950
je področje uredil na način, da so bili medicinski pripomočki obravnavani ločeno od zdravil v
posebnem poglavju. Številne spremembe in dograjevanja direktiv in uredb v EU tako na
področju zdravil kot tudi na področju medicinskih pripomočkov, ki so se sprejemale z različno
dinamiko, pa so narekovale še nadaljnje spremembe in dopolnitve v zakonodaji Republike
Slovenije do te mere, da je bilo potrebno zdravila in medicinske pripomočke urediti z dvema
zakonoma: z ZZdr-151 in ZZMP. 52
ZZdr-1 je tako urejal zdravila za uporabo v humani medicini in zdravila za uporabo v
veterinarski medicini v skladu z evropskim pravnim redom.53 Na podlagi ZZdr-1 je bilo izdanih
75 pravilnikov, odredb in sklepov,54 v Uradnem listu RS je bilo objavljenih 45 seznamov
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Glej še Acha, V.: že omenjeno delo, str. 4.
Acha, V.: že omenjeno delo, str. 5.
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Podrobneje o tem glej: Jenewein, J.: Modernising EU public procurement rules, Memurandum,
Bruselj,
2012,
str.
6.
Dokument
je
dostopen
na
naslednji
povezavi:
http://qed.eu/files/publicprocurementPMwebsite.pdf
49
Ur. l. RS, št. 96/06.
50
Ur. l. RS, št. 101/99.
51
Zakon o zdravilih, ZZdr-1, Ur. l. RS, št. 31/06 in 45/08.
52
Zakon o medicinskih pripomočkih, ZZMP, Ur. l. RS, št. 98/2009.
53
Direktive in uredbe, ki so z ZZdr-1 prenesene v pravni red RS so navedene v 1. členu zakona. Ob
direktivah in uredbah navedenih v 1. členu ZZdr-1 pa so v pravni red RS prenesene tudi določbe
Direktive Sveta 89/105/EGS z dne 21. decembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo
določanje cen zdravil za človeško uporabo in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov
zdravstvenega zavarovanja (UL L št. 40 z dne 11. 2. 1989, str. 8), in sicer s sprejetjem Pravilnika o
določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št. 97/08, z dne 10.10.2008).
54
Na podlagi ZZdr-1 je bilo sprejetih kar 283 podzakonskih predpisov oziroma njihovih sprememb.
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zdravil,55 za katera je bilo dovoljenje za promet izdano, spremenjeno, podaljšano, ukinjeno,
odvzeto ali je prenehalo veljati.
Leta 2010 je bila sprejeta Direktiva 2010/84/EU.56 Države članice so morale to direktivo
prenesti v svoj pravni red do 21. julija 2012.
Leta 2011 je bila sprejeta Direktiva 2011/62/ES.57 Države članice EU so morale to direktivo
prenesti v svoj pravni red do 2. januarja 2013.
Bistveni razlog za sprejetje novega Zakona o zdravilih (ZZdr-2) je prenos v slovenski pravni
red določbe Direktive 2010/84/EU in Direktive 2012/26/EU glede sprememb in dopolnitev
področja farmakovigilance58 in Direktive 2011/62/ES glede preprečevanja vstopa ponarejenih
zdravil v zakonito dobavno verigo.59
Prenos zgoraj navedenih novih direktiv EU je narekoval številne vsebinske spremembe in
dopolnitve ZZdr-1, spremenilo ali dopolnilo bi se več kot tretjina členov, dodanih bi bilo 57
novih členov, urejenih v pet novih poglavjih, kar bi imelo za posledico nepreglednost
področja. Zaradi preglednejše in celovitejše ureditve področja zdravil je bil pripravljen nov
zakon o zdravilih.60
Temeljni cilj ZZdr-261 je uskladitev slovenske zakonodaje z novo sprejetimi direktivami EU in
njihov prenos v slovenski pravni red, ter povzemanje tudi vseh že povzetih pravnih aktov EU,
kar bo omogočilo med drugim tudi:
− okrepitev visoke ravni varovanja javnega zdravja prebivalstva,
− zagotavljanje predpogojev za doseganje cilja prostega in varnega pretoka zdravil:
kakovost, varnost in učinkovitost zdravil, ki bodo v prometu v Republiki Sloveniji, in
mora biti na evropski ravni ter dokazana na način, ki je predpisan z EU zakonodajo. S
tem je Republiki Sloveniji omogočen še boljši in hitrejši dostop do zdravil, slovenski
farmacevtski industriji pa omogočena nadaljnja širitev trga v EU in druge razvite
države,
55

52. člen ZZdr-1 je določal, da seznam zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet z
zdravili, in seznam zdravil, za katera je dovoljenje prenehalo veljati oziroma jim je bilo dovoljenje
spremenjeno, podaljšano, začasno odvzeto ali odvzeto, objavi organ, pristojen za zdravila, v Uradnem
listu Republike Slovenije.
56
Direktiva 2010/84/EU, z dne 15. decembra 2010, o spremembah Direktive 2001/83/ES o zakoniku
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, glede farmakovigilance (UL L 348/74 z dne
31.12.2010, str. 74-99).
57
Direktiva 2011/62/ES Evropskega parlamenta in sveta, z dne 8. junija 2011, o spremembi Direktive
2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede preprečevanja
vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo (UL L 174/74 z dne 1.7.2011, str. 62).
58
Farmakovigilanca je sistem odkrivanja, ocenjevanja, razumevanja in preprečevanja neželenih
učinkov zdravil in drugih spoznanj o varnosti zdravil in ukrepanja z namenom upravljanja in
zmanjšanja tveganja, povezanega z zdravili (17. točka 6. člena ZZdr-2).
59
Predlog zakona o zdravilih, EVA: 2011-2711-0079, str. 3.
60
Predlog zakona o zdravilih, EVA: 2011-2711-0079, str. 4.
61
ZZdr-2 velja od 22.03.2014.
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−
−
−

vzpostavitev pravnih podlag za učinkovitejše ukrepanje pri preprečevanju vstopa
ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo,
z načeli dobrih praks zagotovitev kakovosti proizvodnje in preskušanja vseh zdravil,
učinkovin in določenih pomožnih snovi,
v največji možni meri okrepitev sistema upravljanja in zmanjševanja tveganja,
povezanega z zdravili.62

2.1.2.2 Veljavna ureditev
V tem poglavju magistrske naloge so na enem mestu zbrana vsa veljavna pravila, ki jih je,
ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje, potrebno upoštevati pri izvajanju
postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil.
Temeljni pravni akt, ki ureja področje zdravil je, kot že večkrat omenjeno, ZZdr-2.
Določbe ZZdr-2 so razdeljene na 20 poglavij in sicer:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

poglavje: Splošne določbe;
poglavje: Zdravila na trgu;
poglavje: Preskušanje zdravil in sočutna uporaba zdravil;
poglavje: Dovoljenje za promet z zdravilom;
poglavje: Nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje;
poglavje: Označevanje in navodilo za uporabo;
poglavje: Proizvodnja zdravil, učinkovin in določenih pomožnih snovi;
poglavje: Promet z zdravili in učinkovinami na debelo;
poglavje: Uvoz in vnos zdravil in učinkovin;
poglavje: Posredništvo v prometu z zdravili in učinkovinami na debelo;
poglavje: Promet z zdravili na drobno;
poglavje: Farmakovigilanca;
poglavje: Zagotavljanje zdravil v izrednih razmerah in doniranje;
poglavje: Oglaševanje zdravil;
poglavje: Uradna kontrola kakovosti;
poglavje: Cene zdravil;
poglavje: Inšpekcijski nadzor;
poglavje: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske;
pripomočke;
poglavje: Kazenske določbe;
poglavje: Prehodne in končne določbe.

Posamezna vprašanja, ki jih ureja ZZdr-2 (primeroma določbe v zvezi s preizkušanjem
zdravil, določbe za zagotavljanje ustrezne kakovosti zdravil, itd.) sicer niso neposredno
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Predlog zakona o zdravilih, EVA: 2011-2711-0079, str. 4.
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povezane z izvajanjem postopkov javnega naročanja za dobavo zdravil, so pa v luči
varovanja javnega zdravja še kako pomembne.
Nasprotno pa so posamezne določbe ZZdr-2 takšne narave, da jih je potrebno vključiti v
postopkovna pravila javnega naročanja. Med njimi je potrebno omeniti predvsem določbe, ki
urejajo pogoje, da je zdravilo lahko v prometu, določbe, ki urejajo pogoje za vnos oziroma
uvoz zdravila, ter določbe o cenah zdravil in njihovem usklajevanju, ki jih je potrebno
upoštevati ne samo pri pripravi razpisne dokumentacije temveč tudi pri ugotavljanju
pravilnosti ponudb.
Upoštevaje navedeno, in sicer, da je potrebno v postopek oddaje javnega naročila za dobavo
zdravil vključiti tudi določene zahteve iz ZZdr-2, je v nadaljevanju podan primer vključitve
posameznih določb iz ZZdr-2 v razpisno dokumentacijo:63
-

-

-

da mora biti ponudnik zdravil vpisan na Seznam imetnikov dovoljenja za opravljanje dejavnosti
prometa na debelo z zdravili pri JAZMP (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti);
da mora ponudnik imeti za vse ponujene artikle sklenjene pogodbe s proizvajalci oz.
predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji,
da mora vsako zdravil imeti veljavno dovoljenje za promet z zdravilom v RS oziroma veljavno
dovoljenje za vnos/uvoz JAZMP;
da morajo ponudniki v primeru neregistriranih zdravil predložiti izjavo, da bodo v primeru
svoje najugodnejše ponudbe, spoštovali veljavno zakonodajo, oziroma si pridobili vsa
zahtevana dovoljenja, ki jih ta zakonodaja zahteva;
da mora ponudnik o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali
motnjah v preskrbi z zdravilom naročnika obvestiti najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo
odločitve o prenehanju opravljanja prometa z zdravilom, razen v primeru višje sile (drugi
odstavek 24. člena ZZdr-2);
da mora biti pridobitev blaga in promet z blagom v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list
RS, št. 17/14), itd.

Da je določeno zdravilo lahko veljavno v pravnem prometu in tako predmet postopka javnega
naročanja, je potrebno zadostiti vsem določbam ZZdr-2, torej tudi tistim, ki na prvi pogled s
samo izvedbo postopka oddaje javnega naročila nimajo nobene neposredne povezave.
Na podlagi ZZdr-2 so bili sprejeti naslednji podzakonski akti:
−
−

Obvestilo o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka k osmi izdaji Evropske
farmakopeje (Ur. L. RS, št. 62/14);64
Obvestilo o izdaji Tretjega dopolnila k Tretji izdaji Slovenskega dodatka k Evropski
farmakopeji – Formulariuma Slovenicuma 3.3 (Ur. l. RS, št. 89/14);
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Primeri so podani iz razpisnih dokumentacij UKC Maribor in Ministrstva za zdravje.
Evropska farmakopeja predstavlja sistem predpisov za izdelavo zdravil, potrjevanje istovetnosti,
ugotavljanje čistote in preskušanje drugih parametrov kakovosti zdravil in snovi, iz katerih so zdravila
izdelana. Evropska farmakopeja je edina publikacija v Evropi, ki je pristojna za kakovost zdravil.
Predpisana je kot obvezna s sklicem v ustreznih Direktivah Sveta Evropske skupnosti in zagotavlja
enako kakovost zdravil za vse državljane Evropske Unije. Podrobneje o Evropski farmakopeji glej:
http://www.jazmp.si/farmakopeja/evropska_farmakopeja/.
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Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. L. RS, št.
57/14);
Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini
(Ur. l. RS, št. 57/14);
Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS,
št. 57/14);
Obvestilo o ukinitvi monografije Etanolni tekoči ekstrakt golostebelnega sladkega
korena, standardizirani (1536) iz Evropske farmakopeje (Ur. l. RS, št. 89/14);
Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št. 32/15 in
15/16);
Obvestilo o uveljavitvi monografije Humani antitrombin III, koncentrirani (0878) v
Evropski farmakopeji (Ur. l. RS, št. 37/15);
Obvestilo o ukinitvi monografij za antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium novyi
alfa) za uporabo v veterinarski medicini (0339), antitoksin proti plinskemu prisadu
(Clostridium perfringens beta) za uporabo v veterinarski medicini (0340) in antitoksin
proti plinskemu prisadu (Clostridium perfringens epsilon) za uporabo v veterinarski
medicini (0341) iz Evropske farmakopeje (Ur. l. RS, št. 38/15);
Obvestilo o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k osmi izdaji Evropske
farmakopeje ter devete izdaje Evropske farmakopeje (Ur. l. RS, št. 48/15);
Obvestilo o ukinitvi monografije Tinktura skorje cimetovca (1819) iz Evropske
farmakopeje (Ur. l. RS, št. 55/15);
Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Ur. l. RS, št. 82/15);
Pravilnik o izdaji zdravil prek medmrežja (Ur. l. RS, št. 87/15).

Z vidika javnega naročanja je izmed omenjenih podzakonskih aktov potrebno upoštevati:
−

−

Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini,
čeprav je tudi njegova vsebina takšne narave, da jo je potrebno upoštevati šele v fazi
izvajanja pogodbe oziroma pri dobavi zdravil;65
Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, ki ga je potrebno
upoštevati pri pripravi razpisne dokumentacije in v fazi ugotavljanja popolnosti
ponudb, predvsem pravilnosti ponudb.66

Ostali podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZZdr-2 z vidika javnega naročanja zdravil
niso pomembni in jih kot takšne v fazi izvajanja javnega naročanja ni potrebno upoštevati.
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Glede na vsebino pravilnika je sicer mogoča vključitev posameznih določb bodisi med tehnične
specifikacije bodisi v sam vzorec pogodbe. Ob opravljeni analizi razpisnih dokumentacij različnih
naročnikov za dobavo zdravil je mogoče ugotoviti, da se naročniki v razpisnih dokumentacijah za
dobavo zdravil na obravnavani pravilnik izrecno ne sklicujejo. Naročniki v razpisni dokumentaciji
praviloma zgolj na splošno določijo, da mora biti promet blaga v skladu z ZZdr-2, kar posledično
pomeni tudi z vsemi podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Glede na navedeno je
potrebno v fazi izvajanja pogodbe za dobavo zdravil oz. pri vsaki posamezni dobavi zdravil paziti, da
so zdravila ustrezno označena in v skladu z vsemi zahtevami iz obravnavanega pravilnika.
66
Glej še poglavje 2.4 Cene zdravil in merila za izbor, str. 66-99.
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V skladu s tretjim odstavkom 194. člena ZZdr-2, ki določa, da se do uveljavitve podzakonskih
predpisov, kot jih nalaga ZZdr-2, uporabljajo podzakonski predpisi izdani na podlagi ZZdr-1,
če niso v nasprotju z ZZdr-2 oziroma če le ta ne določa drugače, so na področju humane
medicine še vedno v veljavi naslednji podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZZdr-1:
1. Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil in
ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku izdajanja ali odvzema potrdila
o izvajanju dobre proizvodne prakse (Ur. l. RS, št. 91/08);
2. Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz
zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št. 65/12 in 20/13);
3. Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na
debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti
ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Ur. l. RS, št. 46/09);
4. Pravilnik o pridobitvi dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom in
paralelni distribuciji zdravil (Ur. l. RS, št. 49/09);
5. Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne z
zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev (Ur. l. RS, št. 64/09);
6. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje
zdravil in postopek preverjanja pogojev (Ur. l. RS, št. 16/10);
7. Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini
(Ur. l. RS, št. 21/12 in 52/12);67
8. Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora (Ur. l. RS, št. 55/06);
9. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini (Ur. l.
RS, št. 109/10);68
10. Pravilnik o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom (Ur. l. RS, št. 86/08);
11. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani
medicini (Ur. l. RS, št. 86/08, 45/10 in 38/12);
12. Pravilnik o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št.
94/08);
13. Pravilnik o oglaševanju zdravil (Ur. l. RS, št. 105/08, 98/09 – ZMedPri in 105/10);
14. Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil (Ur. l. RS, št. 65/11, 17/14);
15. Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega
preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št. 86/08 in 37/10);
16. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti zdravil (Ur.
l. RS, št. 10/12);
17. Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil (Ur. l. t RS, št. 54/06);
18. Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih (Ur. l. RS, št. 86/08);
19. Pravilnik o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in
sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (Ur. l. RS,
št. 86/08 in 17/14 – ZZdr-2);

67

Pravilnik je prenehal veljati s sprejetjem Pravilnika o označevanju in navodilu za uporabo zdravil v
humani medicini (Ur. l. RS, št. 57/14).
68
Pravilnik je prenehal veljati s sprejetjem Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v
humani medicini (Ur. l. RS, št. 57/14).
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20. Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št.
102/10, 6/12 in 16/13);69
21. Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne
zamenljivosti zdravil (Ur. l. RS, št. 102/10 in 17/14 – ZZdr-2);
22. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil pri izvajanju kontrole
kakovosti zdravil (Ur. l. RS, št. 68/09);
23. Pravilnik o strokovnem izpitu za farmacevtskega nadzornika (Ur. l. RS, št. 86/08);
24. Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji (Ur. l. RS, št.
118/06);
25. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št. 53/06
in 16/11);
26. Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/08);
27. Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Ur. l. RS, št.
81/09);70
28. Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Ur. l. RS,
59/10);
29. Odredba o določitvi pravne osebe za spremljanje neželenih škodljivih učinkov zdravil
in neželenih učinkov medicinskih pripomočkov (Ur. l. RS, št. 100/00 in 61/10).
Na podlagi ZZdr-1 pa ostajajo še naprej v veljavi tudi:
− Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Ur. l. RS, št. 86/10);
− Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (Ur. l. RS, št. 115/06);
− Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o seznamu nujno potrebnih zdravil za
uporabo v humani medicini (Ur. l.RS, št. 100/11).
Področje zdravil je tako ob določbah ZZdr-2 urejeno še v številnih podzakonskih predpisih,
izdanih tako na podlagi določb ZZdr-2, kot tudi določb ZZdr-1. Določbe posameznih
podzakonskih predpisov regulirajo zdravila pred pridobitvijo dovoljenja za promet z zdravilom
oziroma vstopom na trg, posamezni podzakonski predpisi pa urejajo vprašanja po pridobitvi
dovoljenja za promet. Zdravilo v prometu je predmet nadzora in spremljanja celotno obdobje
prisotnosti zdravila v prometu z namenom, da se v največji možni meri zagotovi preskrba s
kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili. Zdravila so eno najbolj reguliranih področij v
evropskem pravnem redu, ki se stalno spreminja in dopolnjuje.
Z vidika javnega naročanja je pri izvajanju postopka oddaje javnega naročila za dobavo
zdravil potrebno upoštevati naslednje pravilnike, sprejete še na podlagi ZZdr-1:
1. Pravilnik o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in
sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (Ur. l. RS,

69

Pravilnik je prenehal veljati s sprejetjem Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani
medicini (Ur. l. RS, št. 32/15).
70
Pravilnik je prenehal veljati s sprejetjem Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost
zdravil (Ur. l. RS, št. 82/15).
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št. 86/08 in 17/14 – ZZdr-2), ki ga je potrebno upoštevati pri oblikovanju tehničnih
specifikacij;71
2. Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne
zamenljivosti zdravil (Ur. l. RS, št. 102/10 in 17/14 – ZZdr-2), ki ga je potrebno
upoštevati v fazi analize ponudb upoštevaje dejstvo, da se v razpisni dokumentaciji v
okviru tehničnih specifikacij praviloma opiše zdravilna učinkovina, farmacevtska
oblika, količinska sestava (jakost) in pakiranje, ponudniki pa morajo ponuditi enako
raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.72
Ostali podzakonski predpisi pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil za dobavo zdravil
niso relevantni in jih kot take ni potrebno upoštevati. Navedeno velja tudi za pravilnike, ki
urejajo pridobitev različnih dovoljenj (npr. dovoljenje za promet), saj mora ponudnik s takšnim
dovoljenjem razpolagati že v času predložitve ponudb.73
Ob predstavljeni področni ureditvi, ki jo je potrebno upoštevati pri izvajanju postopkov
javnega naročanja za nabavo zdravil, pa je pri izvajanju javnih naročil potrebno upoštevati
tudi zakonodajo, ki ureja javno naročanje, predvsem določbe ZJN-2, ki, kot pojasnjeno že
uvodoma magistrske naloge, urejajo obvezna ravnanja naročnikov, ponudnikov in
podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.74
Prav tako je potrebno upoštevati tudi določene podzakonske predpise, ki so bili sprejeti na
podlagi ZJN-2, in sicer:
-

Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 48/14);75
Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Ur. l.
RS, št. 57/13, 5/15);76
Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 36/13,
41/14, 96/14);77

71

Podrobneje o oblikovanju tehničnih specifikacij glej poglavje 2.3 Oblikovanje tehničnih specifikacij in
izbira postopka oddaje javnega naročila, str. 54-66.
72
Glej še poglavje 2.3 Oblikovanje tehničnih specifikacij in izbira postopka oddaje javnega naročila,
str. 54 - 66.
73
Glej še poglavje 2.1.3 Promet z zdravili str. 24 - 39.
74
Z dnem 01.04.2016 prenehajo veljati določbe ZJN-2. Uporabljati se pričnejo določbe ZJN-3.
75
Ker gre v primeru javnega naročanja zdravil praviloma za naročila visokih vrednosti, naročniki v
razpisnih dokumentacijah običajno zahtevajo zavarovanja resnosti ponudbe in zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer je potrebno upoštevati zahteve iz Uredbe.
76
Po vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema bo le ta za naročnike dobrodošla baza podatkov
pri preveritvi predloženih ponudb, kar velja tudi v primeru javnega naročanja zdravil, pri čemer bo
potrebno pri dostopanju do baze podatkov in ravnanju s pridobljenimi podatki upoštevati določbe
pravilnika.
77
Ker je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS
št. 19/14 - ZJN-2E) pridružitev k skupnim javnim razpisom v primeru javnega naročanja zdravil
obvezno, morajo naročniki pri tem ravnati v skladu z obravnavano uredbo.
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-

-

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi
Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Ur. l. RS, št. 8/09, 3/13,
3/15);
Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem
pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/07, 19/10).78

Ostali podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi določb ZJN-2 na izvajanje postopka oddaje
javnega naročila ne vplivajo in jih kot take ni potrebno upoštevati. Ti podzakonski predpisi so:
Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga,
obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora
izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Ur. l. RS, št. 18/07, 80/14, 87/14);
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13,
89/14);
- Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem
naročanju (Ur. l. RS, št. 58/07, 96/14);
- Uredba o obrambnih in zaupnih naročilih (Ur. l. RS, št. 80/07).
Na koncu je potrebno izpostaviti, da z dnem 01.04.2016 pričnejo veljati določbe ZJN-3. V
skladu z določbo prvega odstavka 116. člena ZJN-3, z dnem uveljavitve določb ZJN-3,
preneha veljat prej omenjen Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v
preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja. Ne glede
na omenjeno, pa ZJN-3 predvideva sprejem novega pravilnika o vrstah in načinu zbiranja
podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu,79 ki ga bo prav tako potrebno upoštevati
tudi pri sporočanju statističnih podatkov o v preteklem letu oddanih javnih naročilih za
dobavo zdravil. Ostali podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi določb ZJN-2, za katere je
bilo ugotovljeno, da jih je potrebno upoštevati tudi pri javnem naročanju zdravil, pa ostanejo
še naprej v veljavi.

2.1.3 Promet z zdravili
2.1.3.1 Uvod
Da je zdravilo sploh lahko v pravnem prometu in kot tako predmet prodaje, donacije, mora
imeti ustrezno dovoljenje.80 Le v izjemnih primerih ZZdr-2 omogoča, da je lahko zdravilo v
prometu tudi brez dovoljenja za promet.81
78

Neveljaven predpis, ki se še uporablja. Iz prehodnih in končnih določb Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 19/10 – ZJN2 B) izhaja, da z dnem uveljavitve
sprememb zakona preneha veljati Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju
ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 66/07), uporablja pa se do začetka
uporabe predpisa, ki bo sprejet na podlagi ZJN-2B.
79
Tretji odstavek 108. člena ZJN-3.
80

Pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom lahko poteka po:
- centraliziranem postopku (3. točka 6. člena ZZdr-2),
- nacionalnem postopku (41. točka 6. člena ZZdr-2),
- postopek z medsebojnim priznavanjem (69. točka 6. člena ZZdr-2),
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ZZdr-2 pa ob dovoljenju za promet, ki ga morajo praviloma imeti zdravila, da so lahko
veljavno v prometu v Republiki Sloveniji, predpisuje posebne pogoje, ter zahteva pridobitev
posebnih dovoljenj tudi za prodajalce zdravil, kot bo predstavljeno v nadaljevanju tega
poglavja.
Posebna pozornost bo namenjena tudi predstavitvi problematike vzporednega trgovanja z
zdravili. Posamezne države imajo namreč pri normativnem urejanju prometa z zdravili
različen pristop, ob čemer nekatere države bolj ščitijo potrošnike, druge pa dajejo prednost
farmacevtski industriji. Iz tega razloga je bilo vprašanje dopustnosti vzporednega trgovanja
večkrat predmet presoje s strani Sodišča EU katerega pomembnejše odločitve bodo
predstavljene v nadaljevanju tega poglavja.
Na koncu poglavja bodo predstavljene donacije zdravil, kot brezplačni način pridobitve
zdravil, ki pa lahko v določenih primerih predstavlja izogib določbam zakona, ki ureja javno
naročanje.

2.1.3.2 Veletrgovci
Iz razloga zagotavljanja načela varovanja javnega zdravja je natančno urejen promet z
zdravili. Distribucija zdravil v lekarne, specializirane trgovine, bolnišnice, zdravstvene
domove in veterinarske ambulante ne poteka direktno med proizvajalci zdravil in uporabniki,
temveč preko veledrogerij,82 ob čemer pa ZZdr-2 natančno določa pogoje, ki morajo biti ob
tem izpolnjeni. Poslovni subjekti, ki trgujejo z zdravili na debelo, morajo izpolnjevati
predpisane pogoje glede kadrov, prostorov, opreme, vodenja dokumentacije in izvajanja
načel in smernic dobre distribucijske prakse, ki je veljavna v EU.83
ZZdr-2 opredeljuje veletrgovca kot poslovni subjekt, ki ima dovoljenje za promet z zdravili
na debelo,84 in ki lahko kupuje zdravila le pri poslovnih subjektih, ki imajo dovoljenje za
proizvodnjo zdravil ali dovoljenje za promet z zdravili na debelo.85
- decentraliziranem postopku (5. točka 6. člena ZZdr-2).
Glej tretji odstavek 20. člena ZZdr-2, ki opredeljuje, kdaj je zdravilo lahko v prometu v Republiki
Sloveniji brez dovoljenja za promet.
82
V Sloveniji je registriranih okoli 60 veledrogerij, klasično veledrogerijsko funkcijo, tj. distribucijo
zdravil, pa opravlja le pet velikih družb. To so Kemofarmacija, Salus, Farmadent, Sanolabor in deloma
tudi Medis.
83
Podrobneje o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veletrgovci glej 105. člen ZZdr-2 in 11. člen
Pravilnika o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na deblo in ugotavljanju
izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z
zdravili na deblo (Ur. l. RS, št. 46/09).
84
Podrobnejši postopek pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo je določen v Pravilniku o
natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju
izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z
zdravili na debelo (Ur. l. RS, št. 46/09).
85
Prvi odstavek 104. člena ZZdr-2.
81
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Veletrgovci lahko imajo dovoljenje za promet za zdravila na debelo:86
-

za poln obseg opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo, ki vsebuje
opravljanje prometa na debelo z vsemi zdravili, ki so lahko v prometu vsem zakonsko
dovoljenim kupcem zdravil. Specifika pri prometu z zdravili je namreč tudi v tem, da ZZdr2 natančno določa tudi krog kupcev, katerim lahko veletrgovec prodaja zdravila.
Veletrgovci z zdravili lahko prodajajo zdravila le:87
• poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnosti prometa z zdravili na debelo (drugim
veletrgovcem),
• poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnosti prometa z zdravili na drobno
(lekarnam),
• izvajalcem zdravstvene dejavnosti, socialnovarstvenim zavodom in Slovenski vojski,
če imajo ti v svoji sestavi organizirane lekarne ali imajo vzpostavljen sistem za
sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter za to določeno odgovorno osebo,88 ki
ima izobrazbo farmacevtske smeri druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu
z zakonom ustreza tej stopnji, veterinarskim in drugim organizacijam, ki po predpisih
o veterinarstvu opravljajo veterinarsko dejavnost, in odobrenim proizvajalcem
zdravilne krmne mešanice v skladu s predpisi in v obsegu, ki ga določa njihovo
dovoljenje za opravljanje dejavnosti;

-

-

za kontaktno omejen obseg opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo, ki
vsebuje opravljanje prometa na debelo zdravil le drugim imetnikom dovoljenja za
opravljanje prometa z zdravili na debelo;
za produktno omejen obseg opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo, ki
vsebuje opravljanje prometa na debelo določenih zdravil, vsem dovoljenim kupcem
zdravil.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) pa lahko izda dovoljenje za
promet tudi Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve.89
Veletrgovci z zdravili, ki imajo dovoljenje za poln obseg opravljanja dejavnosti prometa z
zdravili na debelo in veletrgovci z zdravili, ki imajo dovoljenje za produktno omejeno
opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo, opravljajo v skladu z določbo 108. člena
ZZdr-2 dejavnost v javnem interesu, ter tako zagotavljajo stalen in ustrezen nabor zdravil v
ustrezno kratkem času, najpozneje v 24 urah med tednom oziroma najpozneje v 72 urah
86

Tretji odstavek 107. člena ZZdr-2.
Glej drugi, tretji in četrti odstavek 104. člena ZZdr-2.
88
Podrobnejši pogoji za odgovorno osebo, sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil so določeni v
Pravilniku o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju
izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z
zdravili na debelo (Ur. l. RS, št. 46/09). JAZMP vodi javno dostopen register odgovornih oseb za
sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil ter pregled dokumentacije, ki vsebuje odgovorne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 105. člena ZZdr-2 (glej še 110. člen ZZdr-2).
89
Četrta alineja tretjega odstavka 107. člena ZZdr-2.
87
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med vikendom in prazniki od prejetega naročila za zdravila.90 Če izvajalec zdravstvene ali
veterinarske dejavnosti ali lekarna potrebuje dostavo zdravil v krajših rokih od navedenih, to
navede v naročilu veletrgovcu z zdravili na podlagi dokazljive zdravstvene potrebe ali
zdravstvene dokumentacije.
Dovoljenje za promet se lahko izda tudi za določen čas ali pogojno.91
Dovoljenje za promet z zdravili na debelo se lahko začasno odvzame ali odvzame, če
farmacevtski inšpektor ugotovi, da veletrgovec z zdravili ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in
odredi prepoved opravljanja prometa z zdravili na debelo.92 Dovoljenje za promet z zdravili
na debelo se odvzame tudi na predlog imetnika dovoljenja za promet z zdravili na debelo ali
če farmacevtski inšpektor na podlagi treh izrečenih prekrškov zaradi neizpolnjevanja
obveznosti opravljanja storitev v javnem interesu, odredi prepoved opravljanja prometa z
zdravili na debelo.93 Če JAZMP po vpogledu v Poslovni register Slovenije ugotovi, da je
poslovni subjekt, ki mu je bilo izdano dovoljenje za promet z zdravili na debelo, izbrisan iz
tega registra, po uradni dolžnosti ugotovi, da je dovoljenje za promet z zdravili na debelo
prenehalo veljati.94
Načelo o prostem pretoku blaga, ki je eno od temeljnih načel evropskega pravnega reda, v
primeru zdravil ne velja na enak način kot to velja za pretežno večino ostalih izdelkov,95 zato
tudi ZZdr-296 za veletrgovce zdravil iz drugih držav članic, ki želijo prodajati zdravila v
Republiki Sloveniji, določa še dodatne pogoje, in sicer, da lahko veletrgovci z zdravili, ki so
pridobili dovoljenje za promet z zdravili na debelo in imajo sedež v drugi državi članici
Evropske unije ter nameravajo to dejavnost opravljati v Republiki Sloveniji, začnejo opravljati
promet z zdravili na debelo, ko se priglasijo pri JAZMP.97
Upoštevaje navedeno je potrebno ugotoviti, da veletrgovci z zdravili na trgu zdravil ne
nastopajo kot klasični trgovci, saj jim zakon, kot že omenjeno, omejuje krog kupcev, prav
tako pa zanje predvideva številne dodatne obveznosti. 98
Distribucija zdravil v lekarne, specializirane trgovine, bolnišnice, zdravstvene domove in
veterinarske ambulante preko veledrogerij ima pomembno nalogo, saj zmanjšuje število
transakcij z zdravili. Če ne bi bilo veledrogerij, oziroma če bi bile vse slovenske lekarne in
90

Glej še 108. člen ZZdr-2.
Četrti odstavek 107. člena ZZdr-2.
92
Peti odstavek 107. člena ZZdr-2.
93
Sedmi odstavek 107. člena ZZdr-2.
94
Osmi odstavek 107. člena ZZdr-2.
95
Sodba Sodišča, C-322/01, Deutscher Apothekerverband proti DocMorris NV, Jacquesom
Watervalom, z dne 11. december 2003, tč. 52-54 in 63 (omejitev prostega pretoka zdravil z vidika
dovoljenj.
96
Tretji odstavek 105. člena ZZdr-2.
97
Glej Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in
ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za
promet z zdravili na debelo (Ur. l. RS, št. 46/09).
98
Podrobneje o obveznostih veletrgovcev glej 106. člen ZZdr-2.
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bolnišnice neposredno povezane z vsemi proizvajalci zdravil, bi bilo transakcij toliko, da bi
sistem prej ali slej klonil. Veledrogerije s svojo široko paleto izdelkov različnih proizvajalcev
omogočajo, da lahko lekarne in bolnišnice izdelke različnih proizvajalcev strnejo v eno
naročilo in tako optimizirajo svoje poslovanje.

2.1.3.3 Posredniki pri prodaji zdravil
ZZdr-2 opredeljuje posredništvo zdravil kot dejavnost, povezano s prodajo ali nabavo zdravil,
razen prometa na debelo, ki ne vključuje stika z zdravilom in predstavljajo neodvisno
posredovanje v imenu drugega poslovnega subjekta.99
Posredništvo pri prodaji zdravil do uveljavitve ZZdr-2 v Republiki Sloveniji ni bilo regulirano,
prav tako pa ni bilo regulirano niti v drugih državah članicah EU. Posredništvo se na novo
ureja v vseh državah članicah s povzemanjem direktive 2011/62/EU glede preprečevanja
vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo.100
ZZdr-2 za posrednike zdravil določa številne pogoje.101 Posredniki morajo tako biti vpisani v
register pri JAZMP, imeti morajo vzpostavljen sistem sledljivosti, ki omogoča odpoklic zdravil
oziroma učinkovin, vzdrževati morajo sistem kakovosti z jasno opredeljenimi odgovornostmi,
postopki in upravljanjem s tveganjem, ki zadeva njihove aktivnosti, zagotoviti morajo, da
imajo zdravila, na katera se nanaša posredništvo dovoljenje za promet. Voditi morajo
dokumentacijo o posredovanju zdravil in učinkovin, ki je dosegljiva JAZMP za potrebe
inšpekcije, ter jo hraniti najmanj 5 let.
Posredniki morajo preveriti in zagotoviti svoje poslovanje le s ponudniki zdravil (proizvajalci,
uvozniki, veletrgovci), ki izpolnjujejo zahteve dobre proizvodne ali distribucijske prakse in
delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila oziroma učinkovine države, v kateri imajo
sedež, ter imajo dovoljenje za proizvodnjo zdravil oziroma dovoljenje za promet z zdravili na
debelo.102
Podrobnejši pogoji za posredništvo v prometu z zdravili ali učinkovinami bo urejen v
Pravilniku o posredništvu v prometu z zdravili ali učinkovinami, ki je trenutno v pripravi.103
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68. točka 6. člena ZZdr-2.
Predlog zakona o zdravilih; EVA: 2011-2711-0079, str. 13.
101
Glej 123. in 124. člen ZZdr-2.
102
Predlog zakona o zdravilih; EVA: 2011-2711-0079.
103
Glej: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12211. Predlog pravilnika je dostopen
na naslednji povezavi:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A
%2F%2Fe-uprava.gov.si%2Feuprava%2FpridobiDatoteko.euprava%3Fdatoteka_id%3D179743&ei=7K7lVND4IsKtUcSIg8gK&usg=A
FQjCNF9ThVhv0tRRR2amSjpSn397l1fOQ&bvm=bv.85970519,d.d24
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2.1.3.4 Posebni organi za prodajo zdravil ustanovljeni s strani JZZ
Posamezni javni zdravstveni zavodi, predvsem lekarne, so si iz razloga težavnosti izvedbe
postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravi (povezane predvsem z neusklajeno
področno zakonodajo z določbami zakona, ki ureja javno naročanje)104 prizadevali za nakup
zdravil na način, da bi jih neposredno, po principu »in house naročil« kupili od pravne osebe,
ki so jo predhodno ustanovili sami, ter bi se tako izognili izvedbi postopka oddaje javnega
naročila.
Primer ustanovitve nove pravne osebe je družba Farmadent d.o.o., ki so jo ustanovile
Lekarne Maribor in družba Gopharm d.o.o., ki so jo ustanovile lekarne Nova Gorica.
Institut »in house« naročil je urejen v 8. točki prvega odstavka 17. člena ZJN-2. ZJN-2 v
obravnavani določbi zakona določa, da se zakon ne uporablja za pogodbe, sklenjene med
enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, nad poslovanjem katerih imajo
ti naročniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika.105
Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji, da:
- gospodarski subjekt izvaja pretežni del svojih dejavnosti za naročnika,106
- gospodarski subjekt za javno naročilo, ki se odda po tej točki, naroča to blago,
storitve ali gradnje, upoštevaje določbe tega zakona, tudi če sam ni naročnik, in
- je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.
Glede na določbo ZJN-2, ki ureja institut »in house«, se na prvi pogled zdi, da je pri presoji,
ali je v posameznem primeru mogoča »in house« pogodba potrebno upoštevati zgolj, ali so
kumulativno izpolnjeni zakonski pogoji.
Praksa izvajanja postopkov javnega naročanja je pokazala, da v primeru instituta »in house«
temu ni tako, ter da je potrebno upoštevati kot enako obvezujoče tudi sodbe Sodišča
EU. Gre namreč za institut, ki se je razvil s sodno prakso Sodišča EU.
Instituta »in house« tako veljavni direktivi 2004/18/ES107 in 2004/17/ES,108 kateri sta
preneseni v pravni red Republike Slovenije s sprejetjem in uveljavitvijo ZJN-2 in
ZJNVETPS109 normativno ne urejata.
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Glej še poglavje 2.1.1 Pravni pomen področne ureditve v razmerju do določb ZJN-2, str. 14-16.
Pogoj je v zakon povzet iz sodbe Sodišča (peti senat), C-107/98, Teckal Srl proti Comune di Viano
and Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, z dne 18. november 1999.
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Tudi ta pogoj je v zakon povzet iz sodbe Sodišča (peti senat), C-107/98, Teckal Srl proti Comune di
Viano and Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, z dne 18. november 1999.
107
Direktiva št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 3. 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114).
108
Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju
postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter
sektorju poštnih storitev (UL L št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 1).
109
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev, ZJNVETPS, Ur. l. RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14
in 90/14 – ZDU-1I.
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Tudi v Republiki Sloveniji je zakonodajalec z ureditvijo instituta »in house« v okviru ZJN-2 in
ZJNVETPS želel slediti stališčem Sodišča EU, kar je razvidno tudi iz tega, da je institut »in
house« glede na razvijajočo se prakso Sodišča EU predmet pogostih zakonskih sprememb,
pri čemer poskuša zakonodajalec vsakokrat slediti stališčem Sodišča EU. Ne glede na
navedeno, pa se postavljajo številni pomisleki, ali je obstoječa zakonodaja skladna z
obstoječo prakso Sodišča EU. Še več, ugotovljene so bile že določene anomalije in
nepravilnosti. Zakonska določila namreč ne predvidevajo možnosti izvajanja nalog v obliki
horizontalne institucionalne organizacije,110 v smislu sklenitve pogodbe o medsebojnem
sodelovanju med naročniki, ampak le vertikalno.111 Prav tako v besedilu 8. točke prvega
odstavka 17. člena ZJN-2 niso pravilno formulirani kriteriji za vertikalno institucionalno
sodelovanje.112
V zakonski določbi, ki ureja institut »in house« naročil tako niso vključeni naslednji pogoji, ki
jih je izoblikovala sodna praksa Sodišča EU in jih je prav tako potrebno upoštevati pri presoji,
ali so v posameznem primeru izpolnjeni pogoji za oddajo javnega naročila po principu »in
house« naročil:
- v gospodarskem subjektu, ki izvaja naročilo, se ne sme pojavljati zasebni kapital;113
- nadzor naročnika mora biti tak, da mu omogoča, da vpliva na odločitve
gospodarskega subjekta: odločilen vpliv na strateške cilje in na pomembne odločitve,
kot na primer imenovanje zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta, ki ga
imenuje zakoniti zastopnik naročnika.114
Ob upoštevanju navedenih pogojev je tako mogoče zaključiti, da večina od s strani lekarn
ustanovljenih pravnih oseb ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev za sklenitev »in house«
pogodbe. Dokazno breme v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za oddajo javnega naročila po
principu »in house« naročil je na tistem, ki želi obravnavani institut uporabiti. Sodišče EU je
tako v več svojih sodbah zapisalo, da je potrebno vsako izjemo od (splošnih) obveznosti
110

V primeru horizontalnega institucionalnega sodelovanja gre za medsebojno sodelovanje
naročnikov, ki si pri izvrševanju nalog medsebojno delijo skupne resurse, ne da bi bile pri tem
udeležene druge strukture, pri čemer nobeden od naročnikov ne izvršuje nad drugim nadzora,
primerljivega z nadzorom, ki ga izvršujejo nad svojimi notranjimi organizacijski enotami kakor se to
pojavlja kot pogoj pri vertikalnem institucionalnem sodelovanju. V zvezi s tem glej sodbo Sodišča
(veliki senat), C-480/06, Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji, z dne 09. junij
2009.
111
Gre za primere, ko naročnik za izvrševanje nalog ustanovi pravno osebo in nanjo prenese
izvrševanje nalog, ter za primere, ko več naročnikov skupaj ustanovi pravno osebo ter nanjo prenesejo
skupne naloge, pravno osebo pa tudi skupno nadzirajo. Pri tem vertikalno institucionalno sodelovanje
predstavlja pravzaprav kvazi in-house naročila.
112
Tako Poročilo Državne revizijske komisije za leto 2012, str. 58. Dokument je dostopen na naslednji
povezavi: http://www.dkom.si/predstavitev/letna_porocila/, stran 45.
113
Glej še sodbo Sodišča (prvi senat), C-458/03, Parking Brixen GmbH proti Gemeinde Brixen,
Stadtwerke Brixen AG, z dne 13. oktober 2005 in sodbo Sodišča (prvi senat), C-26/03, Stadt Halle in
RPL Recyclingpark Lochau GmbH proti Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall und
Energieverwertungsanlage TREA Leuna, z dne 11. januar 2005.
114
Glej še sodbo Sodišča (prvi senat), C-340/04, Carbotermo SpA in Consorzio Alisei proti Comune di
Busto Arsizio in AGESP SpA, z dne 11. maj 2006.
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oziroma predpisov razlagati ozko, pri čemer mora tisti, ki se želi na izjemo sklicevati,
dokazati, da dejansko obstajajo neobičajne okoliščine, ki upravičujejo izjemo od predpisov
oziroma splošnih pravil.
Ne glede na navedeno, torej da niso izpolnjeni pogoji za oddajo javnega naročila po principu
»in house« naročil pa so s strani lekarn ustanovljene nove pravne osebe v večini primerov
prevzele status veletrgovca z zdravili in kot takšne preko postopka oddaje javnega naročila
zagotavljajo zalogo zdravil številnim bolnišnicam in lekarnam.

2.1.3.5 Vzporedna trgovina zdravil
Vzporedni uvozniki so trgovci, ki izkoriščajo možnosti prostega pretoka blaga EU tako, da
zdravila kupujejo v državi, kjer so poceni, in jih uvažajo v države, kjer so zdravila draga.115
Tako primeroma proizvajalci na Švedskem prodajajo zdravila po visoki ceni, saj jim državni
ukrepi to omogočajo, če pa želijo osvojiti tudi španski trg, morajo ceno spustiti. Pri tem pride
do take razlike v ceni, da se tretjim, to je vzporednim uvoznikom, splača kupovati zdravila v
Španiji in jih uvažati nazaj na Švedsko.116
Prost pretok blaga in različne cene zdravil117 omogočata vzporedni uvoz farmacevtskih
izdelkov, medtem ko pravice iz blagovne znamke vzporedni uvoz otežujejo. Prepakirane
zdravil, do katerega praviloma prihaja pri vzporednem uvozu, namreč posega v pravice
proizvajalcev zdravil iz blagovne znamke.
V primeru vzporednega uvoza zdravil ne moremo govoriti o celotnem notranjem trgu EU, pač
pa le o trgih, kjer je izdano dovoljenje za promet za konkretno zdravilo. Države, ki izdajo
dovoljenje za originalno zdravilo, ponavadi izdajo tudi dovoljenje za vzporeden uvoz tega
originalnega zdravila. Vprašanje pa je, kaj pomeni za vzporedni uvoz primer, ko je dovoljenje
za originalno zdravilo naknadno umaknjeno, ter kakšen vpliv ima le to na morebiten vstop
generičnih zdravil na trg. Z navedenim vprašanjem se je ukvarjalo Sodišče v zadevi T321/05.118 Sodišče je v konkretni zadevi odločilo, da Komisija ni storila napake, ko je
ugotovila, da ravnanje skupine AZ, ki je vključevalo umik dovoljenja za dajanje v promet
115

Cene zdravil se med državami članicami razlikujejo. Povprečje za košarico 150 zdravil se lahko
razlikuje tudi do 25 %. Za posamezna zdravila, ki se prodajajo v EU, pa so razlike v cenah lahko še
višje. Pri patentiranih zdravilih so bile zabeležene razlike med najvišjo in najnižjo ceno v razmerju 4:1.
Razlike v cenah pa so še višje pri zdravilih, ki jim je patent potekel, saj generične različice povečujejo
konkurenčnost na trgu. Za posamezna generična zdravila so bile med državami članicami zabeležene
razlike v razmerju 16:1.
116
Glej še Bedrač, J.: Vzporedni uvoz farmacevtskih izdelkov po pravu EU. Dokument je dostopen na
naslednji povezavi:
http://www.gvin.com/einform_guideline_directives_article_news/Default.aspx?Page=Izpis&ID=632
117
Podrobneje o različnih cenah zdravil glej poglavje 2.4.2 Učinki sistema referenčnih cen na
oblikovanje cen zdravil, str. 75 – 79.
118
Sodba Splošnega sodišča (šesti razširjeni senat), T-321/05, AstraZeneca AB in AstraZeneca plc
proti Evropski komisiji , z dne 1. julij 2010.
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kapsul Losec na Danskem, Norveškem in Švedskem, v povezavi s prehodom prodaje kapusl
Losec iz skupine AZ na prodajo Losec MUPS v teh državah, pomeni zlorabo prevladujočega
položaja, ker je tako omejevala vstop generičnih zdravil do trga v navedenih državah in
vzporedni uvoz kapsul Losec na Švedskem. Iz obrazložitve sodbe izhaja, da ima
prevladujoče podjetje obveznost obdržati dovoljenje za promet za izdelke, ki jih je umaknilo s
trga in za katere nima več komercialne koristi, izključno zaradi tega, da olajša vstop na trg
generičnim proizvajalcem. Dovoljenje za promet referenčnega zdravila sicer ni nujen pogoj
za vstop konkurenčnih (generičnih) izdelkov na trg. Gre zgolj za to, da se omogoči lažji vstop
generičnih zdravil na trg. Generično zdravilo mora izpolnjevati pogoje, da ima enako
formulacijo, kvalitativno in kvantitativno sestavo v aktivni substanci ter, da je bioekvivalentno
referenčnemu zdravilu. Če izpolnjuje te pogoje, je proizvajalec prost obveznosti predložiti
dokumentacijo glede varnosti in učinkovitosti, s čimer prihrani čas in denar, ter lahko
učinkovito tekmuje na trgu z originatorjem.119 V primeru umika dovoljenja za promet
referenčnega zdravila (originatorja) se vstop konkurenčnih (generičnih) zdravil oteži in
podraži, kar pa je zadosten razlog, da je Sodišče takšno ravnanje ocenilo kot zlorabo
prevladujočega položaja, ter proizvajalcu originatorja naložilo, da obdrži dovoljenje za promet
za izdelek, ki zanj ni več komercialno zanimiv, v korist generičnih zdravil in vzporednemu
uvozu.
V citirani sodbi sodišča je sicer poudarjena možnost lažjega vstopa konkurenčnih
(generičnih) zdravil na trg, v kolikor je referenčno zdravilo pridobilo dovoljenje za promet.
Sodba pa je iz enakih razlogov pomembna tudi za vzporedni uvoz zdravil. Tudi vzporedno
uvoženo zdravilo mora namreč skozi poseben postopek, v katerem se zdravilo, ki se že
prodaja v drugi državi članici, priglasi v uvozni državi članici. Ker pa organ v uvozni državi
članici (kot rezultat prve odobritve zdravila v tej državi) že ima potrebne informacije za
zaščito javnega zdravja, je pri vzporednem uvozu potreben le še t.i. poenostavljen postopek
(simplified procedure); poenostavljen v primerjavi s postopkom, ki je predpisan za presojo
novega zdravila. V poenostavljenem postopku se presoja le, ali je uvoženo zdravilo pridobilo
dovoljenje za prodajo v državi članici izvora ter ali je uvoženo zdravilo bistveno podobno
(essentaily similar) zdravilu, ki že ima dovoljenje za prodajo v državi uvoznici. Ta postopek je
utemeljen na načelu sorazmernosti, ki zahteva, da omejitve pretoka blaga niso strožje, kot je
to nujno potrebno.120
Vzporedni uvoz zdravil povzroča proizvajalcem zdravil ekonomsko škodo. Ni namreč vseeno,
ali zdravilo prodajo končnemu porabniku ali preprodajalcu. V prvi fazi sicer ni razlike, saj je
prihodek od prodaje v obeh primerih enak, razlika je v tem, da preprodajalec zdravila uvozi
nazaj na prvotni trg in z nižjo ceno konkurira originalnemu izdelku, s tem pa zmanjšuje
prihodek proizvajalca.
Iz navedenih razlogov so proizvajalci zdravil poskušali preprečiti vzporedni uvoz na različne
načine, npr. z določanjem različnih cen istega zdravila v posameznih državah članicah, s
119

Westin, J.: Product Switching in the Pharmaceutical Sector – an Abuse or Legitimate Commercial
Consederation, European Competition Law Review, št. 12/2011, str. 595.
120
Povzeto po Bedrač, J.:Trgovanje z zdravili v EU. Dokument je dostopen na naslednji povezavi:
http://www.gvin.com/einform_guideline_directives_article_news/Default.aspx?Page=Izpis&ID=1037
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sklicevanjem na pravice iz blagovne znamke in s tem povezano prepovedjo prepakiranja
zdravil, itd. Zakonitost navedenih ravnanj je bilo predmet presoje s strani Sodišča EU, in
sicer:
V zvezi z določanjem cen zdravil in vzporednim trgovanjem je potrebno izpostaviti odločitev
Sodišča v zadevi T-168/01.121 Sodišče je v predmetni zadevi odločalo, ali je družba Glaxo
Wellcome (GW), ki je španska hčerinska družba skupine GlaxoSmithKline (GSK), kršilo
pravo Skupnosti, s tem ko je v splošnih prodajnih pogojih določila, da bo v različnih državah
članicah Evropske unije za svoja zdravila zahtevala različne cene oziroma, ali lahko zdravila
prodaja španskim farmacevtskim trgovcem na debelo po različnih cenah, na podlagi
nacionalnega sistema zdravstvenega zavarovanja, ki bo zanje prevzel stroške. V praksi se
zdravila, katerih stroške prevzamejo druge države članice, prodajajo po ceni, ki je višja od
cene za zdravila, ki so namenjene prevzemu v Španiji. Ta sistem je bil vzpostavljen zato, da
bi se omejila vzporedna trgovina z zdravili med Španijo, kjer najvišjo ceno določi uprava, in
drugimi državami članicami, zlasti Združenim Kraljestvom, kjer se cene oblikuje na višji
stopnji, zato da se ta presežek nameni inovativnosti.
Družba GSK je Evropsko komisijo obvestila o svojih prodajnih pogojih, zato da bi prejela
odločbo, ki bi potrdila, da to niso s pravom Skupnosti prepovedani sporazumi (člen 81(1) ES)
ali, v nasprotnem primeru, odločbo, ki bi odobrila izvzetje omenjenega člena, ker takšen
sporazum prispeva k pospeševanju tehničnega napredka. Evropska komisija je sočasno
prejela tudi več pritožb zoper splošne prodajne pogoje družbe GSK, s strani španskih
oziroma evropskih združenj farmacevtskih trgovcev na debelo in s strani španskega
farmacevtskega trgovca na debelo.
Komisija je odločila, da so takšni splošni prodajni pogoji v nasprotju s pravom Skupnosti, ker
predstavljajo sporazum, ki omejuje konkurenco. Prav tako je odločila, da družba GSK ni
dokazala, da so izpolnjeni pogoji, ki so potrebni za to, da bi bilo za tak sporazum mogoče
prejeti izvzetje.
Družba GSK je predlagala Sodišču, da odločbo Komisije razglasi za nično v celoti.
Sodišče je odločilo, da je glavni predlog Komisije, v skladu s katerim je cilj splošnih prodajnih
pogojev omejevanje konkurence, ker določajo različne cene, s katerimi se želi omejiti
vzporedno trgovino z zdravili, nepravilen. Sodna praksa namreč nalaga Komisiji, da analizira
sporazume, pri čemer je potrebno upoštevati njihov pravni in gospodarski okvir. Komisija ni
upoštevala posebnosti farmacevtskega sektorja. V nasprotju z drugimi gospodarskimi
sektorji, cene zdravil, katerih stroške prevzamejo nacionalni sistemi zdravstvenega
zavarovanja, niso svobodno določene na podlagi ponudbe in povpraševanja, ampak jih
določijo in nadzirajo države članice. Zaradi tega ni mogoče domnevati, da se želi z
vzporedno trgovino doseči padec cene in povečati dobrobit končnih potrošnikov, kar bi bilo
mogoče, če ne bi bilo posebnih predpisov. Sodišče je tako v tem delu zavrnilo analizo
Komisije.
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Sodba Sodišča prve stopnje (četrti razširjeni senat), T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited
proti Komisiji Evropskih skupnosti, z dne 27. september 2006.
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Sodišče je v isti zadevi tudi odločilo, da družbi GSK ni uspelo ovreči podrednega predloga
Komisije, da je posledica splošnih prodajnih pogojev omejevanje konkurence. V zvezi s tem
ni odločilno, ali omejujejo svobodo delovanja družbe GW in španskih farmacevtskih trgovcev
na debelo. Distribucijske pogodbe že po naravi omejujejo samostojnost strank na podlagi
pogodbenih določil. Zato, zlasti ob upoštevanju ukrepov, ki jih sprejmejo države članice za
povračilo dela koristi, ki so jih ustvarili trgovci vzporedne trgovine v prid nacionalnih sistemov
zdravstvenega zavarovanja in bolnikov, konkretna preučitev stanja sektorja pripelje do
ugotovitev, da vzporedna trgovina omogoča omejen, ampak dejanski padec cen in stroškov
zdravil. S tem, ko preprečujejo nastanek takšne ugodnosti, splošni prodajni pogoji
zmanjšujejo dobrobit končnih potrošnikov. Glede na navedeno in glede na ugotovitev, da
Komisija ni opravila sorazmerne preučitve zahteve za izvzetje družbe GSK, je Sodišče sodbo
v tem delu razglasilo za nično, ter naložilo Komisiji ponovno proučitev in odločanje o izvzetju.
Za Sodišče tako izguba več milijonov eurov letno na strani farmacevtske industrije ni dovolj
dober razlog, da bi ogrozilo temeljno evropsko načelo o prostem pretoku blaga. Zato so
proizvajalci farmacevtskih izdelkov (tudi zdravil) poskušali najti bolj »pravne« razloge za
svojo zaščito. Zlati so se osredotočali na oviranje vzporednih uvoznikov preko embalaže. Pri
zdravilih gre namreč za specifično vrsto blaga, ki ima lahko ob neustrezni ureditvi uporabe
tudi zelo hude posledice za zdravje ljudi, po drugi strani pa prepakiranje posega v njihove
pravice iz blagovne znamke. Države članice namreč ne zahtevajo le tega, da so cene zdravil
na ustrezni ravni, temveč za varstvo potrošnikov in njihovega zdravja zahtevajo, da so
zdravila ustrezno zapakirana – da je na zunanji škatlici napisano vse bistveno o zdravilu ter
da so v škatli priložena navodila za uporabo v ustreznem jeziku. Ko švedski proizvajalec
prodaja zdravila v Španiji, mora navodila prevesti v španščino, pogosto pa imajo proizvajalci
tudi ločene blagovne znamke, ki so potrošnikom v posameznih državah bolj blizu. Trgovec, ki
uvaža zdravila iz Španije nazaj na Švedsko, mora navodila prevesti v švedski jezik,
spremeniti ime zdravila ipd. Če bi vzporednim uvoznikom uspeli prepovedati prepakiranje
zdravil, bi bila zmaga že dosežena.122
Sodišče je pri odločanju o tem, ali prepakiranje zdravil s strani vzporednih uvoznikov zdravil
posega v pravice proizvajalcev iz blagovne znamke, moralo najprej opravičiti svojo
pristojnost na tem področju, kar je posledica dejstva, da je določba 295. člena Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti (PES), določala, da pogodba v ničemer ne posega v
lastninsko pravno ureditev v državah članicah. Tudi intelektualna lastnina je oblika lastnine.
Sodišče je svojo pristojnost upravičilo na način, da je ločevalo med obstojem pravic
intelektualne lastnine, kar je v pristojnosti držav članic, in izvrševanjem teh pravic, ki pa lahko
vpliva na skupni trg in je zato pristojno posegati v to izvrševanje.123 Na tej osnovi je Sodišče
presojalo, do katere mere je proizvajalec zdravil upravičen ovirati vzporednega uvoznika pri
svoji dejavnosti, ter v zvezi s tem oblikovalo načelo specifičnega predmeta pravice.
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Tako Bedrač, J.: Vzporedni uvoz farmacevtskih izdelkov po pravu EU. Dokument je dostopen na
povezavi objavljeni pod opombo št. 116.
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Glej sodbo Sodišča, C56&58/64, Consten & Grundig proti Komisiji, z dne 13. julij 1966.
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Specifični predmet pravice pomeni bistvo pravice intelektualne lastnine, ki opravičuje njene
negativne učinke na skupni trg. V skladu s tem načelom vzporedni uvoznik ne sme posegati
v specifični predmet posamezne pravice intelektualne lastnine. Kaj predstavlja specifični
predmet, je odvisno od vsake posamezne pravice intelektualne lastnine. V zadevi C-16/74124
je Sodišče definiralo specifični predmet blagovne znamke.
Specifični predmet pravice blagovne znamke je torej v tem, da je imetnik upravičen prvi dati
proizvod na trg. Ko to pravico uresniči, je pravica izgubljena in posledično ne more preprečiti
uvoza proizvoda iz ene v drugo državo članico. Pravimo, da je svojo pravico njen imetnik
izčrpal. V tem primeru se šteje, da je bilo dano soglasje za prvo trženje proizvoda, ki je
varovano s pravico intelektualne lastnine (zato govorimo včasih tudi o načelu soglasja).125
Doktrina izčrpanosti torej določa, da imetnik pravice intelektualne lastnine, ki je dal varovan
proizvod na trg v eni državi članici ali je bil dan na trg z njegovim soglasjem, ne more več
vplivati na nadaljnje trgovanje s tem proizvodom.126 To je bistvo načela izčrpanja v okviru
Skupnosti (Community exhaustion), kot ga je razvilo Sodišče in je bilo leta 1989 povzeto v
Direktivo o blagovnih znamkah (89/104/EEC). Ta doktrina očitno prav tako zožuje pravice
proizvajalcev zdravil. Ne glede na navedeno, pa je pod pritiskom nekaterih držav članic
Sodišče vzporednim uvoznikom nalagalo vse več pogojev oziroma zahtev glede prepakirana
zdravil. Vzporedni uvoz je tako pogojen s 5 temeljnimi zahtevami glede prepakiranja zdravil,
ki jih je postavilo Sodišče v združenih zadevah C-427/93, C-429/93 in C-436/13, in sicer:127
1. Prepakiranje mora biti objektivno nujno za dostop vzporednega uvoznika na trg ali na
njegov znaten del, vključno s primeri, ko dostop ovira močan odpor pomembnega
deleža potrošnikov prepakiranega izdelka. V tem primeru bi nasprotovanje imetnika
blagovne znamke vzporednemu uvozu prispevalo k umetni delitvi trga med državami
članicami.
2. Prepakiranje ne sme spreminjati prvotnih značilnosti proizvoda znotraj notranje
embalaže. Ta pogoj se nanaša na samo jedro proizvoda. O tem odloča nacionalno
sodišče, čeprav je Sodišče dalo posamezna navodila ter nacionalnim sodiščem
svetovalo, da pri tem zavzamejo restriktivno stališče glede možnih posegov v
proizvod.
3. Nova embalaža mora jasno izkazovati ime proizvajalca proizvoda in ime podjetja, ki je
prepakiralo proizvod.128
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Sodba Sodišča, C-16/74, Centrafarm BV and Adriaan de Peijper proti Winthrop BV, z dne 31.
oktober 1974.
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Tako Bedrač, J.: Vzporedni uvoz farmacevtskih izdelkov po pravu EU. Dokument je dostopen na
povezavi objavljeni pod opombo št. 116.
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Glej tudi Oliver, P.: Free Movement of Goods in the EC, 4. izdaja, Sweet & Maxwell, London, 2003.
127
Sodba Sodišča, združene zadeve C-427/93, C-429/93 in C-436/13, Bristol-Myers Squibb proti
Paranova A/S (C-427/93) in C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG in Boehringer Ingelheim
A/S proti Paranova A/S (C-429/93) in Bayer Aktiengesellschaft in Bayer Danmark A/S proti Paranova
A/S (C-436/93), z dne 11. julij 1996.
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Glej še sodbo Sodišča (prvi senat), združeni zadevi C-400/09 in C-207/10, Orifarm A/S in drugi (C400/09) in Paranova Danmark A/S in Paranova Pack A/S (C-207/10) proti Merck Sharp & Dohme
Corp. in Merck Sharp & Dohme BV in Merck Sharp & Dohme, z dne 28. julij 2011, kjer je sodišče
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4. Predstavitev prepakiranega izdelka ne sme škodovati ugledu originalne blagovne
znamke.
5. Uvoznik mora vnaprej obvestiti proizvajalca o nameravani prodaji prepakiranega
izdelka in na njegovo zahtevo tudi poslati vzorčni primer prepakiranega izdelka. To
obvestilo pa mora proizvajalcu omogočati razumen čas za reagiranje na predvideno
prepakiranje.
Postavljeni pogoji so bili še več krat predmet nadaljnje presoje s strani Sodišča.129
Na tem mestu je treba omeniti, da se je v EU pojavilo tudi vprašanje, ali načelo izčrpanja
obsega tudi prodajo na trgu zunaj EU oziroma, ali je mogoče govoriti o svetovnem izčrpanju.
Sodišče je to možnost v zadevi C-355/96130 zavrnilo.
Vzporeden uvoz se je poskušal omejevati tudi na način, da so farmacevtske družbe s
prevladujočim položajem zavračale dobave zdravil trgovcem na debelo, ki so izvajali
vzporedni izvoz teh zdravil v druge države članice. V združenih zadevah C-468/06 do C478/06131 je Sodišče odločalo o vprašanju, ali takšno ravnanje farmacevtskih družb
predstavlja zlorabo položaja v smislu 82. člena PES. Dejansko stanje v obravnavani zadevi
je naslednje: GlaxoSmithKline (AEVE) je podružnica grškega farmacevtskega podjetja
GlaxoSmithKline plc s sedežem v Združenem Kraljestvu. GlaxoSmithKline (AEVE) je leta
2000 spremenila svoj distribucijski sitem in prenehal dobavljati zdravila trgovcem na debelo,
temveč je vsa svoja zdravila prodajal samo preko ene grške družbe (Farmacenter). S
takšnim ravnanjem je družba GlaxoSmithKline (AEVE) hotela preprečiti vzporedno trgovino,
ki pa zmanjšuje dobiček družbe. Sodišče je razsodilo, da takšno ravnanje družbe
GlaxoSmithKline (AEVE) pomeni zlorabo prevladujočega položaja in kršitev 82. člena PES, v
svoji argumentaciji pa je navedlo, da cene zdravil določajo javni organi, z vzporedno trgovino
pa se izvaja pritisk na znižanje cen, s čimer se ustvarjajo ugodnosti tako za sklade
zdravstvenega zavarovanja kakor tudi za končne potrošnike in bolnike. Poleg tega lahko
vzporedna trgovina poveča izbiro zdravil v posamezni državi članici, saj organi v državi
odločilo:«…..člen 7(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je treba razlagati tako, da imetniku znamke za
farmacevtski proizvod, ki je predmet vzporednega uvoza, ne omogoča, da nasprotuje naknadni prodaji
tega prepakiranega proizvoda le zato, ker na novi ovojnini kot podjetje za prepakiranje ni navedeno
podjetje, ki je po naročilu navedeni proizvod dejansko prepakiralo in ki ima za to dovoljenje, ampak
podjetje, ki je imetnik dovoljenja za promet z navedenim proizvodom, po navodilih katerega je bilo
prepakiranje opravljeno in ki za to prevzema odgovornost«.
129
Podrobneje o pogojih glej še tč. 26-36, sodbe Sodišča (prvi senat), združeni zadevi C-400/09 in C207/10, Orifarm A/S in drugi (C-400/09) in Paranova Danmark A/S in Paranova Pack A/S (C-207/10)
proti Merck Sharp & Dohme Corp. in Merck Sharp & Dohme BV in Merck Sharp & Dohme, z dne 28.
julij 2011 in sodbo Sodišča (četrti senat), C-535/11 Novartis Pharma GmbH proti Apozyt GmbH, z dne
11. april 2013, ter sodbo Sodišča (drugi senat), C-348/04, Boehringer Ingelheim KG and Others v
Swingward Ltd and Dowelhurst Ltd., z dne 26. april 2007.
130
Sodba Sodišča, C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG proti Hartlauer
Handelsgesellschaft mbH, z dne 16. julij 1998.
131
Sodba Sodišča (veliki senat), združeni zadevi C-468/06 in C-478/06, Sot Leos kai Sia in drugi proti
GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Prororton, nekdanja Glaxowellcome AEVE, z dne 16.
september 2008.
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članici pridobijo zdravila na podlagi postopka javnega naročanja, kjer morajo vzporedni
uvozniki cenovno konkurirati.
Vzporedni uvoz zdravil je tako načeloma dovoljen, vendar pa je Sodišče, kot omenjeno, pod
pritiskom nekaterih držav članic vzporednim uvoznikom nalagalo vse več pogojev za
legitimen uvoz zdravil. Eden izmed pomembnih pomislekov vzporednega trgovanja z zdravili
pa je tudi dejstvo, da bi vzporedna trgovina lahko privedla do pomanjkanja farmacevtskih
izdelkov v državah članicah izvoznicah.

2.1.3.6 Donacija zdravil
Obligacijski zakonik132 definira donacijo oziroma darila v 533. členu:
»Z darilno pogodbo se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo osebo (obdarjenca)
neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega
premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja.
Za darilno pogodbo se šteje tudi odpoved pravici, če se s tem zavezanec strinja.
Odpoved pravici, glede katere ni zavezanca in ki se ne odstopi drugemu, se ne šteje za
darilno pogodbo«.
Darilna pogodba je dvostranski pravni posel, na podlagi katerega darovalec v breme svojega
premoženja in v soglasju z obdarjencem slednjega neodplačno obogati.
V nasprotju z dvostranskimi obveznostnimi pogodbami (OZ jih imenuje dvostranske
pogodbe), ki so pravni temelj dvostranskih obligacijskih razmerij, nastane na podlagi darilne
pogodbe enostransko obligacijsko razmerje. Za to razmerje je značilno, da nastopa
darovalec samo kot dolžnik, obdarjenec pa samo kot upnik. Darovalec v zameno za darilo ne
prejme ničesar, medtem ko se obdarjenec obogati, ne da bi se čemurkoli odpovedal. Zato je
darovalec deležen posebnega varstva s priznanjem pravice do enostranskega preklica darila
iz zakonsko določenih razlogov. Obdarjenec pa mora izpolniti pogoj, če želi zadržati darilo:
darovalcu mora izkazati določeno stopnjo hvaležnosti oziroma vsaj ne sme biti
nehvaležen.133
Pravila javnega naročanja donacij, ki so po svoji naravi neodplačna razmerja ne urejajo. V
primeru donacije ne gre za javno naročilo, ker ni izpolnjen temeljni pogoj, to je pogoj
odplačnosti razmerja med naročnikom in ponudnikom. Ne glede na navedeno, pa je
potrebno vprašanje dopustnost donacij presojati tudi z vidika morebitnega zaobida pravil
javnega naročanja.
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Ur. l. RS, št 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07.
Tako tudi Podgoršek, B. v Plavšak, N., Juhart, M. (ur): Obligacijski zakonik s komentarje, posebni
del, 3 knjiga, GV, Ljubljana, 2004, str. 462.
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Kot takšen možen zaobid pravil javnega naročanja bi bilo potrebno šteti situacijo, kjer
primeroma želi donator donirati določen aparat (opremo), na uporabo katerega je vezan
potrošni material, ki ga dobavlja izključno donator. Naročnik bi z nakupom potrošnega
materiala za doniran aparat, ki bi ga kupil od donatorja aparata, kršil pravila javnega
naročanja (npr. načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja
konkurence med ponudniki, itd.), saj bi potrošni material kupil od donatorja (npr. z izvedbo
postopka s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko prvega odstavka 29. člena
ZJN-2),134 brez zagotavljanja konkurence med ponudniki. Naročnik bi namreč lahko z
izvedbo odprtega postopka oddaje javnega naročila, v okviru katerega bi razpisal tako
opremo kot potrošni material, dosegel ugodnejšo ponudbo.
Od zgoraj predstavljenega primera pa je potrebno ločiti situacijo, v kateri želi posamezni
ponudnik donirati aparat, na katerega je prav tako vezan potrošni material, vendar gre za
potrošni material, ki ga lahko ponudijo različni ponudniki. V takem primeru bi bila donacija
načeloma dopustna, v kolikor bi se za potreben potrošni material izvedel ustrezen postopek
oddaje javnega naročila (npr. odprti postopek), naročilo pa oddalo najugodnejšemu
ponudniku.
V primeru donacije zdravil bi donacija pomenila zaobid določb ZJN-2 v primeru, ko bi donator
doniral določeno količino zdravil, ki pa ne bi zadostovala za celotno terapijo bolnika, zato bi
moral prejemnik donacije določena zdravila še dokupiti pri donatorju (ker je edini ponudnik
takšnega zdravila, menjava zdravila pa zardi terapije ni dopustna).
Pod »krinko« donacije se tako lahko skriva interes donatorja pridobiti premoženjsko korist na
način, da bi bil prejemnik donacije dolžan pri njemu (donatorju), brez vzpostavljanja širše
konkurence med ponudniki, kot enim temeljnih načel javnega naročanja, kupovati določeno
blago (npr. potrošni material za doniran aparat, ki ga sicer ne bi mogel uporabljati, dodatna
zdravila, če donirana zdravila ne zadostujejo za celotno terapijo pacienta, itd.).
Vprašanje dopustnosti donacije zdravil pa je na novo urejeno v ZZdr-2, in sicer v členih 141.
do 145. Zakonska ureditev doniranja zdravil je specifičnost slovenske zakonodaje in ni
predmet urejanja v EU zakonodaji. Zakonodajalec se je odločil za zakonsko ureditev
vprašanja dopustnosti donacij zdravil iz razloga, ker je v praksi pogosto prihajalo do
določenih problemov glede proste presoje v zvezi z doniranjem zdravil.135
ZZdr-2 tako natančno določa, v katerih primerih je dovoljeno doniranje zdravil in pod
kakšnimi pogoji.136 Določene so odgovornosti glede kakovosti doniranih zdravil in obveznost
134

Določba zakona predvideva izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave v primeru, če
lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov, ki so
povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen ponudnik. V opisanem primeru bi
lahko zaradi kompatibilnosti potrošnega materiala z opremo, potrošni material dobavil samo donator
opreme.
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Tako Predlog zakona o zdravilih; EVA: 2011-2711-0079, str. 13.
136
Doniranje zdravil je dovoljeno v primeru naravnih nesreč velikih razsežnostih ali drugih izrednih
razmer, ki ogrožajo javno zdravje in v primeru, da zdravilo, ki je predmet donacije, predstavlja
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donatorja glede priglasitve donacije, prav tako pa so predpisane obveznosti pristojnih
institucij in poslovnih subjektov, vključenih v projekte doniranja.
Pri zdravilih, vključenih v postopke javnega naročanja pa ZZdr-2 v desetem odstavku 142.
člena določa, da poslovno doniranje137 ne sme vplivati na potek teh postopkov, na njihove
izide in na naročnikovo porabo izbranih zdravil v izvedbenem obdobju. Poslovno doniranje
izvajalcu zdravstvene dejavnosti ni dovoljeno za zdravila, ki so predmet javnega naročanja in
obdobje javnega naročanja še ni zaključeno.138
ZZdr-2 je tako z zgoraj citirano določbo zakona prvič izrecno uzakonil prepoved morebitnih
donacij zdravil, ki bi pomenile zaobid določb ZJN-2.

2.2 Predmet javnega naročila in razdelitev na sklope
2.2.1 Definicija predmeta javnega naročila in pravna podlaga
ZJN-2 ne podaja definicije pojma »predmet javnega naročila«. Ne glede na navedeno pa je
mogoče iz določbe prvega odstavka 1. člena, ki določa, da zakon ureja obvezna ravnanja
naročnikov, ponudnikov in podizvajalcev pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj,
razbrati, da je predmet javnega naročila lahko bodisi blago, storitev ali gradnja.139
V praksi javnega naročanja je predmet javnega naročila pogosto oblikovan tako, da prihaja
do prepletanja gradenj in blaga oziroma storitev.140 Razlikovanje, ali gre v posameznem
primeru za blago in storitve ali gradnje je pomembno predvsem iz razloga, ker zakon za
gradnje predpisuje višje mejne vrednosti za objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil
in Uradnem listu EU,141 prav tako pa je v primeru gradenj za razliko od blaga in storitev višja

pomembno terapevtsko, znanstveno in tehnično inovacijo in je namenjeno skupini bolnikov s kronično
ali resno izčrpavajočo boleznijo, ki je ni mogoče zadovoljivo zdraviti z drugimi zdravili ali metodami
zdravljenja. Rok uporabnosti zdravila mora omogočati uporabo zdravila pred iztekom roka. Na zunanji
ovojnini doniranega zdravila mora biti jasno označeno, da gre za donacijo, da je zdravilo brezplačno in
da je donacija priglašena JAZMP in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter je informacija o
donaciji objavljena na njihovi spletni strani.
137
Poslovna donacija zdravil je namensko in brezpogojno darilo, ki ga poslovni subjekt brezplačno
daje izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi njegove izražene in utemeljene potrebe po zdravilu,
ki je predmet poslovne donacije in ga potrebuje za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Glej še 142. člen
ZZdr-2.
138
Deveti in deseti odstavek 142. člena ZZdr-2.
139
Tako tudi Vesel, T.: Nove pojavne oblike javnih naročil po direktivah 2004/18/EC in 2004/17/EC,
Javna uprava, št. 2-3/2006, str. 383.
140
Podrobneje o javnih naročilih, kjer prihaja do prepletanja blaga, storitev in gradenj, ter pravilih, ki v
takšnem primeru veljajo, glej: Arrowsmith, S.: The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet &
Maxwell, London, 2005, str. 401 in Kranjc, V.: Javna naročila po vstopu SLO v EU, Lex Localis, št.
3/2004, str. 7.
141
Podrobneje o mejnih vrednostih za objavo glej 14. člen ZJN-2.
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tudi zgornja meja, do katere se zakon ne uporablja.142 V primeru gradenj pa so višje tudi
vrednosti, do katerih je mogoče izvesti postopek oddaje javnega naročila male vrednosti.143
Mejne vrednosti za objave, ter vrednosti, do katerih je mogoče izvesti posamezni postopek
oddaje javnega naročila so sicer v primeru javnih naročil blaga in storitev enake, je pa
pravilna opredelitev naročila potrebna zaradi pravilne objave javnega naročila na Portalu
javnih naročil in upoštevaje mejne vrednosti tudi v Uradnem listu EU (na obrazcu za objavo
je potrebno označiti, ali gre za blago, storitev ali gradnjo). Naročnik mora namreč predmet
javnega naročila natančno določiti ne samo v razpisni dokumentaciji, temveč tudi v objavi
javnega naročila (označba ali gre za blago, storitev ali gradnjo, ter pripisati ustrezno CPV
kodo).144
Zakon pri definiranju predmeta javnega naročila in v zvezi s tem potrebnim ločevanjem med
blagom, storitvami in gradnjami vsebuje tudi posebna pravila o oblikovanju sklopov. ZJN-2
tako v okviru načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti145 določa, da mora naročnik
izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih
sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo
porabo proračunskih in drugih javnih sredstev. Če predmet javnega naročila dopušča in če to
prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik
oblikovati razpisno dokumentacijo tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. Pri tem
mora zagotovi nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila
gospodarskim subjektom.
Sklop je del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno.146
Sklop je torej tisto blago, gradnja ali storitev, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati
ločeno.147 Določba 31. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ki podaja omenjeno definicijo
sklopa je zavajajoča oziroma nedosledna. Upoštevaje definicijo sklopa, in sicer, da je sklop
del javnega naročila, ki tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno, je potrebno
142

V skladu s petim odstavkom 24. člena ZJN- 2 se zakon ne uporablja, razen določb 105.a do 107.
člena, za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 eurov brez DDV za blago in storitve in
40.000 eurov brez DDV za gradnje. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji,
ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila
143
V skladu z drugim odstavkom 24. člena ZJN-2 se postopek oddaje javnega naročila male vrednosti.
v primeru javnega naročila blaga in storitev lahko izvede kadar je vrednost predmeta nižja od
134.000,00 EUR, v primeru gradenj pa, če je vrednost predmeta javnega naročila nižja od 274.000,00
EUR.
144
»Enotni besednjak javnih naročil (CPV)«, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št.
340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28.
novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem
besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in
Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1),
je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju.
145
6. člen ZJN-2.
146
30. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2.
147
31. točka prvega odstavka 31. člena ZJN-2.
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razumeti, da sklop ni smiselno sklenjena celota po objektivnih kriterijih – saj je to del javnega
naročila in ga je mogoče oddati ločeno. Sklop je torej posamezni pogodbeni predmet.148
Gre za oblikovanje vsebinsko ali/in vrednostno samostojnih delov javnega naročila.149
Enako razumevanje sklopa ohranja tudi Direktiva 2014/24/EU, ki sicer definicije sklopa ne
podaja.150 Razumevanje sklopa, in sicer, da je sklop posamezni pogodbeni predmet pri
čemer pa se ne zahteva, da je sklop smiselno sklenjena celota po objektivnih kriterijih, pa
izhaja tudi iz 78. točke preambule direktive, ki določa, da je razdelitev na sklope lahko
količinska, pri čemer se vrednost posameznih naročil bolje prilagodi zmogljivostim malih in
srednjih podjetij, ali pa kakovostna, s čimer se vsebina posameznega naročila bolje prilagodi
specializiranim sektorjem malih in srednjih podjetij, ali v skladu z različnimi poznejšimi fazami
projekta.
Pravila zakona o oblikovanju sklopov naj bi preprečila oddajo ali prevelikih ali premajhnih
naročil. Z združevanjem blaga, storitev in gradenj v enotno veliko javno naročilo bi bili
neupravičeno izločeni manjši ponudniki, ki ne zmorejo večjih dobav ali del.151 Kršeno bi bilo
načelo zagotavljanja svobodne konkurence in enakopravnega dostopa do sklepanja poslov z
javnim sektorjem. Toda teh zakonskih zapovedi ni mogoče razumeti tako, da naročnik mora
drobiti posel v več manjših poslov zato, da bodo lahko konkurirale tudi manjše družbe. Posel
mora biti oblikovan v smiselno zaključene celote. Prepovedano je le takšno združevanje
storitev ali dobav blaga, ki ni običajno in smiselno.152
Z drobitvijo po naravi enotnega posla v več manjših naročil bi naročnik lahko enako izigral
pravila o javnem naročanju. Če bi po naravi enoten posel razdelili na več manjših, ki bi bili
pod vrednostnim pragom za naročila male vrednosti, ne bi bilo javnega razpisa, vsi
zainteresirani ne bi zvedeli za posel in ponovno bi bilo kršeno pravilo o zagotavljanju
svobodne konkurence in enakopravne obravnave vseh ponudnikov.153 Enako bi bila pravila
o javnem naročanju izigrana v primeru, ko bi naročnik sicer po naravi enoten posel razdelil v
več manjših, ter se tako, glede na mejne vrednosti za objave,154 izognil objavi v Uradnem
listu Evropske unije ter posledično strožjim pravilom, ki veljajo za oddajo javnih naročil nad
vrednostnim pragom EU. Tretji odstavek 14. člena ZJN-2 tako izrecno določa, da naročnik
ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako, da bi se zaradi nižje ocenjene
148

Kranjc, V.: Zakon o javnem naročanju: s komentarjem; Zakon o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem in področju poštnih storitev: s komentarjem; Zakon o reviziji postopkov
javnega naročanja: s komentarjem; GV, Ljubljana, 2007, str. 119.
149
V primeru javnega naročila, ki ga je mogoče razdeliti na sklope, je pri izračunu ocenjene vrednosti
potrebno upoštevati vrednost vseh sklopov. Podrobneje o izračunu ocenjene vrednosti javnih naročil,
ki jo je mogoče razdeliti na sklope glej peti odstavek 14. člena ZJN-2.
150
Direktiva definicije sklopa ne podaja, kljub temu pa v 46. členu vsebuje pravila glede razdelitve
javnega naročila na sklope.
151
Glej tudi odločitev Državne revizijske komisije št. 018-293/2012. Dokument je dostopen na
naslednji povezavi: http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2012111512460933/
152
Kranjc, V.: Javna naročila – določitev predmeta javnega naročila, pogoji za dodelitev javnega
naročila, Podjetje in delo, št. 3-4/2002, str. 649.
153
Kranjc, V.: že navedeno delo, str. 649.
154
Glej opombo pod 141. točko.
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vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila.
Zakon sicer ne želi posegati v objektivno opravičljive poslovne odločitve naročnika v zvezi z
oblikovanjem predmeta javnega naročila, temveč preprečiti delitev sicer enotnega javnega
naročila zato, da bi se naročnik z delitvijo izognil uporabi tega zakona glede na mejne
vrednosti predmeta javnega naročila. Upoštevaje navedeno, je naročnik pri oblikovanju
predmeta javnega naročila v sklope avtonomen, omejen je zgolj z zakonsko določbo, ki
prepoveduje delitev sicer enotnega javnega naročila z namenom naročnika, da se želi
izogniti predpisanemu postopku. Tudi Sodišče EU je že nekajkrat odločilo, da je naročnik
oblikoval sklope neustrezno oziroma da je po naravi enotno naročilo neupravičeno razdelil v
več sklopov ter se tako izognil obveznostim za javna naročila nad vrednostnim pragom
EU.155 Če torej naročnik razvrsti blago, storitve in gradnje v sklope tako, da je vrednost
posameznega sklopa pod vrednostnim pragom, a kljub temu izvede postopek oziroma
obveznosti, ki so določene za naročila nad določenim vrednostnim pragom, mu v takšnem
primeru ni mogoče očitati, da je sklope oblikoval v nasprotju s pravili o javnem naročanju.
Kadar pride zaradi zakonskih zahtev do razvrščanja blaga in storitev v večje število sklopov,
pa zakon ne prepoveduje naročniku, da vse sklope odda istemu ponudniku - ob pogoju, da je
ta najugodnejši za vsak sklop. Z oblikovanjem sklopov je le omogočeno, da konkurirajo
ponudniki, kateri so manjši oziroma katerih dejavnost je ožja. Naročnik seveda lahko oddaja
na podlagi istega javnega razpisa in istega postopka večje število sklopov.
Ob upoštevanju zakonskih pravil glede razdelitve predmeta javnega naročila na sklope (drugi
odstavek 6. člena ZJN-2) je mogoče zaključiti, da odločitev o tem, ali se bo posamezno javno
naročilo oddalo po sklopih ni stvar povsem proste presoje naročnika, saj lahko naročnik od te
zahteve odstopi le v primeru, ko okoliščine danega primera narekujejo zaključek, da narava
predmeta konkretnega javnega naročila zahteva enovito naročilo in/ali oddajo predmeta kot
celote opravičujejo razlogi gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. 156
Nasprotno pa je v pravni teoriji mogoče zaslediti stališča, da je navedena argumentacija v
zvezi z oblikovanjem sklopov nedosledna, saj zaključuje, da iz drugega odstavka 6. člena
ZJN-2 izhaja, da mora naročnik javno naročilo oblikovati v sklope, če to dopušča narava
predmeta javnega naročila in/ali če delitev naročila v zaključene enote prispeva k večji
gospodarnosti in učinkovitosti njegove izvedbe, kar pa ne drži, saj sta pogoja kumulativna, in
ne alternativna.157

155

Glej sodbo Sodišča, C-16/98, Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki, z dne 05.
oktober 2000. Sodišče je v citirani sodbi pojasnilo, da tehnični in ekonomski razlogi opravičujejo
združevanje v enoten sklop, geografski pa načelno ne. Vzpostavitev omrežja za distribuiranje
elektrike, ki ga vodi ista oseba, predstavlja enotno javno naročilo. Delitev takšnega naročila v več
naročil oziroma sklopov ni utemeljena, njen namen kaže na izogibanje objavam v Uradnem glasilu
Evropskih skupnosti. Nasprotno pa je izvedbo javne razsvetljave mogoče razdeliti v več sklopov, in
sicer po posameznih občinah, saj vsaka občina sama financira njeno izvajanje na svojem območju.
156
Tako tudi Kranjc, V.: Javna naročila po vstopu SLO v EU, Lex Localis, št. 3/2004, str. 6.
157
Tako Bratina, A.: Oblikovanje sklopov v postopkih javnega naročanja skozi prakso, PP, št. 11/2012,
str. 8-10.
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Pravila zakona o oblikovanju sklopov tako narekujejo, da mora naročnik pri oddaji posla
naročilo oblikovati v smiselno zaključene celote. Zakon natančneje ne pojasnjuje standarda
smiselno zaključena celota ali sklop. Na določitev standarda »smiselno zaključena celota«
vplivajo subjektivna in objektivna merila. S subjektivnimi merili so mišljene okoliščine, pogoji,
potrebe in razlogi, ki so na strani naročnika. Pri subjektivnih merilih je potrebno poudariti, da
morajo biti objektivno opravičljiva. Z objektivnimi merili pa je mišljeno predvsem to, ali tako
določitev predmeta naročila poslovna praksa pozna, ali je običajno in podobno.158
Odločitev o tem, ali bi moralo biti javno naročilo razdeljeno na več sklopov je tako potrebno
vedno presojati v luči okoliščin vsakega posameznega primera. Pri tem je potrebno
upoštevati v primeru javnega naročila, ki se nanaša na nakup blaga (tudi zdravil):159
- količino razpisanega blaga,
- vsebinsko povezanost posameznih delov javnega naročila,
- konkurenco na trgu in
- običajno poslovno prakso pri naročanju razpisanega blaga.
Glede na skopo zakonsko ureditev v zvezi z oblikovanjem sklopov je praksa Državne
revizijske komisije tista, ki je čez svoje odločitve vzpostavila prakso, ter s tem navodila, ki jih
je potrebno upoštevati naročnikom pri razdelitvi javnega naročila na sklope (primer v
prejšnjem odstavku navedena dejstva, ki jih je potrebno upoštevati pri razdelitvi na sklope).
Skopa zakonska ureditev razdelitve javnega naročila na sklope je posledica prenosa
direktive 2004/18/ES, ki ni vsebovala določb v zvezi z delitvijo naročil na sklope oziroma
združevanjem naročil. Vendar pa je direktiva 2004/18/ES posredno omogočala oziroma
dopuščala razdelitev javnega naročila na sklope, in sicer člen 9(5), ki je urejal metode za
izračun ocenjene vrednosti. Ob omenjeni določbi direktive pa se je na sklope skliceval tudi
Aneks VII v zvezi z objavo obvestila o naročilu. V kolikor je namreč naročilo razdeljeno na
sklope, mora biti v obvestilu o naročilu navedeno ali je mogoča prijava na en, več ali vse
sklope.
Upoštevaje predstavljeno ureditev direktive 2004/18/ES so imele države članice veliko
manevereskega prostora pri oblikovanju nacionalnih pravil v zvezi z delitvijo predmeta
javnega naročila na sklope.160
Direktiva 2014/24/EU, za razliko od Direktive 2004/18/ES, vsebuje podrobnejša in strožja
pravila glede razdelitve javnega naročila na sklope.161 Direktiva 2014/24/EU tako v prvem
odstavku 46. člena določa, da se lahko javni naročniki odločijo, da javno naročilo oddajo po
158

Tako Kranjc, V.: Javna naročila – določitev predmeta javnega naročila, pogoji za dodelitev javnega
naročila, Podjetje in delo, št. 3-4/2002, str. 649.
159
Tako odločitev Državne revizijske komisije št. 018-296/2011, z dne 13.10.2011. Sklep Državne
revizijske komisije je dostopen na naslednji povezavi:
http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2011101908223286/
160
Sánchez Graells, A.: Prevention and Deterrence of Bid Rigging: A Look from the New EU Directive
on Public Procurement, University of Leicester, 2014, str. 12.
161
Več o tem glej Claeson, A.: Modernisation of Public Procurement; Making the public market more
competitive and collusion proof?, Lunds universitet, 2014, str. 34-40. Dokument je dostopen na
naslednji povezavi: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4459522
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ločenih sklopih, ter določijo velikost in predmet takšnih sklopov. V kolikor naročniki javnega
naročila ne razdelijo na sklope, morajo svojo odločitev, da naročila ne oddajo po sklopih,
pisno obrazložiti (obrazložitev mora biti del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
ali pa navedena v ločenem poročilu iz člena 84. člena direktive). Taki razlogi bi med drugim
lahko zajemali naslednje: javni naročnik meni, da bi taka razdelitev lahko povzročila
omejevanje konkurence, pomenila tehnično prezahtevno ali predrago izvedbo javnega
naročila ali pa bi potreba po usklajevanju različnih izvajalcev za sklope lahko resno ogrozila
pravilno izvedbo javnega naročila.162 V določenih primeri je lahko s strani posameznih držav
članic predpisana obvezna razdelitev predmeta javnega naročila na sklope. V zvezi z
navedeno pravico, ki jo daje direktiva državam članicam, pa je v pravni teoriji že mogoče
zaslediti stališča, da je določba direktive omajala potrebno fleksibilnost pravil v zvezi z
delitvijo javnega naročila na sklope.163
Pred sprejemom končnega besedila direktive je bilo vprašanje delitve na sklope predmet
številnih razprav,164 čeprav dejstvo delitve naročil na sklope nedvoumno izhaja iz sodne
prakse Sodišča, in sicer zadev C-323/96,165 C-16/98,166 C-385/02,167 C-241/06168 in C412/04.169
Kljub pozitivnim učinkom delitve javnega naročila na sklope, predvsem v smislu
vzpodbujanja konkurence in lažjega sodelovanja malih in srednjih podjetij, lahko delitev
naročila na sklope privede do določenih težav in dodatnih stroškov. Delitev na sklope
namreč ni smiselna v primeru vseh javnih naročil. Pri sprejemanju končnega besedila
direktive v zvezi z razdelitvijo javnega naročila na sklope se je Evropska komisija zavedala,
da morajo biti pravila glede razdelitve na sklope dovolj fleksibilna na način, da se ne vztraja
pri delitvi na sklope v primeru vseh javnih naročil, predvsem kadar oddajo enovitega
(celotnega) naročila narekujejo tehnološki ali ekonomski razlogi, ali kjer bi delitev naročila na
sklope bistveno poslabšala učinkovitost javnega naročila, ali nesorazmerno povečala
njegove stroške. Pri oblikovanju končnega besedila direktive v zvezi z oblikovanjem sklopov
se je tako upoštevalo, da morajo pravila javnega naročanja vzpodbujati delitev naročil na
sklope, razen v primerih, ko bi bilo to neustrezno ali nesorazmerno glede na predmet
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oziroma vrednost javnega naročila. Prav tako pravila ne smejo biti takšna, da bi rigidno
določala št. sklopov, tako da bi pogodba bila avtomatsko razdeljena na določeno št. sklopov.
Direktiva 2014/24/EU v drugem odstavku 46. člena dopušča naročnikom, kadar so javna
naročila razdeljena na sklope, možnost, da lahko na primer zaradi ohranjanja konkurence ali
zagotavljanja zanesljivosti blaga, omejijo število sklopov, za katere lahko gospodarski subjekt
predloži ponudbo. Prav tako imajo naročniki možnost omejitve števila sklopov, ki se lahko
oddajo posameznemu ponudniku, če v obvestilu o javnem naročilu ali povabilu k potrditvi
interesa navedejo največje možno število sklopov na ponudnika. Javni naročniki v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedejo objektivne in nediskriminatorne
kriterije ali pravila, ki jih nameravajo uporabiti pri odločanju, katere sklope bodo oddali, če bi
se ob uporabi meril za oddajo javnega naročila enemu ponudniku oddalo več sklopov, kot je
največje možno število.170
V pravni teoriji je v zvezi z omejitvijo število sklopov, ki se lahko oddajo posameznemu
ponudniku, že zaslediti stališča, ki takšnemu ravnanju naročnikov nasprotujejo in sicer iz
razloga zagotovitve poštene konkurence.171 Takšno mnenje je izraženo tudi v dokumentu
Evropske komisije, in sicer Commisssion staff working document – European document of
best practice facilitating acces by SMEs to public procurement contracts,172 kjer je med
drugim zapisano, da je zaželeno imeti pravila, kjer lahko naročnik določi število sklopov in
tako poveča konkurenco, brez omejevanja večjih ponudnikov glede minimalnega št. sklopov.
Javno naročanje bi moralo biti prilagojeno potrebam malih in srednjih podjetij. V ta namen in
da bi okrepili konkurenčnost, bi bilo treba zlasti spodbujati javne naročnike, naj velika
naročila razdelijo na sklope. To razdelitev bi lahko določili količinsko, pri čemer bi vrednost
posameznih naročil bolje prilagodili zmogljivostim malih in srednjih podjetij, ali pa kakovostno
v skladu z različnimi sodelujočimi dejavnostmi in specializacijami, da bi tako vsebino
posameznega naročila bolj prilagodili specializiranim sektorjem malih in srednjih podjetij, ali v
skladu z različnimi poznejšimi fazami projekta.
Pravila direktive v zvezi z oblikovanjem sklopov pa v celoti povzema 73. člen ZJN-3.

2.2.2 Prednosti in slabosti delitve javnega naročila na sklope
Pravila javnega naročanja o oblikovanju sklopov imajo pomemben vpliv na obnašanje
udeležencev na trgu in s tem na končni izid postopka oddaje javnega naročila. Delitev
naročila na sklope namreč vpliva na vzpodbujanje konkurence. Odločitev naročnika o tem, ali
bo vztrajal pri enotnem naročilu ali ga razdelil na sklope, vpliva na število ponudnikov, ki so
sposobni samostojno izvesti naročilo, ter na obnašanje ponudnikov na trgu (v smislu skupnih
ponudb). Čeprav lahko naročniki, praviloma ravno iz razloga, ker predmet javnega naročila
razdelijo na sklope, na ta način pridobijo več ponudb (ki so posledično tudi cenovno
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ugodnejše), pa je potrebno po drugi strani tudi upoštevati, da lahko prav nabava večje
količine različnega blaga od istega ponudnika privede do ugodnejših nabavnih cen blaga. Pri
tem je pomembno, ali obstaja za nabavo večje količine različnega blaga na relevantnem trgu
dovolj ponudnikov, pri čemer relevanten trg ne pomeni zgolj domačega (nacionalnega) trga.
Delitev javnega naročila na sklope, kadar je delitev na sklope glede na predmet javnega
naročila sploh mogoča, ima predvsem naslednje pozitivne učinke:
vzpodbujanje konkurence z zagotavljanjem večje možnosti sodelovanja manjših in
srednjih podjetij v postopkih javnega naročanja, kar ima pozitivne učinke ne samo na
konkreten postopek oddaje javnega naročila, temveč trg kot celoto;
povečanje gospodarnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila (ugodnejše
ponudbe);
kvalitetnejši končni rezultati izvedbe postopka oddaje javnega naročila, saj so mala in
srednja podjetja praviloma bolj specializirana in usposobljena za izvedbo predmeta
javnega naročila s čimer so zagotovljeni tudi boljši rezultati.
Delitev na sklope pa lahko ima ob pozitivnih tudi negativne učinke. Ena izmed možnih
negativnih posledic delitve na sklope je omogočanje lažjega tajnega dogovarjanja med
ponudniki. Pri razdelitvi predmeta javnega naročila na sklope je tako pomembno najti pravo
ravnovesje pri določanju števila sklopov, in sicer tako, da bo le to spodbujalo sodelovanje in
ustvarjanje učinkovite konkurence, ter na drugi strani preprečevalo oziroma vsaj omejevalo
protikonkurenčno obnašanje in dogovarjanje med ponudniki. V pravni teoriji je mogoče najti
priporočila, in sicer, da je zaželeno oblikovati tolikšno število sklopov, da bo oteženo
dogovarjanje med potencialnimi ponudniki. V zvezi s tem se pojavljata dva predloga, in
sicer:173
število sklopov naj bo manjše od pričakovanega števila ponudnikov,
vsaj eden izmed sklopov mora biti pridržan za nove udeležence.
Delitev predmeta javnega naročila v manjše število sklopov, kot je pričakovano število
udeležencev, otežuje dogovarjanja med ponudniki. Ponudniki z dogovarjanjem želijo pridobiti
delež od javnega naročila, kar pa je bolj zapleteno v primeru, če je število sklopov manjše od
števila udeležencev. Ne glede na navedeno, pa je tudi v primeru, če je javno naročilo
razdeljeno na optimalno število sklopov, možno dogovarjanje med ponudniki predvsem v
smislu delitve trga, nastopanja s podizvajalci iz razloga delitve dobička, itd.
Če povzamemo, razdelitev predmeta javnega naročila v manjše število sklopov kot je
pričakovano število udeležencev (ponudnikov), poslabša možnosti konkurentov za tajno
dogovarjanje, vendar tveganje za tako dogovarjanje, kljub temu ni v celoti odpravljeno.
Drugi pomembni dejavnik preprečevanja tajnega dogovarjanja med ponudniki pa je v tem, da
mora biti število sklopov vsaj za en sklop večje, kot je število uveljavljenih podjetij
(ponudnikov) in ga pridržati za nove udeležence, kot so mala in srednja podjetja. Pridržanje
173

Claeson, A.: Modernisation of Public Procurement, Making the public market more competitive and
collusion proof?, Lunds universitet, 2014, str 36-37. Dokument je dostopen na povezavi objavljeni pod
opombo št. 161.
Stran 46 od 129

sklopov za mala in srednja podjetja oziroma nove udeležence bi lahko dejansko zmanjšala
obstoječo neenakopravno obravnavanje oziroma diskriminacijo med večjimi ponudniki, ter
malimi in srednjimi podjetji. Vendar EU ne podpira pridržanja sklopov za določena podjetja.
To bi bilo v nasprotju z načelom enakega obravnavanja. Komisija se zavzema za
vzpostavitev takšnega sistema javnega naročanja, da bi imela mala in srednja podjetja
možnost enakopravnega sodelovanja.174

2.2.3 Uporaba pravil razdelitve na sklope pri javnem naročanju zdravil
Ne glede na predstavljena pravna pravila glede oblikovanja sklopov in razmeroma široko
pravno prakso Državne revizijske komisije v zvezi z oblikovanjem sklopov, pa ostajajo pri
izvedbi postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil odprta še številna vprašanja,
povezana predvsem z dokazovanjem standarda »smiselno zaključene celote«. Naročnik je
namreč tisti, ki bo moral v primeru vložitve zahtevka za revizijo v zvezi z delitvijo javnega
naročila na sklope, dokazovati (odvisno od vsebine vloženega zahtevka za revizijo):
1. v primeru, ko javnega naročila ne razdeli na sklope, da narava predmeta konkretnega
javnega naročila zahteva enovito naročilo in/ali, da oddajo predmeta kot celote
opravičujejo razlogi gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila,
2. v primeru, ko javno naročilo razdeli na sklope, da je le te oblikoval v »smiselno
zaključene celote«.
Tako je primeroma naročnik v sklepu št. 018-296/2011-5, z dne 13.10.2011 v postopku
oddaje javnega naročila za "Sukcesivna dobava materiala za potrebe zdravstveno negovalne
enote Doma starejših Logatec" uspel izkazati, da obstajajo razlogi, ki opravičujejo oddajo
javnega naročila kot celote, brez delitve na sklope. V konkretnem postopku oddaje javnega
naročila je vlagatelj očital naročniku, da je le ta neupravičeno združil predmet javnega
naročila v en sklop, namesto da bi ga razdelil v več sklopov, kakor je to običajno za podobna
javna naročila in kakor je bilo to običajno pri istem naročniku v preteklih letih. Predmet
javnega naročila je bilo standardno blago, ki je že prisotno na trgu, in vključuje različni
potrošni sanitetni in medicinski material, rokavice, sredstva za dezinfekcijo obloge in
sredstva za osebno nego.175 Vse navedeno kaže na raznovrstnost posameznih skupin
artiklov znotraj razpisa, zato bi jih moral naročnik po vlagateljevem mnenju razdeliti na
posamezne sklope tako, kot je to storil v prejšnjem razpisnem obdobju, ko je enak predmet
oblikoval v sedem ločenih sklopov. V zvezi s tem se je vlagatelj skliceval tudi na sklep
Državne revizijske komisije št. 018-70/2009, z dne 20.11.2009, kjer je zapisala, da je
potrebno pri oblikovanju sklopov upoštevati običajno poslovno prakso pri naročniku. Na
dolžnost formiranja sklopov kaže tudi dejstvo, da je naročnik predmet naročila v objavi opisal
s pomočjo dveh različnih CPV kod. V zvezi z očitki vlagatelja je naročnik pojasnil, da sicer ne
zanika, da je enako naročilo v preteklosti razdelil na sedem sklopov (naročilo je bilo takrat
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tudi obsežnejše), vendar se je to izkazalo za negospodarno, saj to pomeni dvakrat tedensko
sedem naročil, katera je treba spremljati. Poleg tega so se po naročnikovih izkušnjah prav
manjši dobavitelji izkazali za neodzivne in nezanesljive. Celovito javno naročilo tudi sicer ne
pomeni kršenja konkurence, saj lahko ob velikih količinah privede do ugodnejših nabavnih
cen. Državna revizijska komisija je navedeni argumentaciji naročnika sledila in zavrnila
vlagateljev zahtevek za revizijo.
Iz navedenega sklepa državne revizijske komisije tako izhaja, da tudi »običajna praksa pri
naročniku«, na katero se v zvezi z oblikovanjem sklopov večkrat sklicuje Državna revizijska
komisija, sama po sebi še ne pomeni, da naročnik prakse glede razdelitve javnega naročila
na sklope ne more spremeniti, v kolikor za to obstajajo objektivni razlogi.
Nasprotno pa v sklepu Državne revizijske komisije št. 018-122/2009-3, z dne 01.07.2009
naročnik v postopku oddaje javnega naročila "Nakup zdravil in blaga za nadaljnjo prodajo" ni
uspel izkazati, da obstajajo razlogi, ki opravičujejo oddajo predmeta javnega naročila kot
celote. Vlagatelj je v omenjenem postopku oddaje javnega naročila izpodbijal pogoj, da ni
mogoče oddati ponudbe za del javnega naročila, kar pa po vlagateljevem mnenju glede na
naravo javnega naročila, raznovrstnosti razpisanih proizvodov in glede na razpisane količine,
ni skladno s 6. členom ZJN-2. Vlagatelj je zatrjeval, da bi naročnik, skladno s 6. členom ZJN2 glede na naravo javnega naročila in glede na raznovrstnost razpisanih proizvodov in
razpisanih količin, moral dopustiti delitev naročila na najmanj tri sklope, in sicer zdravila,
blago za nadaljnjo prodajo ter medicinsko-tehnične pripomočke, oziroma v okviru le-teh še
nadaljnje sklope, s čimer bi zagotovil bistveno večjo učinkovitost, uspešnost, enakopravnost
in konkurenčnost.
V zvezi z očitkom vlagatelja glede potrebe po oblikovanju sklopov je naročnik odgovoril, da
mu zakon daje možnost in ne zavezo oblikovanja sklopov. Odločitev o delitvi predmeta
naročila na sklope je naročnikova avtonomna odločitev, pri tem pa mora naročnik upoštevati
relevantni trg proizvodov ter oddati naročilo po sklopih, kadar oceni, da en sam ponudnik ne
bo izpolnjeval pogojev iz razpisne dokumentacije oziroma ne bo zagotovil optimalno
najugodnejše ponudbe v vseh delih. Predmet naročanja je samo blago, ki se prodaja v
lekarnah, produkti morajo biti med seboj komplementarni, način zdravljenja pa je odvisen od
celovitosti ponudbe, ki jo mora zagotavljati naročnik. Državna revizijska komisija je v zvezi z
navedbami naročnika v obravnavanem sklepu zapisala, da naročnik ni izkazal, kateri
produkti naj bi bili med seboj komplementarni in kako naj bi bil način zdravljenja odvisen od
celovitosti ponudbe, zato je kot edini argument mogoče upoštevati, da gre za blago, ki se
prodaja v lekarnah. Vendar pa zgolj slednja argumentacija, ob upoštevanju nasprotnih
argumentov vlagatelja, ne zadostuje za objektivno opravičljivost, oziroma večjo gospodarnost
in učinkovitost izvedbe naročila na takšen način.
Pri izvajanju postopka javnega naročanja za dobavo zdravil se tako postavlja vprašanje, ali
smiselno zaključeno celoto predstavljajo posamezne vrste zdravil, kot jih pozna ZZdr-2, in
sicer:
- Biološka zdravila (2. točka 6. člena ZZdr-2),
- Galenska zdravila (18. točka 6. člena ZZdr-2),
- Generično zdravilo (20. točka 6. člena ZZdr-2),
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-

Homeopatsko zdravilo (22. točka 6. člena ZZdr-2),
Imunološka zdravila (24. točka 6 člena ZZdr-2),
Magistralno zdravilo (36. točka 6. člena ZZdr-2),
Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora (94. točka 6. člena ZZdr-2),
Zdravila iz krvi (106. točka 6. člena ZZdr-2),
Zdravilo sirota (109. točka 6. člena ZZdr-2),
Zdravilo za napredno zdravljenje (110. točka 6. člena ZZdr-2),

ali pa je pri razdelitvi javnega naročila na sklope potrebno upoštevati še morebitne druge
primernejše okoliščine. Tako primeroma ZZdr-2 ob zgoraj navedenih vrstah zdravil ločuje
tudi med registriranimi in neregistriranimi zdravili, ter predpisuje različne zahteve za
registrirana in neregistrirana zdravila.
Registrirana zdravila so zdravila, ki imajo dovoljenje za promet. Da je zdravilo sploh lahko v
pravnem prometu in kot tako predmet prodaje, donacije, mora imeti ustrezno dovoljenje za
promet.176 Le v izjemnih primerih ZZdr-2 omogoča, da je lahko zdravilo v prometu tudi brez
dovoljenja za promet.177 Zdravila brez dovoljenja za promet so neregistrirana zdravila.
ZZdr-2 predpisuje za registrirana in neregistrirana zdravila različne zahteve, kar je potrebno
upoštevati tudi pri pripravi razpisne dokumentacije. Medtem ko morajo v primeru registriranih
zdravil ponudniki v ponudbi predložiti dokazilo oziroma izjavo, da razpolagajo z dovoljenjem
za promet z določenim zdravilom, tega ni mogoče zahtevati v primeru neregistriranih zdravil,
saj takšno dovoljenje še ne obstaja. V primeru neregistriranih zdravil pridobi ponudnik
začasno dovoljenje za promet,178 in sicer šele na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom.
Začasno dovoljenje za promet namreč izda JAZMP le znanemu dobavitelju neregistriranega
zdravila ob izpolnjevanju predpisanih zakonskih pogojev.179 V ponudbi se tako od
ponudnikov, ki ponujajo neregistrirana zdravila praviloma zahteva, da predložijo izjavo, da
bodo v primeru svoje najugodnejše ponudbe spoštovali veljavno zakonodajo, oziroma si
pridobili vsa zahtevana dovoljenja, ki jih ta zakonodaja zahteva.
Upoštevaje predstavljene različne zahteve ZZdr-2 v zvezi z registriranimi in neregistriranimi
zdravili je v primeru javnega naročanja zdravil navedeno dejstvo potrebno upoštevati pri
razdelitvi javnega naročila na sklope.
Pri oblikovanju sklopov je, glede na podano definicijo sklopa in sicer, da predstavlja sklop
zaključeno celoto, potrebno upoštevati, da mora ponudnik ponuditi vse posamezne vrste
blaga (vsa zdravila) iz posameznega sklopa. V kolikor ponudnik posamezne vrste blaga
(posameznega zdravila) iz sklopa ne ponudi (ker morebiti ni v njegovem prodajnem
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programu in je prav tako ne pridobi od drugega ponudnika), je potrebno njegovo ponudbo v
skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti.
Ob tem je potrebno izpostaviti tudi prakso Državne revizijske komisije, kjer je v eni izmed
svojih odločitev180 pojasnila, da ZJN-2 usmerja naročnike, naj potrebno blago, storitve in
gradnje ne združujejo v obsežnejše sklope in s tem v manjše število sklopov, kajti tako so
lahko izključeni ponudniki, ki so specialisti le za določene vrste blaga in storitev, kar pa
zmanjšuje možnosti za pridobitev konkurenčnejših ponudb.181
Glede na navedeno, se posamezni naročniki (npr. UKC Ljubljana, UKC Maribor) odločajo za
oddajo naročila na način, da vsaka posamezna vrsta blaga (zdravilna učinkovina) predstavlja
svoj sklop (konkretno nekaj tisoč sklopov), pri čemer pa se pojavljajo dodatna vprašanja, kot
primeroma, kako zadostiti zakonski zahtevi po objavi tako obvestila o naročilu kot tudi
obvestila o oddaji javnega naročila glede na to, da lahko gre, kot omenjeno, tudi za nekaj
tisoč sklopov, itd. Posamezni naročniki pa oblikujejo širše sklope, ki vključujejo več zdravil
oziroma naročila sploh ne delijo na sklope,182 zaslediti pa je mogoče tudi kombiniran pristop
posameznega naročnika pri oblikovanju sklopov, kjer predstavlja svoj sklop tako posamezna
vrsta blaga (zdravilo) kot tudi širše oblikovani sklopi.183 Naročniki, ki javno naročilo za dobavo
zdravil izvedejo tako, da oblikujejo večje število sklopov, pri oblikovanju sklopov praviloma
upoštevajo zgoraj naštete vrste zdravil, ki jih ureja ZZdr-2, ter predstavljeno delitev med
registriranimi in neregistriranimi zdravili.
Pri definiranju predmeta javnega naročila in s tem povezanim vprašanjem, ali javno naročilo
razdeliti na sklope oziroma kaj predstavlja posamezni sklop, pa se postavlja tudi vprašanje,
ali morajo naročniki izvesti en postopek oddaje javnega naročila za vse vrste zdravil (ZZdr-2
namreč pozna različne vrste zdravil), v okviru katerega razpišejo potrebno število sklopov, ali
pa lahko za določena zdravila (npr. zdravila iz krvi, radiofarmake184) zaradi njihove
posebnosti izvedejo ločen postopek oddaje javnega naročila. V zvezi s tem se postavlja
vprašanje, ali bi takšna izvedba dveh ločenih postopkov oddaje javnega naročila (npr. en
postopek oddaje javnega naročila za dobavo zdravil, kjer bi bilo naročilo razdeljeno na
potrebno št. sklopov in drug postopek oddaje javnega naročila za dobavo zdravil iz krvi, kjer
bi naročilo prav tak bilo razdeljeno na potrebno število sklopov) pomenila drobitev javnega
naročanja z namenom, da se naročnik izogne objavi v Uradnem listu EU in s tem strožjim
pravilom, ki so v zvezi s tem povezana (npr. daljši roki za predložitev ponudb). Pravila o
javnem naročanju so v primeru »drobitve« naročil lahko izigrana tudi na način, da se
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Glej na primer sklep Državne revizijske komisije št. 018-122/2009-3, z dne 1. 7. 2009.
Tako tudi: Kranjc, V.: Zakon o javnem naročanju: s komentarjem; Zakon o javnem naročanju na
vodnem, energetskem, transportnem in področju poštnih storitev: s komentarjem; Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja: s komentarjem; GV, Ljubljana, 2007, str. 92.
182
Glej na primer razpisno dokumentacijo Kraških lekarn Ilirska Bistrica (JN 1712/14), razpisno
dokumentacijo Lekarne Ajdovščina (JN 1826/14).
183
Glej na primer razpisno dokumentacijo Splošne bolnišnice Novo mesto (JN 1978/14).
184
Radiofarmak je zdravilo, ki, takrat, ko je pripravljeno za uporabo, vsebuje enega ali več
radionuklidov (radioaktivnih izotopov), namenjenih za uporabo v humani in veterinarski medicini (prva
alineja 77. točke 6. člena ZZdr-2).
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naročnik popolnoma izogne izvedbi postopka oddaje javnega naročila, če po naravi enoten
posel razdelili na več manjših, ki so pod vrednostnim pragom za naročila male vrednosti.
V primeru zgoraj zastavljenih vprašanj in sicer, ali morajo naročniki izvesti en postopek
oddaje javnega naročila za vse vrste zdravil, v okviru katerega razpišejo potrebno število
sklopov, ali pa lahko za določena zdravila (npr. zdravila iz krvi, radiofarmake185) zaradi
njihove posebnosti izvedejo ločen postopek oddaje javnega naročila, je potrebno uvodoma
izpostaviti, da drobitve javnega naročila naročniku v nobenem primeru ni mogoče očitati v
primeru, če naročnik izvedbo obeh postopkov oddaje javnega naročila objavi tako na Portalu
javnih naročil kot tudi Uradnem listu EU, ter pri tem upošteva strožja pravila zakona glede
izvajanja postopkov, ki veljajo za javna naročila nad EU pragom (javna naročila pri katerih je,
glede na njihovo ocenjeno vrednost, potrebna objava tudi v Uradnem listu EU).186
V nasprotnem primeru, ko izvedba obeh postopkov oddaje javnega naročila ni objavljena tudi
v Uradnem listu EU, oziroma kjer niso upoštevana strožja pravila zakona, ki veljajo za javna
naročila, pri katerih je, glede na njihovo ocenjeno vrednost, potrebna objava tudi v Uradnem
listu EU, pa bi bilo potrebno ob upoštevanju pravil javnega naročanja in predstavljene praske
Državne revizijske komisije glede oblikovanja sklopov zaključiti, da naročniku znotraj enega
postopka javnega naročila, ki ga razdeli na sklope, ni potrebno vključevati vseh zdravil, ki jih
pozna ZZdr-2, v kolikor so za to podani utemeljeni razlogi.187 Utemeljeni razlogi za ločeno
izvedbo postopka oddaje javnega naročila so tako po mnenju večine pravnih teoretikov
podani v primeru bioloških zdravil.188
V zvezi z izpostavljenim vprašanjem, ali bi izvedba dveh ločenih postopkov oddaje javnega
naročila lahko predstavljala drobitev javnega naročila, in sicer ko bi naročnik izvedel en
postopek oddaje javnega naročila za dobavo zdravil, ter drugi postopek za dobavo
radiofarmakov, menim, da bi bilo mogoče v določenih primerih (npr. v kolikor bi ocenjena
vrednost obeh postopkov javnih naročil narekovala potrebo po izvajanju strožjega postopka
oddaje javnega naročila in objavo javnega naročila tudi v Uradnem listu EU), naročniku
očitati drobitev javnega naročila. V primeru javnega naročanja radiofarmakov, kljub temu, da
obstaja drugačen krog dobaviteljev od dobaviteljev zdravil, niso podane takšne okoliščine, ki
bi opravičevale ločeno izvajanje postopka. Tudi radiofarmaki imajo v skladu z ZZdr-2 status

Radiofarmak je zdravilo, ki, takrat, ko je pripravljeno za uporabo, vsebuje enega ali več
radionuklidov (radioaktivnih izotopov), namenjenih za uporabo v humani in veterinarski medicini (prva
alineja 77. točke 6. člena ZZdr-2).
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Tako npr. UKC Maribor v postopku oddaje javnega naročila za dobavo zdravil, ki je je bilo
objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 20.11.2015, številka objave JN8222/2015 in v
Uradnem listu EU, datum objave 25.11.2015, številka objave 2015/S 228-414670 in postopku oddaje
javnega naročila za dobavo radiofarmakov, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave
07.07.2015, številka objave JN4547/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 10.07.2015,
številka objave 2015/S 131-240317.
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Glej že predstavljeno odločitev Državne revizijske komisije št. 018-296/2011, z dne 13.10.2011, ki
je dostopna na povezavi, objavljeni pod opombo št. 159.
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O bioloških zdravilih glej še poglavje 2.1.1 Pravni pomen področne ureditve v razmerju do določb
ZJN-2, str. 14 – 16.
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zdravila. Tako radiofarmaki kot druga zdravila pa v primeru objave naročila na Portalu javnih
naročil zapadejo pod enako CPV kodo, kar še dodatno nakazuje na istovrstnost naročila.
Nekoliko težje pa je vprašanje, ali je potrebno zdravila iz krvi razpisati kot poseben sklop v
okviru javnega naročila zdravil, oziroma, ali bi ločen postopek oddaje javnega naročila za
dobavo zdravil iz krvi predstavljal drobitev naročila. Odgovor na navedeno vprašanje je
odvisen v prvi vrsti od tega, ali so v primeru javnega naročanja zdravil iz krvi izpolnjeni pogoji
za izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 2. točko prvega odstavka
29. člena ZJN-2, oziroma, ali je potrebno tudi v primeru javnega naročanja zdravil iz krvi
zagotoviti konkurenco med ponudniki, npr. z izvedbo odprtega postopka. Med različnimi
naročniki je namreč spor že glede izbire vrste postopka oddaje javnega naročila, kar je
posledica različnega razumevanja načela prednostne preskrbe z industrijsko izdelanimi
zdravili iz slovenske plazme (to je iz sveže zamrznjene plazme za predelavo, zbrane v
Republiki Sloveniji), kot ga ureja 71. točka 6. člena ZZdr-2. Posamezni naročniki zagovarjajo
izvedbo odprtega postopka oddaje javnega naročila, s katerim se zagotovi konkurenca med
ponudniki,189 drugi naročniki pa zagovarjajo izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne
objave v skladu z 2. točko prvega odstavka 29. člena ZJN-2, ki bi ga izvedli z Zavodom RS
za transfuzijsko medicino (ZTM), ki je po njihovem mnenju edini sposoben izvesti javno
naročilo. Tako je primeroma tudi ZTM v odprtem postopku oddaje javnega naročila za
dobavo zdravil iz krvi, ki ga je izvajal UKC Maribor190 vložil zahtevek za revizijo zoper
razpisno dokumentacijo, ter zatrjeval, da je naročnik razpisno dokumentacijo za predmetno
javno naročilo oblikoval na način, ki ni skladen z veljavno zakonodajo s področja javnega
naročanja, prav tako pa je razpisna dokumentacija v nasprotju z ZZdr-2, ker naročnik ni
upošteval načela prednostne preskrbe z industrijsko izdelanimi zdravili iz slovenske plazme
(71. točka 6. člena ZZdr-2). Pri tem se je vlagatelj skliceval na dopis Ministrstva za zdravje, z
dne 9. 10. 2015, ki ga je to ministrstvo posredovalo javnim zavodom in v katerem je podalo
javnim zavodom navodilo glede nakupa zdravil iz krvi, in sicer: »pri zdravilih iz industrijsko
predelane krvne plazme velja, da zdravila izdelana iz slovenske krvne plazme dobavi
bolnišnicam Zavod RS za transfuzijsko medicino neposredno, v okviru podeljene javne
službe, za preostale potrebne količine zdravil iz krvne plazme se pred sklenitvijo pogodb
izvede ustrezen postopek po zakonu, ki ureja javno naročanje«. Vlagatelj je menil, ob
sklicevanju na citirani dopis Ministrstva za zdravje, da lahko naročnik odda predmetno javno
naročilo po ustreznem postopku po ZJN-2 (tudi odprtem), vendar le za preostale potrebne
količine zdravil iz krvne plazme, ki jih vlagatelj na podlagi svoje izključne pravice ne more
dobaviti. Šele v tem primeru, če vlagatelj potrebne količine zdravil iz slovenske krvne plazme
ne more dobaviti, lahko naročnik izvede postopek skladen z ZJN-2 in še to le za manjkajoče
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Tako npr. Splošna bolnišnica Murska Sobota v postopku oddaje javnega naročila za dobavo
posameznih zdravil iz krvi, objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 17.02.2012, št. objave
JN1867/2012 in v Uradnem listu EU, datum objave 22.02. 2012, št. objave 2012/S 36-058056, ter
UKC Maribor v postopku oddaje javnega naročila za dobavo zdravil, objavljeno na Portalu javnih
naročil, datum objave 08.10.2015, številka objave JN7015/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave
13.10. 2015, številka objave 2015/S 198-358815.
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Javno naročilo za dobavo zdravil iz krvi, objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 08.10.
2015, številka objave JN7015/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 13.10.2015, številka objave
2015/S 198-358815.
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količine, ne pa za dobavo vseh zdravil iz krvne plazme, kot je to nezakonito storil naročnik v
tem primeru.
Naročnik je v sklepu, s katerim je kot neutemeljen zavrnil zahtevek za revizijo, med drugim
pojasnil, da ZTM nima izključne pravice pri dajanju zdravil iz krvi v promet, ter pojasnil, da bi
razumevanje omenjenega načela na opisan način pomenilo kršitev določbe 9. člena ZJN-2,
ki določa, da mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno
ali osebno diskriminacijo ponudnikov. Prav tako bi razumevanje obravnavanega načela na
opisan način pomenilo kršitev določbe 5. člena ZJN-2, katera povzema temeljno načelo EU o
prostem pretoku blaga med državami članicami. Ker so določbe ZJN-2 prenesene v pravni
red Republike Slovenije iz Direktive 2004/18/ES, bi razumevanje obravnavanega načela
pomenila tudi kršitev pravil EU o javnem naročanju. Razumevanje načela prednostne
preskrbe z industrijsko izdelanimi zdravili iz slovenske plazme na način, da je ZTM edini
ponudnik, ki je sposoben izvesti javno naročilo iz razloga, ker je ZTM edini, ki daje v promet
zdravila iz slovenske krvi oziroma plazme, bi pomenilo tudi kršitev Direktive 2001/83/ES,191
določbe katere so prenesene v pravni red RS s sprejetjem ZZdr-2. Tako iz Direktive
2001/83/ES kot tudi iz Direktive 2002/98/ES192 izhaja, da četudi pravila dovoljujejo posebno
nacionalno ureditev glede krvne plazme, se ta posebna nacionalna ureditev lahko nanaša le
na določene dejavnosti v zvezi s krvno plazmo, ni pa mogoča posebna nacionalna ureditev
za zdravila iz krvi v primerjavi s splošno ureditvijo prometa z zdravili.
Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-258/2015, z dne 07.12.2015 vlagateljev
zahtevek za revizijo zavrgla iz razloga, ker vlagatelj ni uspel izkazati, da mu je zaradi
domnevnih kršitev naročnika, ki jih je zatrjeval v zahtevku za revizijo, nastala ali bi mu lahko
nastala škoda, saj vlagatelj v postopku oddaje javnega naročila ni predložil ponudbe.
V konkretnem primeru, to je vprašanju razumevanja načela prednostne preskrbe z
industrijsko izdelanimi zdravili iz slovenske plazme, pa je dne 18. junija 2015 Državna
revizijska komisija naslovila na Sodišče EU predlog za sprejetje predhodne odločbe.193
Sodišče EU o zadevi še ni odločilo.
Upoštevaje navedeno, bo tudi smiselnost vprašanja morebitne drobitve javnega naročila v
primeru, ko se zdravila iz krvi oddajo po ločenem postopku od ostalih zdravil, odvisno od
odločitve Sodišča v predmetni zadevi. Vprašanje morebitne drobitve javnega naročila
namreč ne bo relevantno v primeru, če bo Sodišče razsodilo, da je potrebno načelo
prednostne preskrbe z industrijsko izdelanimi zdravili iz slovenske plazme razumeti na način,
da lahko naročilo izpolni v prvi vrsti ZTM, ostali ponudniki pa samo, v kolikor ZTM ne
razpolaga z zadostno zalogo zdravil iz krvi iz slovenske plazme.
Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. november 2001 o zakoniku
Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28.11.2001, str. 67).
192
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES z dne 27. januarja 2003 o določitvi
standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preizkušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje
človeške krvi in komponent krvi ter o spremembi Direktive2001/83/ES (UL L 169 z dne 12.07.1993).
193
Zadeva C-296/15, Medisanus d.o.o. proti Splošni bolnišnici Murska Sobota. Sodišče o zadevi še ni
odločilo.
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Ne glede na navedeno pa menim, da bi izvedba dveh ločenih postopkov oddaje javnega
naročila, odvisno od okoliščin posameznega primera, lahko predstavljala drobitev javnega
naročila, in sicer v primeru, ko bi naročnik izvedel en postopek oddaje javnega naročila za
dobavo zdravil, ter drugi postopek za dobavo zdravil iz krvi. V primeru javnega naročanja
zdravil iz krvi, kljub temu, da obstaja drugačen krog (ožji krog) dobaviteljev od dobaviteljev
drugih zdravil, niso podane takšne okoliščine, ki bi opravičevale ločeno izvajanje postopka.
Tudi zdravila iz krvi v primeru objave naročila na Portalu javnih naročil zapadejo pod enako
CPV kodo kot ostala zdravila, kar še dodatno nakazuje na istovrstnost naročila.

2.3 Oblikovanje tehničnih specifikacij in izbira postopka oddaje javnega naročila
2.3.1 Definicija pojma »tehnične specifikacije« in način oblikovanja tehničnih
specifikacij
Pravila javnega naročanja omejujejo osebe javnega sektorja (naročnike) pri izbiri pogodbene
stranke. Omejujejo jih tako, da določajo, da morajo izvesti poseben postopek za izbiro
pogodbene stranke in da jih omejujejo pri določanju vsebine pravnega posla.194 Vsebina
pravnega posla je tako med drugim omejena tudi s podrobnimi zakonskimi pravili glede
oblikovanja tehničnih specifikacij. Izvedba odprtega postopka, ki v največji možni meri
zagotavlja sodelovanje ponudnikov namreč sama po sebi ne zagotavlja ustrezne konkurence
med ponudniki, v kolikor so tehnične specifikacije diskriminatorne.
Naročnik s tehničnimi specifikacijami opredeli lastnosti predmeta javnega naročila oz.
specificira zahtevane značilnosti predmeta, kot npr. stopnjo kakovosti, uporabljene materiale,
proizvodne postopke, okoljske lastnosti, stopnjo varnosti itd. Gre za zahtevane značilnosti
predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi
doseči z izvedbo javnega naročila. Na podlagi takega opisa se potencialni ponudniki
seznanijo s potrebami naročnika in ocenijo, ali lahko sami ponudijo izvedbo ustreznega
predmeta v ustrezni kakovosti. Način in obseg opisa predmeta javnega naročila je odvisen
od lastnosti in kompleksnosti samega predmeta.
Tehnične specifikacije tako predstavljajo nujne informacije, ki jih ponudniki potrebujejo za
pripravo popolnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb, ter predstavljajo
izhodišče za presojo, ali je posamezen ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki
je v skladu z naročnikovimi potrebami in pričakovanji.
Naročnik mora pri opisu predmeta naročila in pričakovanih tehničnih lastnostih izhajati iz
temeljnih načel javnega naročanja. V skladu z 10. členom ZJN-2 (načelo sorazmernosti)
mora naročnik javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem
glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s
predmetom javnega naročila.
194

Tako Kranjc, V.: Javna naročila – določitev predmeta javnega naročila, pogoji za dodelitev javnega
naročila, Podjetje in delo, št. 3-4/2002, str. 648.
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Pravilno opredeljene tehnične specifikacije so generator konkurenčnosti in zagotavljajo ob
enakopravni obravnavi ponudnikov optimalno doseganje ciljev javnega naročanja. Iz
navedenega razloga tudi ZJN-2195 določa, da morajo tehnične specifikacije omogočati
enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil
konkurenčnim gospodarskim subjektom. Oblikovane morajo biti na podlagi funkcionalnih
zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako, da
nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki.
Zakon dopušča več enakovrednih načinov za oblikovanje tehničnih specifikacij:196
a) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih
specifikacij.197 V takem primeru je mišljeno, da se bo naročnik skliceval: na slovenske
standarde, ki prenašajo evropske standarde, evropska tehnična soglasja, skupne tehnične
specifikacije, mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki so jih določili
evropski organi za standardizacijo, ali, če teh ni, na slovenske standarde, slovenska tehnična
soglasja ali slovenske tehnične specifikacije. Posebej zakon izpostavlja, da mora naročnik ob
navedbi take tehnične specifikacije dodati besedilo »ali enakovredno«. To pomeni, da bo v
primeru, da se bo tehnična specifikacija za določeno blago sklicevala na slovenski standard,
ki prenaša evropski standard, omogočeno enakovredno sodelovanje ponudniku, ki bo
ponudil standardizirano blago, kot tudi ponudniku, ki bo ponujal blago, za katerega bo
zagotavljal, da izpolnjuje enake funkcionalne zahteve, kot jih opredeljuje upoštevani
standard;
b) z opredelitvijo in opisom storilnostnih in funkcionalnih zahtev. V tem primeru morajo biti
specifikacije opisane tako, da na eni strani odražajo potrebe in zahteve naročnika in na drugi
strani dajejo gospodarskemu subjektu dovolj informacij za pripravo ponudbe. Zakon v zvezi s
funkcionalnimi zahtevami določa možnost vključitve elementov, ki se tičejo varovanja okolja.
Naročnik bo vedno pripravil tehnične specifikacije s predstavitvijo in opisom funkcionalnih
zahtev za tista javna naročila, za katera ne obstajajo specifikacije iz Seznama opisov
določenih tehničnih specifikacij ali pa jih ne bo želel uporabiti;
c) kot možno kombinacijo navedenega v točkah a) in b), zakon izrecno določa, da je možno
določiti tehnične specifikacije v posameznem primeru tako, da se v enem delu sklicuje na
specifikacije iz Seznama opisov določenih tehničnih specifikacij, v drugem delu pa jih
opredeli z opisom funkcionalnih zahtev;
d) s sklicevanjem na specifikacije iz a) točke v zvezi z enimi značilnostmi ter s sklicevanjem
na navedene storilnostne ali funkcionalne zahteve iz b) točke v zvezi z drugimi značilnostmi.
195

Drugi odstavek 37. člena ZJN-2.
37. člen ZJN-2.
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Navedeni način je kumulacija načinov opredelitve tehničnih specifikacij, navedenih pod točko
a) in b), z namenom, da gospodarskim subjektom poda jasno informacijo naj pri pripravi
ponudbe sledijo ali navedenemu standardu ali pa naročnikovemu opisu funkcionalne
zahteve.
ZJN-2 pa vsebuje tudi podrobnejša pravila v primeru, če naročnik določi okoljske značilnosti
v smislu storilnostnih ali funkcionalnih zahtev.198
Predstavljeni načini oblikovanja tehničnih specifikacij odražajo jasen namen zakona, da se
vzpodbudi oblikovanje tehničnih specifikacij na različne, med seboj enakovredne načine, ki
bodo na eni strani zagotavljali izpolnitev zahtev in potreb naročnika, hkrati pa prispevali k
odpiranju trga in s tem vzpodbujali konkurenco med ponudniki.199
Če se pri pripravi tehničnih specifikacij naročnik sklicuje in uporabi specifikacije iz Seznama
opisov določenih tehničnih specifikacij, se s pripisom »ali enakovredno« doseže, da te
specifikacije niso razlog za izločevanje ponudnikov, ampak služijo kot orodje, s katerim
naročnik predstavi potrebe in zahteve v zvezi s predmetom naročila, ki so skladne z vsebino
standarda.
Enaka pravila, torej, da je obvezen pripis dikcije »ali enakovredno« ZJN-2 določa tudi v
primeru oblikovanja tehničnih specifikacij s sklicevanjem na blagovnem znamke. V zvezi s
tem ZJN-2 v devetem odstavku 37. člena določa, da če tega ne upravičuje predmet naročila,
se tehnične specifikacije ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni
postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se
s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s
tem bili izločeni. To sklicevanje je dovoljeno v primerih ko drugače ni mogoče opisati
predmeta naročila. Pri takem sklicevanju se navede besedo »ali enakovredni«.
Vprašanje, ki pa se pojavlja v primeru sklicevanja na blagovne znamke pa je, kako postopati
v primeru, ko proizvajalec referenčni proizvod umakne iz proizvodnje, ter ga pri tem
nadomesti z novejšim proizvodom (t.i. proizvodi novejše generacije). O navedenem
vprašanju, natančneje, ali lahko naročnik v takšnem primeru v primeru ocenjevanja
primernosti ponudb upošteva proizvod novejše generacije, ker referenčnega proizvoda ni več
v proizvodnji, je odločalo Sodišče v zadevi C-278/14.200 Sodišče je pod 28. in 29. točko
obrazložitve sodbe navedlo, da načelo enakega obravnavanja in obveznost preglednosti
naročniku prepovedujeta, da bi ponudbo, ki izpolnjuje zahteve iz obvestila o javnem razpisu,
zavrnil iz razlogov, ki v navedenem obvestilu niso določeni.201 Zato naročnik po objavi
obvestila o javnem naročilu ne sme spremeniti tehnične specifikacije v zvezi z elementom
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Glej šesti odstavek 37. člena ZJN-2.
Tako tudi Štular, T. v Čampa, M., Kodela, F., Matas, S., Šoltes, I., Štular, T.: Zakon o javnem
naročanju s komentarjem, Založba Uradni list RS, Ljubljana, 2007, str. 179.
200
Sodba Sodišča (četrti senat), C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL proti Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia, z dne 16. april 2015.
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Glej še sodbo Sodišča (prvi senat), C-6/05, Medipac-Kazantzidis AE proti Venizeleio-Pananeio, z
dne 14. junij 2007, tč. 54.
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naročila, saj bi s tem kršil načeli enakega obravnavanja in nediskriminacije ter obveznost
preglednosti. V zvezi s tem ni pomembno, ali se element, na katerega se ta specifikacija
sklicuje, še vedno proizvaja oziroma ali je razpoložljiv na trgu. Navedena sodba Sodišča pa
je pomembna tudi z vidika navajanja razlogov, ki opravičujejo pristojnost Sodišča za
odločanje v primerih, ko gre za javna naročila, ki niso podvržena pravilom Direktive
2004/18/ES (obstoj čezmejnega interesa).202
V drugem primeru, ko naročnik pripravi tehnične specifikacije s predstavitvijo in opisom
funkcionalnih zahtev, je potrebno opozoriti predvsem na prednosti, pa tudi morebitne
slabosti. Prednost je zagotovo v tem, da so opisi funkcionalnih zahtev, ki jih pripravi naročnik,
praviloma bolj razumljivi in lažji za razumevanje s strani ponudnikov, kot pa na primer
standardi, ki so ponudnikom tudi težje dostopni. Po drugi strani pa navedeni način nosi s
sabo pasti subjektivne opredelitve zahtev naročnika na primer z vključevanjem sestavin, ki s
funkcionalnostjo nima zveze, lahko pa pomenijo nedopustno omejevanje konkurence med
ponudniki. S pravilnim opisom funkcionalnih zahtev, v kolikor naročnik dovolj natančno
opredeli predmet javnega naročila glede na njegov namen (vendar brez znakov, ki bi dajali
določenemu ponudniku neupravičeno prednost) lahko vzpodbudi ponudnike, da ti v
ponudbah predlagajo različne boljše rešitve, kar pomeni vzpodbujanje inovativnosti. Taki
učinki lahko pozitivno vplivajo na konkurenčno sposobnost predvsem malih in srednjih
podjetij.203

2.3.2. Novosti, ki jih prinaša Direktiva 2014/24/EU
Pravo EU ima pomembno in v določenih primerih celo neposredno vlogo pri oblikovanju
tehničnih specifikacij v postopkih javnega naročanja. Pomembno vlogo pri tem ima Sodišče
EU, ki skozi svoje odločitve pomembno vpliva tudi na oblikovanje zakonodaje, ki ureja javno
naročanje.204 Glede na navedeno je tudi v novi direktivi upoštevana sodna praksa Sodišča
EU, ki se nanaša na oblikovanje tehničnih specifikacij.
V tem kontekstu je potrebno posebej izpostaviti določbo prvega odstavka 42. člena direktive,
ki določa, da so v tehnični specifikaciji določene zahtevane značilnosti gradnje, storitve ali
blaga. Iz drugega pododstavka prvega odstavka 42. člena direktive nedvoumno izhaja, da se
lahko te značilnost nanašajo tudi na:
- točno določen postopek ali način proizvodnje ali zagotavljanja zahtevanih gradenj
blaga ali storitev ali

202

Podrobneje o tem glej: McGowan, D.: Below –threshold contract and change to technical
specifications during evolution: Case C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL v Spitalul
Judetean de Urgenta Alba Iulia, Public Procurement Law Review, št. 5/2015, str. 156-158.
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Tako tudi Štular, T. v Čampa, M., Kodela, F., Matas, S., Šoltes, I., Štular, T.: Zakon o javnem
naročanju s komentarjem, Založba Uradni list RS, Ljubljana, 2007, str. 179.
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Več o tem glej Venckute, A.: Leading ceases on tehnical specifications and standards in EU public
procurement. Dokument je dostopen na naslednji povezavi:
http://www.ippa.org/IPPC4/Proceedings/01ComparativeProcurement/Paper1-17.pdf
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na točno določen postopek za kakšno drugo fazo v njihovi življenjski dobi, tudi če
takšni dejavniki fizično niso del njih, pod pogojem, da so povezane s predmetom
javnega naročila ter sorazmerne z vrednostjo in cilji naročila.

Predstavljena ureditev, kot izhaja iz prvega odstavka 42. člena direktive, potrjuje možnost, da
se lahko v postopkih javnega naročanja razpiše na primer električna energija iz obnovljivih
virov ali hrana iz ekološkega kmetijstva. Starejše verzije osnutka direktive takšne možnosti
niso predvidevale. Prvotno stališče Komisije je bilo, da morajo biti takšni postopki
spremenjeni v "materialno snov" končnega izdelka, storitve ali gradnje, vendar pa je bilo
navedeno stališče kasneje uradno opuščeno.205 Ureditev kot izhaja iz 42. člena direktive je
povzeta iz sodne prakse Sodišča v zadevi C-368/10.206
Možen način oblikovanja tehničnih specifikacij, kateremu se daje vse večji poudarek207 in kjer
se upošteva inovativni pristop so t.i. »performance-based specifications«. Specifikacije, ki
temeljijo na uspešnosti, vsebujejo podrobne podatke o potrebnih rezultatih ali funkcijah (npr
trdnost betona, svetilnost luči, učinkovitost rabe goriva) namesto predpisovanja natančnih
postopkov, kako doseči te rezultate (npr mešanica razmerja, število žarnic, vrsta goriva). Na
podlagi tako oblikovanih tehničnih zahtev so ponudnikom omogočene inovacije pri
oblikovanju izdelkov, storitev in gradbenih metod. Premik v smeri oblikovanja tehničnih
specifikacij, ki temeljijo na uspešnosti, je tudi naslednji korak v evoluciji trajnostnih javnih
naročil. Gre za že poznani, vendar v praksi premalo uporabljen način oblikovanja tehničnih
specifikacij.208
Z uresničevanjem načela trajnosti pri javnem naročanju gre pričakovat tudi povečanje deleža
zelenih javnih naročil in povečanje gospodarnosti javnega naročanja.209
S takšnim načinom oblikovanja tehničnih specifikacij (performance-based specifications) se
preprečuje umetno omejevanje konkurence z zahtevami, ki dajejo prednost določenemu
gospodarskemu subjektu z navajanjem ključnih značilnosti blaga, storitev ali gradenj, ki jih
navedeni gospodarski subjekti navadno ponujajo.210 Oblikovanje tehničnih specifikacij v
smislu funkcionalnosti in uspešnosti v največji meri zagotavlja enakopravno obravnavo vseh
ponudnikov in vzpostavljanje konkurence med njimi, zato bi se moral uporabiti takšen način
205
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oblikovanja tehničnih specifikacij v vseh primerih, ko je le to mogoče. Navedeno izhaja iz že
omenjenega 42. člena direktive, in sicer iz drugega odstavka, ki določa: »tehnične
specifikacije zagotavljajo enak dostop vseh gospodarskih subjektov do postopka javnega
naročanja in neopravičeno ne ovirajo odpiranja javnih naročil konkurenci«. V tem kontekstu
pa je potrebno posebej izpostaviti tudi določbo 42. člena direktive, ki preprečuje naročnikom
zavrnitev ponudbe, ki ne izpolnjuje objavljenih tehničnih specifikacij, če lahko ponudnik
dokaže z vsemi ustreznimi sredstvi (vključno s tistimi iz 44. člena direktive), da se v
predlaganih rešitvah, na enak način izpolnjujejo zahteve, določene v tehničnih specifikacijah,
oziroma, da predlagane rešitve enako izpolnjujejo zahteve, določene v tehničnih
specifikacijah.211
Čeprav je bilo preprečenje diskriminacije med ponudniki v obliki restriktivnih določb glede
načina oblikovanja tehničnih specifikacij vedno eden izmed glavnih ciljev direktiv EU, ki so
urejale javno naročanje, sprejetje tega liberalnega načina oblikovanja tehničnih specifikacij
(tehnične specifikacije, ki temeljijo na uspešnosti) pomeni umik oziroma odstop od prejšnje
sekundarne politike, ki je na temelju javnih naročil ustvarjala temelje za oblikovanje in
uveljavitev evropske standardizacijske politike.212 Direktiva tako v tretjem odstavku 42. člena
določa, da se lahko tehnične specifikacije določijo v smislu zahtev glede delovanja ali
funkcionalnosti vključno z okoljskimi značilnostmi, če so parametri dovolj natančni, da lahko
ponudniki opredelijo predmet javnega naročila, javni naročniki pa oddajo javno naročilo.213
Kljub vedno bolj izraženi potrebi po oblikovanju tehničnih specifikacij v smislu sklicevanja
zahtev po funkcionalnosti in delovanju, kar nedvoumno izhaja tudi iz 74. točke preambule
direktive, kjer ta izrecno navaja, da bi se moralo pri javnem naročanju čim bolj uporabljati
oblikovanje tehničnih specifikacij v smislu sklicevanja zahtev po funkcionalnosti in delovanju,
pa direktiva še vedno omogoča oblikovanje tehničnih specifikacij s sklicevanjem na evropske
standarde, ali če tega ni, na nacionalne standarde, ter v zvezi s tem določa, da je potrebno
upoštevati tudi ponudbe, ki temeljijo na enakovrednih ureditvah.
Tudi v novi direktivi, se podobno, kot to izhaja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,214
poudarja pomen »zelenega javnega naročanja«. Direktiva tako v 74. točki preambule določa:
»Tehnične specifikacije, ki jih pripravijo javni naročniki, morajo omogočati odprtost javnih
naročil konkurenci in zmožnost doseganja ciljev glede trajnosti. Zato bi bilo treba omogočiti
predložitev ponudb, ki omogočajo različne tehnične rešitve, standarde in tehnične
specifikacije na trgu, tudi tiste, oblikovane na podlagi kriterijev uspešnosti, povezanih z
življenjsko dobo in trajnostjo proizvodnega procesa gradenj, blaga in storitev«.
211
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Zaključimo lahko, da so novosti, ki jih prinaša direktiva v zvezi z oblikovanjem tehničnih
specifikacij, usmerjene v še boljše ustvarjanje pogojev za enakopraven dostop vsem
gospodarskim subjektom, še naprej pa se poudarja pomen t. i. »zelenega javnega
naročanja«.

2.3.3 Tehnične specifikacije v primeru javnega naročanja zdravil in izbira postopka
oddaje javnega naročila
Pri javnem naročanju zdravil, upoštevaje predstavljene možne načine oblikovanja tehničnih
specifikacij, naletimo na določene težave povezane z oblikovanjem tehničnih specifikacij.
Zdravniki namreč velikokrat želijo pridobiti točno določeno zdravilo,215 pri čemer pa že trčijo
ob zakonsko oviro, ki le to onemogoča, ali vsaj otežuje. ZJN-2 v devetem odstavku 37. člena
določa, da če tega ne opravičuje predmet javnega naročila, se tehnične specifikacije ne
smejo sklicevati med drugim tudi na blagovne znamke, patente, tipe, itd., če bi se s takim
navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi bili s tem
izločeni.216 Glede na navedeno, v razpisni dokumentaciji za dobavo zdravil ni mogoče
razpisati npr. Aspirina, saj bi s takšnim ravnanjem neupravičeno izločili zdravila s sicer enako
zdravilno učinkovino, tako oblikovane tehnične specifikacije pa bi pomenile kršitev devetega
odstavka 37. člena ZJN-2. S tako oblikovanimi tehničnimi specifikacijami bi se primeroma
dajala neupravičena prednost veletrgovcu Bayer, ki prodaja Aspirin, neupravičeno pa bi bil
izločen Lek, ki prodaja Lekadol, tako Aspirin in Lekadol pa imata enako zdravilno učinkovino
in farmacevtsko obliko, ter sta tako po pravilih stroke (farmacije) medsebojno zamenljiva
zdravila. Naročniki, ki se za potrebe opravljanja svoje dejavnosti ukvarjajo z javnim
naročanjem zdravil (npr. bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne) navedeno težavo rešujejo
na način, da se v razpisni dokumentaciji v okviru tehničnih specifikacij praviloma opiše
zdravilna učinkovina, farmacevtska oblika, količinska sestava (jakost) in pakiranje. Pri
navajanju zdravilnih učinkovin je potrebno upoštevati določbe Pravilnika o določitvi enotnega
nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po
anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji.217 V primeru tako oblikovanih tehničnih
specifikacij lahko ponudniki ponudijo tako originalno zdravilo kot tudi generične različice
zdravila,218 torej kateregakoli izmed medsebojno zamenljivih zdravil. Natančnejši pogoji in
postopek za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil je opredeljen v Pravilniku o
natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil.219
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Tudi sicer, je naročanje zdravil po generičnih imenih formalno poznano kot »International
Nonproprietray Name« postalo standard pri javnem naročanju zdravil. Tudi ponudniki
originatorjev se lahko prijavijo oziroma oddajo ponudbo, toda njihove ponudbe morajo biti
pod generičnim imenom. Njihove ponudbe so lahko nižje za določena zdravila, kot generična
zdravila, ker želijo obdržati določen delež trga javnega sektorja.220 Sicer pa je dejstvo, da so
cene generičnih zdravil bistveno nižje od cene originalnega zdravila.221
Predstavljen način oblikovanja tehničnih zahtev zagotavlja potrebno konkurenco med
ponudniki, zato se tudi naročilo za dobavo zdravil odda praviloma po odprtem postopku s
sklenitvijo okvirnega sporazuma v skladu s šestim odstavkom 32. člena ZJN-2.222
Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi
zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.223 ZJN-2 za odprti postopek ne določa
nikakršnih omejitev za njegovo izvedbo (niti vrednostno, niti glede posebnih okoliščin, ki
morajo biti podane, da lahko naročnik izvede postopek). Na podlagi predhodno izvedenega
odprtega postopka224 naročniki v primeru javnega naročanja zdravil praviloma sklenejo z
izbranimi ponudniki okvirni sporazum. Okvirni sporazum je v skladu z 12. točko prvega
odstavka 2. člena ZJN-2 sporazum med enim ali več naročniki in enim ali več ponudniki,
katerega namen je določiti pogoje za naročila, ki se bodo oddajala v določenem obdobju
zlasti glede cene in, če je to mogoče, upoštevaje količino.
ZJN-2 v 32. členu loči med:
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World Health Organization, Managing procurement, tč. 8.11. Dokument je dostopen na naslednji
povezavi: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19595en/s19595en.pdf.
221
Povprečne cene generikov znašajo okrog 25 % cene originalnega zdravila. Vendar pa obstajajo
med državami članicami občutne razlike v določanju cen generičnih izdelkov, celo pri istem zdravilu.
To kaže na možnost dodatnega znižanja cen generikov in/ali izboljšanje politik v zvezi z njimi, kar je
mogoče doseči z večjo konkurenco generičnih izdelkov in izboljšanjem njihovega prodora na trg.
Spodbujanje rabe generičnih izdelkov je v pristojnosti držav članic. Kljub temu pa se je treba zavedati,
da je uporaba možnosti politike, kot je obvezno predpisovanje generičnih zdravil, v državah članicah
EU precej raznolika. Državam članicam bi lahko koristilo, če bi se učile iz izkušenj ostalih držav na tem
področju, da bi dosegle še večje prihranke z uporabo generičnih zdravil. Več o tem glej Panos, K.,
Sotiris, V. in drugi: Razlike v stroških in dostopu do farmacevtskih izdelkov v EU; Evropski parlament,
Tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko, 2011, str. 71. Dokument je dostopen na
naslednji povezavi:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/451481/IPOLENVI_ET%282011%29
451481_SL.pdf
222
Podrobneje o okvirnih sporazumih sklenjenih v skladu z določbo šestega odstavka 32. člena ZJN-2
glej str. 62-63.
223
25. člen ZJN-2.
224
V skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZJN-2 pa se lahko okvirni sporazum sklene ne samo na
podlagi predhodno izvedenega odprtega postopka temveč tudi postopka s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti ali postopka s pogajanji po predhodni objavi ali postopka s pogajanji brez predhodne
objave ali postopka oddaje naročila male vrednosti.
Stran 61 od 129

1. Okvirnimi sporazumi, ki določajo vse pogoje (okvirne pogodbe). Okvirni sporazumi, ki
določajo vse pogoje so pravni instrument, ki vsebuje zavezujoče pogoje za stranke
sporazuma.225 Uporaba tega sporazuma ne zahteva novega sporazum med strankami, na
primer skozi pogajanja, nove ponudbe, ipd.
Okvirni sporazumi, ki določajo vse pogoje so lahko sklenjeni z:
− enim gospodarskim subjektom226 - naročila se v teh primerih oddajo striktno v skladu
s pogoji iz okvirnega sporazuma;
− večjim številom gospodarskih subjektov227 - posamezna naročila se oddajo brez
ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in
temeljnih načel javnega naročanja. V tem primeru mora naročnik pisno obvestiti
ponudnike, stranke okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi o oddaji posameznega
naročila. Naročnik se tako lahko primeroma najprej obrne na najugodnejšega
gospodarskega subjekta in v kolikor ta ni sposoben ali ni zainteresiran za dobavo
blaga, izvedbo storitve ali gradnje, se naročilo lahko odda drugemu. Gre za tako
imenovani »kaskadni sitem«.
2. Okvirnimi sporazumi, ki ne določajo vseh pogojev (okvirni sporazumi strictu sensu).
Pri teh sporazumih nekateri pogoji niso določeni v sporazumih, temveč so prepuščeni
kasnejši ureditvi po ponovnem odpiranju konkurence. Na primer cene ni potrebno določiti že
v okvirnem sporazumu. Kljub temu pa je posebna pozornost namenjena razpisni
dokumentaciji, saj je pod nobenim pogojem kasneje ni mogoče spremeniti.228 Prav tako,
morajo naročniki zagotoviti, da okvirni sporazum določa merila za izbiro, in sicer ne samo za
sklenitev okvirnega sporazuma, temveč tudi za oddajo posameznega naročila znotraj
sporazuma, in njihovo težo.229
Okvirni sporazumi, ki ne določajo vseh pogojev so lahko sklenjeni:
-

-

z enim gospodarskim subjektom230 - naročnik se lahko v pisni obliki posvetuje s
ponudnikom, stranko okvirnega sporazuma, in zahteva, da ta po potrebi predloži
ponudbo.
z večimi gospodarskimi subjekti231 - posamezna naročila v okviru tega sporazuma se
oddajo po ponovnem odpiranju konkurence.

V primeru javnega naročanja zdravil naročniki praviloma sklenejo okvirni sporazum v skladu
s šestim odstavkom 32. člena ZJN-2. 232 Takšna sklenitev okvirnega sporazuma mora biti že

225

To ne pomeni, da mora biti na primer cena fiksna.
Peti odstavek 32. člena ZJN-2.
227
Sedmi odstavek 32. člena ZJN-2.
228
Tako primeroma, če je predmet naročila dobava računalnikov, morajo tehnične specifikacije
določati minimalne standarde in funkcionalnosti z namenom dopustitve ponudbam, po ponovnem
odpiranju konkurence, da ponudijo zadnje modele.
229
Glej še Explanatory Note – Framework Agreements – Classic Directive, http://simap.eu.int, stran 6.
230
Peti odstavek 32. člena ZJN-2.
231
Šesti odstavek 32. člena ZJN-2.
226
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v naprej predvidena v razpisni dokumentaciji in objavi obvestila o naročilu. Določba šestega
odstavka 32. člena ZJN-2 ureja sklenitev okvirnega sporazuma, v katerem niso opredeljeni
vsi pogodbeni pogoji, med naročnikom (naročniki) in večjim številom ponudnikov. Naročnik
mora posamezna naročila oddati s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami
okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom:
−
−

−
−
−

za vsako posamezno naročilo, ki ga namerava oddati, se naročnik v pisni obliki
posvetuje z gospodarskimi subjekti, strankami okvirnega sporazuma;
naročnik določi rok, ki je dovolj dolg, da omogoča ponudnikom, strankam okvirnega
sporazuma, predložitev ponudb za vsako posamezno naročilo upoštevajoč dejavnike,
kot sta zapletenost predmeta naročila in čas, ki je potreben za pošiljanje ponudb;
ponudbe se predložijo v pisni obliki, njihova vsebina pa je zaupna do poteka roka,
določenega za oddajo ponudb;
naročnik odda posamezno naročilo ponudniku, ki je predložil najugodnejšo ponudbo
na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma;
naročnik pisno obvesti ponudnike, ki so oddali ponudbo za posamezno naročilo, o
svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila.

V zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma v skladu s šestim odstavkom 32. členom ZJN-2 pa
zakon prav tako določa, da kadar se okvirni sporazum sklene z večjim številom ponudnikov
in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, se mora skleniti z vsaj tremi ponudniki, če je
gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje, dovolj ali če je dovolj sprejemljivih ponudb. Če
gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje, ni dovolj ali če ni dovolj sprejemljivih ponudb,
lahko naročnik sklene okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma.
Veljavnost okvirnega sporazuma je omejena na največ štiri leta. V izjemnih primerih, kadar
predmet naročila to opravičuje, imajo lahko okvirni sporazumi daljšo veljavnost.233 Na primer,
daljšo veljavo je mogoče opravičiti z namenom učinkovite konkurence, če je njegova izvedba
terjala investicijo z amortizacijo več kot 4 leta.
Na podlagi opravljenih analiz razpisnih dokumentacij večjega števila različnih naročnikov
zdravil je mogoče ugotoviti, da v primeru javnega naročanja zdravi, naročniki sklepajo
praviloma okvirne sporazume za obdobje dveh let. Znotraj navedenega obdobja, glede na to,
da gre za okvirne sporazuma, v katerih niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji,234 naročniki
odpirajo konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma v obdobjih, kot je to opredeljeno v
razpisni dokumentaciji (npr. vsakih šest mesecev, vsakih dvanajst mesecev). S povabilom k
predložitvi ponudb s katerim naročnik odpira konkurenco med sklenitelji okvirnega
sporazuma, naročnik pozove sklenite okvirnega sporazuma, da za zdravila, za katera imajo
232

Tako primeroma razpisne dokumentacije UKC Maribor, UKC Ljubljana, skupni razpisi za dobavo
zdravil, ki jih je izvajalo Ministrstvo za zdravje.
233
Drugi odstavek 32. člena ZJN-2.
234
Okvirne sporazume sklenjene med naročnikom (naročniki) in večjim številom ponudnikov, kjer so
dorečeni vsi pogodbeni pogoji ureja sedmi odstavek 32. člena ZJN-2. V navedenih primerih se
naročila oddajo brez ponovnega odpiranja konkurence ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma in
temeljnih načel javnega naročanja.
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sklenjen okvirni sporazum, podajo ponudbene cene. Izmed prejetih ponudb za vsako
posamezno obdobje naročnik izbere (za vsak posamezni sklop) ponudbo ponudnika, ki je
glede na merilo iz razpisne dokumentacije, najugodnejša, ter z njim sklene kupoprodajno
pogodbo.
Primer dikcije iz razpisnih dokumentacij za dobavo zdravil UKC Maribor:235
»Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma vsakih šest mesecev, in sicer
predvidoma v obdobjih, kot je opredeljeno v točki 4.2 teh navodil. Naročilo za posamezno obdobje bo
oddano, na podlagi meril iz točk 2.16.1, 2.16.2 in 2.16.3 teh navodil, tistemu ponudniku (enemu
ponudniku), ki bo za posamezne razpisane vrste blaga med sklenitelji okvirnega sporazuma
najugodnejši. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom v posameznem obdobju sklenil kupoprodajno
pogodbo«.

V večini primerov sklenjenih okvirnih sporazumov za dobavo zdravil je nedorečena samo
cena, katero sklenitelji okvirnega sporazuma podajo na novo ob vsakem odpiranju
konkurence; torej ob vsakem odpiranju konkurence podajo ceno za zdravila, za katera imajo
z naročnikom že sklenjen okvirni sporazum, seznam zdravil za katera pa je s posameznimi
ponudniki sklenjen okvirni sporazum pa ostaja nespremenjen. Posamezni naročniki pa se
poslužujejo tudi rešitve, po kateri se stranke okvirnega sporazuma dogovorijo, da bodo v
obdobju trajanja okvirnega sporazuma dodajale na seznam izdelkov nove izdelke in
dogovarjale nove cene. Po mnenju posameznih ponudnikov daje takšno ravnanje izbranim
dobaviteljem privilegiran položaj brez vzpostavljanja nove konkurence na trgu v zvezi z
novimi artikli. Pri tem navedeni ponudniki, kot primeroma izhaja tudi iz sklepa Državne
revizijske komisije št. 018-122/2009-3, z dne 01.07.2009, navajajo, da ZJN-2 takšne
možnosti ne predvideva, ampak izrecno določa, da naročnik ne sme uporabljati okvirnih
sporazumov neprimerno glede na namen in naravo predmeta naročila ali tako, da bi s tem
kršil temeljna načela. Naročnik je v zvez z navedenimi očitki vlagatelja v sklepu s katerim je
odločil o zahtevku za revizijo pojasnil:
»…. da so predmet naročila zdravila, ki zagotavljajo zdravljenje bolezni in varovanje zdravja.
Pri tem je napredek medicine in farmacije izredno pomemben. Z določitvijo spornega pogoja
naročnik ne želi prevzeti odgovornosti za morebitne posledice nezagotovitve najbolj
recentnih farmacevtskih proizvodov, ki jih zaradi togosti razpisne dokumentacije (ko je npr.
novo zdravilo šele v razvoju) naročnik ni mogel predvideti«.
Državna revizijska komisija je sledila razlagi naročnika, da je dodajanje zdravil na seznam
blaga dopustno, saj okvirni sporazum, glede na podano definicijo »okvirnega sporazuma« v
12. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2, predstavlja fleksibilno tehniko javnega naročanja,
ki se uporablja v tistih primerih, ko stranke (naročniki in ponudniki) ne morejo vnaprej
dogovoriti vseh elementov pogodbe. Za naročnike je gotovo ovira zahteva, da morajo v
obvestilu o javnem naročilu oziroma razpisni dokumentaciji določiti predmet javnega
235

Glej npr. razpisno dokumentacijo za dobavo zdravil, objavljeno na Portalu javnih naročil, datum
objave 27.10.2015, št. objave JN 75233/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.10.2015,
številka objave 2015/S 211-382429. Razpisna dokumentacije je dostopna na naslednji povezavi:
http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
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naročila,236 kar pa pomeni določiti vrsto blaga, storitve in gradnje, kvaliteto, roke dobav
oziroma dokončanja del in tudi količine, naročniki pa vedno ne vedo, koliko istovrstnega
blaga ali storitev bodo potrebovali v daljšem časovnem obdobju. V obravnavanem primeru
po oceni Državne revizijske komisije oddaja naročila na opisan način, ni nasprotovala
namenu in naravi predmeta naročila, saj je šlo za istovrstne sklope blaga (predmet javnega
naročila so bila zdravila, blago za nadaljnjo in medicinsko-tehnični pripomočki), ki ga
naročnik stalno potrebuje, oziroma ga potrebuje v daljšem časovnem obdobju. Iz slednjega
razloga naročniku tudi ni mogoče očitati kršitve tretjega odstavka 32. člena ZJN-2. Okvirni
sporazum je namreč namenjen primerom, ko gre za naročila, pri katerih konkretnih izdelkov
in količin v vseh primerih ni mogoče vnaprej natančno določiti. Mora pa naročnik določiti
vrsto blaga (v obravnavanem primeru je naročnik določil vrsto blaga: zdravila, blago za
nadaljnjo prodajo in medicinsko-tehnične pripomočke). Seznam in količina (konkretnih)
izdelkov, ki ga je naročnik navedel v obrazcu št. 14 (predračun), pa sta bila po oceni Državne
revizijske komisije zgolj okvirne narave in podlaga naročniku za izbor ponudnikov (strank
okvirnega sporazuma) po merilu najnižje ponujene cene za te izdelke.
Državna revizijska komisija je v obravnavanem sklepu tudi zapisala, da je tudi siceršnja
praksa, predvsem na področju dobave zdravil takšna, da se na trgu vedno pojavljajo nova
zdravila, ki jih potem naročniki vključijo v že obstoječa pogodbena razmerja, saj bi v
nasprotnem primeru morali ves čas izvajati nove postopke javnih naročil. Državna revizijska
komisija se tudi ni strinjala z navedbami vlagatelja, da gre v obravnavanem primeru za
položaj brez vzpostavljanja nove konkurence na trgu v zvezi z novimi artikli. Konkurenca se
namreč v postopkih okvirnega sporazuma zagotavlja med samimi izbranimi ponudniki z
zakonsko zahtevo, da mora naročnik, če namerava skleniti sporazum z več ponudniki in je
na relevantnem trgu dovolj ponudnikov, v sklenitev sporazuma vključiti vsaj tri ponudnike. Pri
tem pa mora naročnik v razpisni dokumentaciji določiti pogoje za tovrstna naročila, torej, pod
kakšnimi pogoji bodo izbrani ponudniki dobavljali blago, ki ga bo naročnik naročal.
Na drugi strani pa je pri javnem naročanju zdravil mogoče zaslediti primere, ko naročniki za
nabavo dodatnih zdravil izvajajo nov postopek oddaje javnega naročila, kar v praksi pomeni,
da imajo naročniki hkrati sklenjenih več okvirnih sporazumov in/ali kupoprodajnih pogodb za
dobavo zdravil z istimi dobavitelji.
V zvezi z oblikovanjem tehničnih specifikacij v primeru javnega naročanja zdravil pa je
potrebno, ne glede na predhodne ugotovitve, da določbe ZJN-2 v primeru oblikovanja
tehničnih specifikacij prepovedujejo sklicevanje na blagovne znamke, ter da se vzpodbuja
uporaba generičnih zdravil, ugotoviti, da se v primeru javnega naročanja zdravil v določenih
primerih le temu ni mogoče izogniti. Gre primeroma za novo razvita zdravila z zdravilno
učinkovino, ki je na trgu zdravil specifična. V takšnih primerih je izvedba postopka s pogajanji
brez predhodne objave utemeljena. ZJN-2 namreč v 2. točki prvega odstavka 29. člena
predvideva možnost izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave v primeru, če
lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov,
ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen ponudnik.
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Tako tudi Kranjc, V.: Zakon o javnem naročanju s komentarjem, GV, 2007, str. 207.
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Pravilno oblikovanje tehničnih specifikacij je tako predpostavka za pravilno izbiro postopka
oddaje javnega naročila. Učinkovit postopek oddaje javnega naročila skuša zagotoviti
zadostno razpoložljivost potrebnih zdravil za sprejemljive cene in prepoznanih standardov.237

2.4 Cene zdravil in merilo za izbor
2.4.1 Zakonska podlaga za oblikovanje cen zdravil v Republiki Sloveniji
Ustava RS238 v 74. členu zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo, kar pomeni, da je
gospodarskim subjektom zajamčena svoboda pri sprejemanju poslovnih odločitev na
podjetniški ravni. Navedeno pomeni, da mora biti oblikovanje ponudbene cene načeloma
prepuščeno svobodi trga. Svobodno določanje cen je tudi ena temeljnih značilnosti
konkurence na prostem trgu, kjer praviloma velja, da lahko ponudnik ponudi poljubno visoko
ceno, če jo trg le sprejme, lahko pa tudi poljubno nizko, če mu takšna cena zagotavlja obstoj
na trgu. Navedeno pomeni, da je pri vprašanjih oblikovanja ponudbene cene potrebno
izhajati iz stališča, da gre za eno izmed poslovnih odločitev na podjetniški ravni, v katero
praviloma ni mogoče posegati oziroma je to mogoče le toliko, kolikor to izrecno dopuščajo
zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi.
Svobodna gospodarska pobuda, predvsem pristojnost oblikovanja cen, pa je močno omejena
pri oblikovanju cen zdravil. Cene zdravil namreč niso določene zgolj na podlagi izvedenih
postopkov javnega naročanja ali vsaj na način, da bi bila izpolnjena temeljna načela javnega
naročanja, ampak je postopek določanja cen zdravil v Republiki Sloveniji zelo podrobno
predpisan. Področje določanja cen zdravil je v Republiki Sloveniji urejeno z ZZdr-2 in
Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini.239 Pravilnik zelo
natančno podaja merila, način in postopke za določanje, spreminjanje in objavo reguliranih
cen zdravil in določa obdobje veljavnosti reguliranih cen zdravil. Določanje cen zdravil je v
pristojnosti Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.
V Sloveniji so v skladu z EU priporočili regulirane cene le tistih zdravil, ki se financirajo iz
javnih sredstev.240 Financiranje zdravil iz javnih sredstev je urejeno z ZZVZZ241 in je v
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World Health Organization, Managing procurement, str. 1. Dokument je dostopen na povezavi
objavljeni pod opombo št. 220.
238
Ur. l. RS, št. 47/13 – uradno prečiščeno besedilo.
239
Ur. l. RS. št. 32/15 in 15/16.
240
V interesu varovanja javnega zdravja lahko minister, pristojen za zdravje oziroma minister, pristojen
za veterinarstvo, določi zdravila ali skupine zdravil, ki niso financirana iz javnih sredstev in se cene teh
zdravil oblikujejo prosto po pogojih trga, za katera morajo poslovni subjekti, ki sodelujejo v prometu z
zdravili, JAZMP posredovati podatke o nabavnih in prodajnih cenah teh zdravil ter o količini prodanih
zdravil v določenem časovnem obdobju (glej prvi odstavek 157. člena ZZdr-2 in prvi odstavek 158.
člena ZZdr-2). Tako primeroma niso financirana iz javnih sredstev (se ne financirajo iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja) t. i. preventivna zdravila (npr. zdravila proti gripi in prehladu, itd), ki se ne
izdajajo na recept. Cene navedenih zdravil se oblikujejo prosti po pravilih trga.
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pristojnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako ZZdr-2 kot ZZVZZ
povzemata določbe Direktive 98/105/EGS,242 ki ureja le bistvene postopkovne parametre,
izbira cenovnega modela in oblikovanje cenovne politike pa je v pristojnosti vsake države
članice.243
Z zakonodajo in ukrepi ekonomske politike na področju cen zdravil se poskušajo zmanjšati in
obvladovati javni izdatki za zdravila. Namen politike in reguliranja oblikovanja cen zdravil je
zmanjšati izdatke za zdravila z zmanjševanjem preplačevanja posredništev za zdravila.
Pričakovani rezultat reguliranja cen zdravil je v prihranku stroškov za zdravila v breme
zdravstvene zavarovalnice. Namen regulacije cen zdravil naj bi bil tudi v iskanju optimalnega
ravnotežja med ohranjanjem dostopnosti do pomembnih zdravil in racionalno porabo javnih
sredstev za zdravila, pri čemer je cena samo eden od bistvenih dejavnikov.
ZZdr-2 tako v primeru zdravil za uporabo v humani medicini, ki so lahko v prometu v skladu z
zakonom, ter so financirana iz javnih sredstev oziroma so namenjena za financiranje iz
javnih sredstev, loči med:
najvišjo dovoljeno ceno za zdravila,
izredno višjo dovoljeno ceno,
dogovorjeno ceno.
V nadaljevanju magistrske naloge je podana kratka obrazložitev načina oblikovanja
posameznih vrst cen zdravil, kot ji določa ZZdr-2. Način oblikovanja cen zdravil, predvsem
pa postopki in roki odločanja Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke o cenah
zdravil (najvišji dovoljeni ceni, izredni višji dovoljeni ceni), so namreč dejavniki, ki pomembno
vplivajo na razumevanje celotne problematike oblikovanja cen zdravil, ter so, kot bo
pojasnjeno v nadaljevanju magistrske naloge, tudi pomemben faktor pri presoji pravilnosti
ponudb oziroma pri vprašanju, ali je v ponudbi uporabljena zakonita (veljavna) cena
posameznega zdravila.
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Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ZZVZZ, Ur. l. RS, št. 72/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1.
242
Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo določanje cen
zdravil za človeško uporabo in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega
zavarovanja (UL L št. 40, z dne 11.02.1989, str. 345).
243
Uveljavljena sta dva modela oblikovanja cen zdravil, in sicer arbitrarni (npr. Slovenija) in tržni model
(npr. Nemčija za originalna zdravila in Velika Britanija). Podrobneje o navedenih modelih glej:
Primožič, S.: Določanje cen zdravil – uveljavljanje nacionalnega modela, Zbornik 17. strokovnega
srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Društvo ekonomistov v zdravstvu, Čatež,
2010, str. 119-125 in Tren R., Hess, K. in drugi: Drug procurement, The Global Fund and misguided
competition policies. Malaria Journal, 8 (305).
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2.4.1.1 Najvišja dovoljena cena
Pred prihodom zdravila na tržišče, morajo zavezanci za oblikovanje cen zdravil244 (v
nadaljnjem besedilu: zavezanci), pri JAZMP vložiti vlogo za prvo priglasitev (določitev)
najvišje dovoljene cene.245
Najvišja dovoljena cena zdravila je cena zdravila, ki je določena na osnovi Pravilnika o
določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini246 in se lahko uporablja v prometu na
debelo.
Najvišje dovoljene cene zdravil se oblikujejo in določajo na podlagi:
•
proizvajalčevega elementa cene zdravil na debelo (v nadaljevanju: PEC), ki
predstavlja administrativno priznane stroške proizvajalca zdravila, izračunane na
podlagi primerjalne cene zdravila in
•
dodanega deleža oziroma določene vrednosti, namenjene kritju stroškov prometa
na debelo (delež veletrgovine), za kar pravilnik določa natančno matematično
formulo v Prilogi 3, ki je sestavni del pravilnika.
Pravilnik tako pri oblikovanju najvišje dovoljene cene zdravila ne posega samo v stroške
proizvajalca zdravila, temveč posega tudi v maržo veletrgovcev zdravil.
Prvi strukturni element najvišje dovoljene cene, to je vrednost PEC, se izračuna na podlagi
primerjalne cene zdravila v primerjalnih državah (Avstrija, Nemčija in Francija). Če zdravila ni
na trgih primerjalnih držav, se najvišja dovoljena cena zdravila oblikuje in določi na podlagi
primerjave cen zdravil v drugih državah članicah EU in državah podpisnicah Sporazuma o
EGP, oziroma ob primerjavi cen zdravil v drugih evropskih državah, če zdravila ni na trgu niti
v državah članicah EU in državah podpisnicah Sporazuma o EGP. 247
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Zavezanec za oblikovanje cen zdravil je (1. točka 2. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za
uporabo v humani medicini):
− imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oziroma njegov predstavnik;
− imetnik dovoljenja za uvoz oziroma vnos zdravil za zdravilo, ki nima dovoljenja za promet in je
razvrščeno v seznam esencialnih ali nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona;
− imetnik začasnega dovoljenja za promet z zdravilom za zdravilo, ki nima dovoljenja za promet
in je razvrščeno v seznam esencialnih ali nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona;
− imetnik dovoljenja za vnos paralelno uvoženega zdravila;
imetnik potrdila o prejemu obvestila o paralelni distribuciji zdravil na podlagi določb 118. člena
ZZdr-2.
245
JAZMP določi najvišjo dovoljeno ceno zdravila z odločbo, in sicer v 90 dneh od dneva prejema
popolne vloge. Če JAZMP ne določi cene v navedenem roku se šteje, da je vlogi ugodeno in vlagatelj
lahko trži zdravilo po ceni, ki je bila predlagana v vlogi, vendar najdlje do izdaje nove odločbe, izdane
na podlagi vloge, vložene v rokih predvidenih za usklajevanje najvišje dovoljene cene (roki iz prvega
odstavka 23. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini).
246
Ur. l. RS, št. 32/15 in 15/16.
247
5. člen pravilnika.
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Za ugotavljanje vrednosti PEC zdravil v primerjalnih državah se uporabljajo zadnje izdaje
tiskanih ali elektronskih publikacij oziroma pripadajoči spletni viri, ki jih izrecno navaja
pravilnik v drugem odstavku 11. člena.248
Pri določanju najvišje dovoljene cene zdravila se ne povzema neposredno v publikacijah
objavljene vrednosti zdravil, temveč se objavljena vrednost preračuna ob upoštevanju enačb
oziroma matematičnih formul, ki jih, za vsako primerjalno državo posebej, predvideva
pravilnik. Le v primeru zdravil, ki se v primerjalnih državah prodajajo izvajalcem zdravstvenih
storitev neposredno, mimo veletrgovcev, se upoštevajo neposredno cene, navedene v
publikacijah primerjalnih držav.
V zvezi z določanjem vrednosti PEC, kot strukturnega elementa najvišje dovoljene cene pa
pravilnik določa tudi maksimalno dopustni odstotek vrednosti PEC ob upoštevanju
primerjalne cene,249 pri čemer loči med originalnim zdravilom, generičnim zdravilom,
podobnim biološkim zdravilom, ki ne ustreza definiciji generičnega zdravila in paralelno
uvoženim ali paralelno distribuiranim zdravilom.
Določena najvišja dovoljena cena velja do uveljavitve nove določene najvišje dovoljene cene
zdravila.250
V skladu z določbo 23. člena pravilnika se najvišje dovoljene cene zdravil spreminjajo
dvakrat letno za zdravila, pri katerih:
• je prišlo do spremembe cene zdravila v vsaj eni od primerjalnih držav, kar povzroči
spremembo primerjalne cene zdravila, ki je podlaga za določitev najvišje dovoljene
cene zdravila;
• je prišlo do spremembe cen pri zdravilih, ki niso prisotna na trgih primerjalnih držav in
katerih najvišja dovoljena cena je bila določena na podlagi cen na trgih drugih držav
članic EU oziroma držav podpisnic sporazuma o EGP, ali do spremembe nabora
primerjalnih držav.
V zgoraj predstavljenih primerih zavezanci ponovno oblikujejo najvišje dovoljene cene zdravil
in pri JAZMP vložijo vlogo za spremembo najvišjih dovoljenih cen zdravil, in sicer v obdobju:
• od 1. marca do vključno 1. aprila in
• od 1. septembra do vključno 1.oktobra.
248

- Avstrija: Erstattungskodex (publikacija ali spletni vir), izračun iz cene zdravila na drobno. Za
zdravila, ki jih publikacija Erstattungskodex ne navaja se uporablja publikacija Warenverzeichnis
(spletni vir, izračun iz cene zdravila na drobno, financirane iz javnih sredstev brez davka na dodano
vrednost).
- Francija: Vidal (spletni vir), izračun iz cene zdravila na drobno oziroma uporaba cenovnega
standarda UCD v primerih, kadar cena na drobno ni podana in zdravilo izključno oziroma pretežno in v
okviru svojih storitev uporabljajo osebe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost na sekundarni ali terciarni
ravni.
- Nemčija: Lauer-Taxe (elektronska izdaja ali spletni vir), izračun iz cene zdravila na debelo.
249
Podrobneje o tem glej poglavje 2.4.2 Učinki sistema referenčnih cen na oblikovanje cen zdravil,
str. 75 - 79.
250
Prvi odstavek 7. člena pravilnika.
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Najvišja dovoljena cena zdravila tako ni fiksna, saj že zakon in še podrobneje pravilnik
določata način in pogoje njenega usklajevanja. Upoštevaje navedeno, se naročnik in
ponudnik v pogodbi za dobavo zdravil praviloma dogovorita, da v primeru najvišje dovoljene
cene zdravil ostaja fiksen le popust,251 ki so ga ponudniki podali na najvišjo dovoljeno ceno,
sama najvišja dovoljena cena zdravila pa se usklajuje v skladu z 23. členom pravilnika.
Predstavljen način usklajevanja pogodbene cene predstavlja izjemo od sicer v postopkih
javnega naročila dogovorjenega načina usklajevanja pogodbene cene. V primeru javnih
naročil, kjer cena ni predpisana z zakonom, se namreč praviloma v večletne pogodbe doda
določilo, da se pogodbena cena usklajuje v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije
denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega
sektorja.252
Namen metode določanja najvišje dovoljene cene zdravil je določiti cene na razumni ali
cenovno dostopni ravni, vendar pa se njene opredelitve razlikujejo tako znotraj držav članic
kot tudi med njimi. Način, na katerega so cene določene, tj. s pomočjo pogajanj (Avstrija,
Francija, Italija, Portugalska in Španija) ali enostransko, s strani nacionalnega organa, vpliva
na cene za trgovce v veleprodaji, bolnike in nenazadnje za zdravstvene zavarovalnice/vlade.
Neposredni nadzor nad cenami lahko upočasni rast cen ali spodbudi splošno oblikovanje
nižjih cen. Kljub temu pa povišanja izdatkov zaradi količine inovativnih zdravil lahko zasenčijo
vpliv te metode na celotne izdatke za farmacevtske izdelke.

2.4.1.2 Izredno višja dovoljena cena
V skladu z drugim odstavkom 158. člena ZZdr-2 se lahko zdravilom za uporabo v humani
medicini, ki so pridobila dovoljenje za promet ali pa so razvrščena na seznam nujnih zdravil,
ob najvišji dovoljeni ceni določi tudi izredno višjo dovoljeno ceno.
Izredna višja dovoljena cena omogoča sistemsko višjo ceno zdravila v primerih, ko zaradi
velikosti in drugih značilnosti trga Republike Slovenije najvišja dovoljena cena ne omogoča
oskrbe trga. Razlogi, ki morajo biti podani, da lahko zavezanec vloži vlogo za izredno višjo
dovoljeno ceno, so izrecno navedeni v pravilniku.253
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Podrobneje o tem glej poglavje 2.4.3.2 Posebnosti pri oblikovanju meril v primeru javnega
naročanja zdravil, str. 86 – 94.
252
Ur. l. RS, št. 1/04. O usklajevanju ponudbene cene zdravil glej še poglavje 2.4.1 Zakonska podlaga
za oblikovanje cen zdravil v Republiki Sloveniji, str. 66 – 75.
253
V skladu s prvim odstavkom 16. člena pravilnika lahko zavezanec vloži vlogo za določitev izredne
višje dovoljene cene zdravila, kadar:
- ima zdravilo določeno najvišjo dovoljeno ceno oziroma je zavezanec pri JAZMP istočasno
vložil vlogo za določitev najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;
- na trgu v Republiki Sloveniji ni zdravila z enako učinkovino, farmacevtsko obliko in enako
jakostjo, katerega veljavna cena je nižja od predlagane izredne višje dovoljene cene zdravila;
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JAZMP pri odločitvi o izredni višji dovoljeni ceni zdravila upošteva:
• mnenje Komisije za določanje izrednih višjih dovoljenih cen, ki jo imenuje minister;
• ugotovljen javni interes na področju zdravja;
• ugotovljeno oceno tveganja zaradi morebitnih motenj v preskrbi z obravnavanim
zdravilom z ekonomsko utemeljitvijo oziroma dokazljive, neizogibne in nesorazmerne
stroške, ki bi nastali zaradi izpolnjevanja obveznosti javnih storitev.
Zdravilu se lahko izredno višja dovoljena cena določi največ za eno leto.254 Izredne višje
dovoljene cene zdravil lahko JAZMP zniža pred potekom njene veljavnosti na podlagi vloge
zavezanca.255
Upoštevaje dejstvo, da je veljavnost izredno višje dovoljene cene omejena zgolj na eno leto,
je v primeru večletnih pogodb za dobavo zdravil mogoča situacija, da se posamezno zdravilo
prvo leto kupuje po izredno višji dovoljeni ceni, nadaljnja leta pa po najvišji dovoljeni ceni ali
dogovorjeni ceni. V kolikor namreč po poteku enega leta izredna višja dovoljena cena ni
ponovno dogovorjena, je potrebno ravnati v skladu s 163. člena ZZdr-2, ki določa, da
poslovni subjekti, ki kupujejo in prodajajo oziroma izdajajo zdravila, uporabljajo veljavno ceno
zdravila.256 Upoštevaje navedeno, ter glede na dejstvo, da je izredno višja dovoljena cena
zdravila vedno dogovorjena ob najvišji dovoljeni ceni zdravila, se v takšnem primeru po
-

na trgu v Republiki Sloveniji ni zdravila z isto terapevtsko indikacijo in enakim farmakološkim
mehanizmom, katerega veljavna cena je nižja od predlagane izredne višje dovoljene cene
zdravila in
- vrednost skupnega letnega prometa zdravila v vseh njegovih farmacevtskih oblikah in jakostih,
ob upoštevanju njihove cene, veljavne na dan vloge, ne presega 400.000 eurov za preteklo
koledarsko leto oziroma vrednost skupnega letnega prometa ne presega 100.000 eurov za
preteklo koledarsko leto pod pogojem, da vrednost skupnega letnega prometa v preteklem
letu ne presega indeksa rasti 150 na letni ravni.
Ne glede na določbo četrte alineje prejšnjega odstavka lahko zavezanec vloži vlogo za določitev
izredne višje dovoljene cene zdravila, kadar skupni promet z zdravilom v zadnjem koledarskem letu
presega 400.000 eurov, kadar na trgu ni ustreznega nadomestnega zdravila.
Ne glede na določbo pete alineje prejšnjega odstavka, lahko zavezanec vloži vlogo za določitev
izredne višje dovoljene cene, kadar skupni promet z zdravilom v zadnjem koledarskem letu presega
400.000 eurov, kadar na trgu ni ustreznega nadomestnega zdravila.
254

Pravilnik ne predvideva podaljšanja že določene izredno višje dovoljene cene, kar pomeni, da je za
ponovno določitev izredno višje dovoljene cene potrebno vložiti novo vlogo, vsaj 90 dni pred potekom
veljavnosti cene. Datum začetka veljavnosti izredne višje dovoljene cene zdravila se določi z odločbo.
Če v 90 dneh od prejema popolne vloge oziroma v podaljšanem 60 dnevnem roku o predlagani izredni
višji dovoljeni ceni zdravila odločba ni izdana, se šteje, da je vlogi ugodeno in vlagatelj lahko trži
zdravilo po ceni, ki je bila predlagana v vlogi.(drugi odstavek 6. člena pravilnika) Če odločba ni izdana
v predpisanih rokih, se zdravilo lahko trži po ceni, kot je bila v vlogi predlagana, vendar najdlje do
izdaje nove odločbe, izdane na podlagi vloge, vložene v rokih predvidenih za usklajevanje najvišje
dovoljene cene (roki iz prvega odstavka 23. člena pravilnika).
255
Peti odstavek 23. člena pravilnika.
256
Podrobneje o veljavni ceni zdravil glej poglavje 2.4.1.4 Veljavna cena zdravil in centralna baza
zdravil, str. 73– 75.
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prenehanju veljavnosti izredno višje dovoljene cene zdravilo kupuje po najvišji dovoljeni ceni
zdravila. V kolikor je za posamezno zdravilo v veljavi dogovorjena cena, 257 kar pa je v praksi
težko uresničljivo (v kolikor so namreč prvotno podani razlogi za izredno višjo dovoljeno ceno
zdravila, je malo verjetno, da bi takoj po prenehanju le teh natopile okoliščine, ki bi dopuščale
še nižjo ceno zdravila od najvišje dovoljene cene zdravila), je potrebno upoštevati
dogovorjeno ceno zdravila. Navedeno v celoti velja tudi v primeru, ko JAZMP izredno ceno
zdravila v skladu s petim odstavkom 23. člena pravilnika zniža pred potekom enega leta.

2.4.1.3 Dogovorjena cena
Ob najvišji dovoljeni ceni in izredno višji dovoljeni ceni ZZdr-2 ureja tudi dogovorjeno ceno
zdravil.
ZZdr-2 tako v 159. členu določa, da so cene zdravil lahko nižje od njihovih najvišjih
dovoljenih cen oziroma izrednih višjih dovoljenih cen na podlagi sklenjenega dogovora med
prodajalci ter:
• nosilci zdravstvenega zavarovanja, ki poravnavajo stroške izdanih zdravil,
• izvajalci zdravstvene dejavnosti, financirane iz javnih sredstev, v postopkih javnega
naročanja,
• izvajalci lekarniške dejavnosti, financirane iz javnih sredstev, v postopkih javnega
naročanja,
• poslovnimi subjekti, v katerih se za njihove varovance oziroma varovanke izvajajo
zdravstvene storitve v programih socialnega varstva,
• Slovensko vojsko za namen podpore zdravstvene oskrbe njenih pripadnikov ali
• nosilci sistemskih pristojnosti na področju javnega zdravja in državnih blagovnih
rezerv.
Pred sklenitvijo dogovora med subjekti iz prejšnjega odstavka je v primerih, ki jih določa
ZZdr-2, potrebno predhodno soglasje Ministrstva za zdravje.258
Za razliko od najvišje dovoljene cene zdravila in izredno višje dovoljene cene zdravila pa
Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini ne vsebuje določb glede
usklajevanja dogovorjenih cen zdravil. Navedeno je posledica dejstva, da je način
usklajevanja dogovorjene cene oziroma veljavnost dogovorjene cene posameznega zdravila
stvar pogodbenega razmerja med prodajalci in subjekti s katerimi je sklenjen dogovor o višini
dogovorjene cene posameznega zdravila. Seveda je potrebno tudi v vseh primerih
dogovorjenih cen zdravil upoštevati, da le te niso višje od najvišjih dovoljenih cen zdravil.
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Glej naslednjo točko – poglavje 2.4.1.3 Dogovorjena cena.
Predhodno soglasje Ministrstva za zdravje je potrebno za imetnike dovoljenj za promet, ki so osebe
javnega prava, ustanovljene v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 159. člena ZZdr-2).
258
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2.4.1.4 Veljavna cena zdravil in centralna baza zdravil
Ob upoštevanju dejstva, da ZZdr-2 loči med najvišjo dovoljeno ceno, izredno višjo dovoljeno
ceno in dogovorjeno ceno, prav tako pa v določenih primerih predpisuje obvezni popust od
najvišje dovoljene cene, se postavlja vprašanje, po kateri ceni lahko ponudniki posamezno
zdravilo ponujajo, oziroma, ali je odločitev, po kateri ceni bodo ponudniki prodajali zdravila v
celoti prepuščena njim. Posamezno zdravilo ima namreč lahko v določenih primerih hkrati
določeni dve ceni (primeroma najvišjo dovoljeno ceno in dogovorjeno ceno), pojavljajo pa se
tudi primeri, ko se prodajalec za posamezno zdravilo, za katerega je v uporabi najvišja
dovoljena cena zdravila, z izvajalci iz prvega odstavka 159. člena ZZdr-2, še naknadno,
tekom izvajanja pogodbe, dogovori za drugačno (nižjo) ceno zdravila (dogovorjena cena
zdravila).
ZZdr-2 v 163. členu, določa, da poslovni subjekti, ki kupujejo in prodajajo oziroma izdajajo
zdravila, uporabljajo veljavno ceno zdravila.
Veljavna cena zdravila za uporabo v humani medicini je lahko:259
• izredna višja dovoljena cena zdravila,
• najvišja dovoljena cena zdravila,
• dogovorjena cena zdravil,
• najvišja dovoljena cena z obveznim popustom ali
• cena zdravila, ki je oblikovana prosto po pogojih trga za zdravila, ki niso financirana iz
javnih sredstev oziroma niso namenjena za financiranje iz javnih sredstev.
Navedeno pomeni, da odločitev o tem, po kateri ceni bo ponudnik ponudil posamezno
zdravilo ni prepuščeno odločitvi posameznega ponudnika. Tako primeroma ponudnik ne sme
ponujati zdravila po najvišji dovoljeni ceni, v kolikor za zdravilo obstaja tudi dogovorjena cena
v skladu s 159. členom ZZdr-2. V kolikor ponudnik v postopku oddaje javnega naročila
ponudi zdravilo po najvišji dovoljeni ceni namesto dogovorjeni ceni, je dolžan naročnik
takšno ponudbo izločiti v skladu z določbo prvega odstavka 80. člena ZJN-2,260 saj je takšna
ponudba nepravilna. V skladu s 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna
ponudba tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena
na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47.
člena tega zakona. V kolikor ponudnik v postopku oddaje javnega naročila ponudi zdravilo
po najvišji dovoljeni ceni namesto dogovorjeni ceni, je takšna ponudba v nasprotju s predpisi,
saj predstavlja kršitev določbe 163. člena ZZdr-2.
Določba 163. člena ZZdr-2, ki nalaga obveznost uporabe veljavne cene zdravila, pa na drugi
strani posega tudi v fazo izvajanja pogodbe. V kolikor se namreč prodajalec zdravila, za
katero je v pogodbi dogovorjena najvišja dovoljena cena zdravila, z izvajalci iz prvega
odstavka 159. člena ZZdr-2, še naknadno dogovori za drugačno (nižjo) ceno zdravila
259

Glej še drugi odstavek 163. člena ZZdr-2.
V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma
spremembi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2
izločiti ponudbe, ki niso popolne.
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(dogovorjena cena zdravila), mora zdravila dobavljati po dogovorjeni ceni. Navedeno velja,
čeprav le to v pogodbi ni izrecno predvideno. Upoštevaje navedeno, prodajalec v razmerju
do naročnika ne bo mogel uveljavljati argumentov, da zdravilo prodaja po ceni, dogovorjeni
v pogodbi (najvišji dovoljeni ceni), ter, da v pogodbi nista predvidela možnosti spremembe
cene iz najvišje dovoljene v dogovorjeno ceno zdravila.
Nadzor nad uporabo veljavnih cen zdravil izvajajo farmacevtski inšpektorji. Če udeleženci v
prometu z zdravilom, med izvajanjem pogodbe,261 niso upoštevali veljavne cene, jim
farmacevtski inšpektor z odločbo naloži, da:
• upoštevajo veljavno ceno zdravila;
• plačniku vrnejo neupravičeno pridobljeno razliko v ceni s pripadajočimi obrestmi, in
sicer v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe farmacevtskega inšpektorja. Obresti so
enake zamudnim obrestim pri gospodarskih poslih po obligacijskem pravu.
Ne glede na dejstvo, da ZZdr-2 ureja veljavno ceno zdravil, pa le ta sama po sebi ne
predstavlja prodajne cene zdravila. Veljavne cene zdravil namreč predstavljajo najvišje cene
zdravil, pri čemer poslovni subjekti ne smejo prodajati zdravila nad to ceno, lahko pa pod
njo.262 Če poslovni subjekti cene znižajo, se te znižane cene štejejo kot veljavne cene
zdravil, če je JAZMP o tem prejela obvestilo, ter ceno evidentirala in objavila na svoji spletni
strani. Tako znižana cena zdravila se uporablja do njenega preklica s strani poslovnega
subjekta, ki ga JAZMP evidentira in objavi na svoji spletni strani v petih delovnih dneh po
prejemu preklica.263
Za namen spremljanja cen zdravil je bila vzpostavljena centralna baza zdravil kot elektronska
zbirka podatkov, katere upravljavec je nosilec pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja (OZZ). V centralni bazi zdravil so med drugim objavljene veljavne cene zdravil,
zato predstavlja za naročnika tudi pomemben vir podatkov pri izvajanju postopka oddaje
javnega naročila za dobavo zdravil (tako pri pripravi razpisne dokumentacije za dobavo
zdravil, kot tudi v fazi analize in ocenjevanja ponudb).
Kljub s predpisi podrobno predpisanem postopku določanja cen zdravil in dejstvu, da ima
vsako registrirano zdravilo v Sloveniji veljavno ceno, ki jo morajo »udeleženci« oziroma
»udeleženke« v prometu z zdravili uporabljati, pa morajo javni zdravstveni zavodi naročila
zdravil izvajati po postopkih javnega naročanja. Cene, določene v skladu z ZZdr-2 in
pravilnikom, predstavljajo namreč najvišje dovoljene cene, udeleženci pa lahko, tudi tekom
izvajanja postopkov javnega naročanja, dosežejo nižje cene od najvišjih dopustnih.
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V kolikor ponudnik ne upošteva veljavne cene že v ponudbi, se takšna ponudba v skladu z določbo
prvega odstavka 80. člena ZJN-2 kot nepravilna izloči.
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Tretji odstavek 163. člena ZZdr-2.
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Četrti in peti odstavek 163. člena ZZdr-2.
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2.4.2 Učinki sistema referenčnih cen na oblikovanje cen zdravil
Vprašanje, ali je v postopkih javnega naročanja, ob upoštevanju dejstva, da so cene zdravil
zakonsko regulirane, dejansko zasledovano načelo gospodarnosti, ki je eno temeljnih načel
javnega naročanja, je podrobneje razdelano v tem poglavju. Pri tem je potrebno načelo
gospodarnosti razlagati širše od podane definicije v ZJN-2, in sicer, ali se s sistemom
referenčnih cen dejansko dosegajo ugodnejše cene zdravil, kot bi jih sicer dosegel naročnik,
v kolikor bi se cene oblikovale prosto na trgu.
Sama problematika referenčnih cen, urejena v tem poglavju, sicer ni neposredno povezana z
izvedbo postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil, pomembno pa vpliva na
siceršnje razumevanje določanja in oblikovanja cen zdravil, ki je, kot pojasnjeno, bistvena
specifičnost pri dobavi zdravil.
Z vstopom Slovenije v EU sta se pomembno spremenila regulacija in oblikovanje cen zdravil.
Na podlagi ZZdr-1 je bila v letu 2007 ustanovljena Javna agencija RS za zdravila in
medicinske pripomočke, ki je tudi pristojni organ za opravljanje nalog na področju določanja,
spremljanja in analiziranja cen zdravil in njihovega učinka na delovanje trga.
Vsako zdravilo, ki je na trgu, mora imeti določeno ceno. Zdravila, ki se financirajo iz javnih
sredstev ali pa se želijo uvrstiti na listo zdravil (pozitivno, vmesno, medsebojno zamenljiva
zdravila z najvišjo priznano vrednostjo (MZZ), ki jih krije obvezno oziroma dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, morajo imeti najprej oblikovano ceno v skladu s pravili za
oblikovanje in določanje cen zdravil, to je tako imenovani sistem referenčnih cen.264 Gre za
uravnavanje cen zdravil s sistemom referenčnih cen oziroma za oblikovanje cen zdravil
glede na cene zdravil v referenčnih državah.
Sistem referenčnih cen oziroma sklicevanje na zunanje referenčne cene se široko uporablja
v 24 državah EU (v vseh razen v Združenem kraljestvu, Nemčiji in na Švedskem). Število
držav vključenih v košarico, lahko obsega od 3 držav (npr. Slovenija) do 26 držav (npr.
Latvija in Češka). Referenčna cena je določena na podlagi najnižje cene ali povprečja
najnižjih cen v košarici.265
S sistemom referenčnih cen se poskušajo obvladovati in zmanjševati javni izdatki za
zdravila. Čeprav sistem referenčnih cen lahko prispeva k obvladovanju stroškov, pa se
porajajo pomisleki zaradi dejstva, da gre za poljuben ukrep, ki se osredotoča na cene in
zanemarja ostale vidike trga, posebne prednostne naloge zdravstva v posamezni državi in
ustvarja negotovost v inovativnih segmentih te panoge, predvsem zaradi učinkov, ki jih imajo
nihanja mejnih tečajev na referenčne cene.266
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Kajdiž, R., Bojnec, Š.: Učinki sistema referenčnih cen na oblikovanje cen zdravil, Management, št.
1/2010, str. 54.
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Panos, K., Sotiris, V. in drugi: Razlike v stroških in dostopu do farmacevtskih izdelkov v EU,
Evropski parlament, Tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko, 2011, str. 36. Dokument
je dostopen na povezavi objavljeni pod opombo št. 221.
266
Panos, K, Sotiris, V. in drugi: že navedeno delo, str. 36.
Stran 75 od 129

V zvezi z vprašanjem zmanjševanja izdatkov za zdravila s sistemom referenčnih cen je bila
opravljena tudi raziskava,267 v kateri se je skušalo ugotoviti, ali je posledica regulacije cen
zdravil dejansko realno zniževanje cen zdravil. Ugotovljeno je bilo, da se nominalne in realne
cene zdravil v času regulacije cen znižujejo. V zvezi s tem je bil ugotovljen tudi vpliv cen
zdravil v Republiki Sloveniji na oblikovanje cen v nekaterih drugih državah. Uradna cena
zdravil v Republiki Sloveniji je namreč referenčna za 15 držav, med njimi za Bolgarijo,
Romunijo, Turčijo, Hrvaško in Srbijo. Dejstvo, da je Republika Slovenija referenčna država
pri oblikovanju cen zdravil pri nekaterih drugih državah, vpliva tudi na oblikovanje cen v sami
Republiki Sloveniji.
V spodnji tabeli je prikazano zniževanje cen zdravil, kot posledica regulacije cen zdravil s
Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini in njegovimi
spremembami:

Uradni list RS št.

97/08
8/09

102/10

6/12

ORIGINALNA ZDRAVILA

97% primerjalne cene
zdravil
100% primerjalne cene
zdravil

100% primerjalne cene
zdravil

100% primerjalne cene
zdravil

GENERIČNA ZDRAVILA
dostopna v 3 ali 2
referenčnih državah)

GENERIČNA ZDRAVILA
(dostopna v 1 referenčni
državi)

82% primerjalne cene
zdravil
82% primerjalne cene
zdravil
do 31.12.2011:
78% primerjalne cene
zdravil
do 01.01.2012:
74% primerjalne cene
zdravil
72% primerjalne cene
zdravil

70% primerjalne cene
originalnega zdravila
70% primerjalne cene
originalnega zdravila

70% primerjalne cene
originalnega zdravila

68% primerjalne cene
originalnega zdravila

Primerjalna cena zdravil je za originalno zdravilo najnižja preračunana cena enakega zdravila v katerikoli od
primerjalnih držav. Če je zdravilo prisotno na trgu le v eni ali v dveh primerjalnih državah, se upoštevajo le
preračunane cene v teh državah.
Primerjalna cena zdravila je za generično zdravilo povprečje srednjih vrednosti preračunanih cen v treh
oziroma dveh državah, v kolikor je zdravilo dostopno samo v dveh primerjalnih državah. Srednja vrednost
preračunanih cen v posamezni primerjalni državi je srednja vrednost najnižje in najvišje preračunane cene
oziroma aritmetična sredina vrednosti najnižje in najvišje preračunane cene. Če je v posamezni državi prisotno le
eno generično zdravilo, se upošteva preračunana cena tega. Gre dejansko za povprečje najvišjih in najnižjih cen
generičnega zdravila iz primerjalnih držav.

Znižanje cen zdravil pa na drugi strani negativno deluje na dostopnost do zdravil. Zaradi
primerjave (angl. cross-referencing), ki pomeni medsebojno poročanje med različnimi
evropskimi državami, zniževanje cen zdravil v določeni evropski državi lahko povzroči padec
cen tudi v drugih državah. Z vidika farmacevtskih multinacionalk je tako ob občutnem padcu
267

Rezultati raziskave so podrobno pojasnjeni v publikaciji: Kajdiž, R., Bojnec, Š.: Učinki sistema
referenčnih cen na oblikovanje cen zdravil, Management, št. 1/2010.
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cene zdravila v določeni državi ekonomsko racionalnejše s trga te države umakniti zdravilo,
kot pa utrpeti negativne cenovne tendence tudi v drugih državah. Zaradi sorazmerne
majhnosti slovenskega trga je pri nas nevarnost umika zdravila s trga še toliko večja.
Predvsem to velja za originatorje, ki še vedno uživajo patentno in podatkovno zaščito, saj je
njihova cenovna fleksibilnost, zaradi fiksnih stroškov naložb v razvojno raziskovalno
dejavnost ter premije za tveganje in inovativnost, občutno nižja.268
V Republiki Sloveniji kljub stalno se spreminjajočem Pravilniku o določanju cen zdravil za
uporabo v humani medicini in zniževanju odstotkov primerjalnih cen generičnih zdravil, kot je
to predstavljeno v tabeli, do umika zdravil s trga ni prišlo. Nasprotno, analiza trga zdravil, ki je
bila opravljena v letu 2011, je pokazala, da se je dostopnost zdravil celo povečala, in sicer
predvsem tudi zaradi Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo
v humani medicini.269 Sicer pa je ohranitev dostopnosti trga zdravil mogoče pripisati tudi
previdnosti zakonodajalca pri pripravi sprememb določanja cen zdravil. Tako so bile
primeroma posamezne določbe o cenah zdravil, ki so predvidevale znižanje cen
originatorjem, namesto v pravilnik vnesene v dogovor med ZZZS in proizvajalci zdravil, zato,
da se omogoči fleksibilno dogovarjanje o cenah in med drugim ohrani sedanjo raven
dostopnosti do zdravil.270
Kljub temu, da so cene zdravil v Republiki Sloveniji, kakor tudi v drugih državah članicah
zakonsko regulirane, pri čemer se v večini držav članic EU (v 24 od 27) kot model določanja
cen zdravil uporablja metoda sklicevanja na zunanje referenčne cene, prihaja pri različnih
državah članicah do razlik v cenah zdravil, kot posledici različnih dejavnikov.271 Sklicevanje
na zunanje referenčne cene lahko omogoči nižje cene farmacevtskih izdelkov (zdravil), še
zlasti, ko se država članica odloča na podlagi primerjave z najnižjimi in ne s povprečnimi
cenami zdravil. Obstaja pa nevarnost, da se pri tem zanemarijo drugi vidiki, kot na primer
prednostne naloge zdravstvenega sistema posamezne države, pa tudi da lahko zato pride do
negotovosti za inovativne sektorje farmacevtske panoge.272
Tudi na nacionalnih ravneh prihaja do razlik v cenah zdravil, čeprav je zgornja raven cen
zdravil zakonsko omejena. Cena zdravil se namreč tudi v takšnem primeru, v omejenem
obsegu, oblikujejo prosto po pravilih trga, na kar vplivajo številni dejavniki. Temeljno pravilo
je, da večja konkurenca med dobavitelji praviloma zmanjšuje cene zdravil. Številni dejavniki
268

Živkovič, A.: Uravnavanje izdatkov za zdravila s cenovno politiko in politiko razvrščanja zdravil na
sezname z vidika njune ekonomske učinkovitosti, Bilten: ekonomika, organizacija in informatika v
zdravstvu št. 4/2007, str. 139–145.
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Ur. l. RS, št. 86/2008, 45/10.
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Sotiris, V. in drugi: Razlike v stroških in dostopu do farmacevtskih izdelkov v EU, Evropski parlament,
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vplivajo na konkurenco in cene na trgu zdravil. Eden izmed dejavnikov je število različnih
zdravil oziroma število generičnih zdravil iste zdravilne učinkovine, na določenem tržišču.
»Pravilo petih zdravil« pri cenah zdravil določa, da praviloma najnižje cene dosežejo
zdravila, ko je na trgu dostopnih pet ali več generičnih zdravil za določeno zdravilno
učinkovino, oziroma, ko je v postopku oddaje javnega naročila pridobljenih vsaj pet
ponudb.273
Zaključiti je potrebno, da so prihranki na področju cen zdravil mogoči ne samo z izvajanjem
postopkov oddaje javnega naročila za dobavo zdravil, temveč tudi in predvsem s politikami,
namenjenimi povečanju uporabe generičnih zdravil. V vseh državah članicah EU obstajajo
številne možnosti za hitrejši vstop generičnih farmacevtskih izdelkov in njihovo uveljavitev.
To se lahko doseže s kombinacijo ukrepov na strani ponudbe in povpraševanja, zlasti pa z
dopolnjevanjem politik, s katerimi se določajo cene in povračila iz zdravstvene blagajne, s
ciljno usmerjenimi spodbudami za zdravnike ali farmacevte, namenjenimi večjemu
povpraševanju po generičnih izdelkih. Bistvena je tudi zadostnost trga zdravil na območju
držav članic, ter s tem potrebne poenostavitve in skrajšanje postopkov za pridobitev
dovoljenja za promet in dostop do trga, sprejetje bolj enostavnih mehanizmov za določanje
cen in povračila iz zdravstvene blagajne ter zagotavljanje večje usklajenosti na ravni EU med
trgovinskim, zdravstvenim in raziskovalnim sektorjem.274
Način oblikovanja cen v Republiki Sloveniji (sistem referenčnih cen) je bil v preteklosti tudi
revidiran s strani Računskega sodišča. Računsko sodišče je ugotovilo, da za izbor
primerjalnih držav za določitev cene zdravila ter pravil določanja cen originalnih in generičnih
zdravil niso bile izvedene ustrezne analize. Obstoječi način določanja cen zdravil po oceni
računskega sodišča tudi ni dovolj pregleden, hkrati pa dopušča subjektivnost pri izboru
zdravil v primerljivih državah. Poleg tega Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke samo preverja priglašene cene zdravil, ki jih morajo ponudniki
dvakrat letno uskladiti, samostojno pa cen zdravil ne preračunava.275
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2.4.3 Merila pri javnem naročanju zdravil
2.4.3.1 Merila
Z merili naročnik medsebojno primerja ponudbe in izbere najugodnejšo ponudbo.
Najugodnejša ponudba naj bi za naročnika predstavljala optimalen izbor glede njegovih
potreb in pričakovanj v zvezi z javnim naročilom. Optimalen izbor pa omogoča zgolj
vnaprejšnja pravilna postavitev in izbor meril.
Pravilna izbira meril omogoča jasno opredelitev potreb naročnika, točno informacijo
ponudniku, katere vsebine bodo ključne pri izbiri ponudnika, večjo možnost pridobitve dobrih
ponudb, učinkovit pregled in ocenjevanje ponudb, možnost ugotovitve dejansko
najugodnejšega ponudnika in natančno obrazložitev neuspelim ponudnikom, v čem je
njihova ponudba manj ugodna od najugodnejše.276
Iz 53 člena Direktive 2004/18/EC izhaja, da mora že razpisna dokumentacija jasno določati
kriterije za izbor ponudnikov, kar zmanjšuje diskrecijsko pravico naročnikov in zmanjšuje
tveganje za diskriminacijo ponudnikov.277 Navedeno izhaja tudi iz petega odstavka 48. člena
ZJN-2, ki določa, da mora pri ocenjevanju ponudb naročnik uporabiti le tista merila, ki so bila
navedena v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji in na način, kot so bila
opisana in vrednotena. Naknadno spreminjanje meril tako ni dopustno.278
ZJN-2 v drugem odstavku 48. člena ZJN-2 določa, da morajo biti merila, če jih naročnik
navede v obvestilu o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji, enaka. Določbe ni mogoče
razumeti na način, da morajo biti vse navedbe o merilih iz obeh dokumentov popolnoma
identične. Poglavitni namen določbe je poudariti, da razpisna dokumentacija ne sme
vsebinsko spreminjati meril, kot so opredeljena v obvestilu o javnem naročilu. Naročnik mora
merila opisati in ovrednotiti v obvestilu o javnem naročilu, razpisna dokumentacija pa lahko
opis in ovrednotenje iz obvestila pojasni in konkretizira.
Namen zahteve po vnaprejšnji (objektivni) določitvi meril v objavi javnega razpisa in razpisni
dokumentaciji je preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje
ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale
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Štular, T.: Oblikovanje meril za ocenjevanje ponudb po novem zakonu o javnih naročilih na
praktičnih primerih, Zbrani pisni prispevki za strokovni posvet, Odin, 2000, str. 6.
277
Glej še Bergman, M. A., Lundberg, S.: Tender evolution and supplier methods in public
procurement, Journal of Purchasing and Supply Management, št.2/2013, str. 73–83; Dokument je
dostopen na naslednji povezavi:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409213000198. Nasprotno o večji fleksibilnosti
zasebnega sektorja in zato boljših gospodarskih učinkih glej Tadelis, S.: Public procurement design:
Lessons from the private sector; International journal of industilal organization, št. 3/2012, str. 297–
302. Dokument je dostopen na naslednji povezavi:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016771871200029X.
278
Tako tudi sodba Sodišča (četrti senat), C-226/09, Evropska komisija proti Irski, z dne 18.11.2010.
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na izbiro najugodnejše ponudbe. Le na ta način lahko ponudniki pripravijo ne samo popolno,
temveč tudi konkurenčno ponudbo.
ZJN-2 ureja merila za izbiro ponudbe v 48. členu, pri čemer določa, da lahko naročnik odda
naročilo:
−

−

na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril v povezavi
s predmetom naročila, kot so na primer kakovosti, cene, tehničnih prednosti, estetskih
in funkcionalnih lastnosti, okoljskih lastnosti, stroškov poslovanja, stroškovne
učinkovitosti, poprodajnih storitev in tehnične pomoči, datuma dobave ter roka za
dobavo ali dokončanje del ali
na podlagi najnižje cene.

Merilo najnižje cene pomeni, da je edini element vrednotenja ponudbe cena, seveda ob
izpolnjevanju vseh ostalih zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije. Naročniki se merila
najnižje cene poslužujejo praviloma pri nabavi enostavnejšega blaga. Uporaba merila
najnižje cene zahteva predhodno zelo natančno opredelitev predmeta naročila; kadar je
predmet naročila zelo natančno opredeljen, bo namreč za naročnika najugodneje, če mu bo
zahtevano blago ob vnaprej določenih pogojih zagotavljal najcenejši ponudnik.279 Merilo
»najnižja cena« je merilo, ki v največji možni meri izpolnjuje vsebino načela gospodarnosti in
učinkovitosti porabe javnih sredstev kot tudi ostalih temeljnih načel zakona, zato je njegova
uporaba v praksi praviloma najmanj sporna. Ne glede na navedeno in na dejstvo, da
predmetno merilo ne dopušča širokih razlag, pa je njegova uporaba večkrat predmet pravne
presoje.
Tako se tudi pri javnem naročanju zdravil postavlja vprašanje, ali je sploh mogoče kot merilo
uporabiti najnižjo ceno. Navedeno vprašanje je povezano predvsem z nadaljnjim
vprašanjem, ali je mogoče ceno, ki bi bila kot najugodnejša izbrana v okviru merila najnižje
cene, v pogodbi oziroma okvirnem sporazumu fiksirati za celotno obdobje trajanja pogodbe,
upoštevaje dejstvo, da so cene zdravil zakonsko regulirane in posledično lahko v obdobju
trajanja pogodbe tudi spremenjene. V primeru naknadne dopustitve spremembe (povišanja)
ponudbene cene, ki je bila izbrana kot najnižja cena, bi bilo namreč merilo najnižje cene
izigrano oziroma merilo ne bi služilo svojemu namenu, to je dejansko izbrati cenovno
najcenejšo ponudbo.
Do zastavljenega vprašanja, ki se postavlja zgolj v primeru registriranih zdravil (cene
neregistriranih zdravil niso zakonsko regulirane), se pravna teorija še ni celovito
opredeljevala. V izogib navedeni dilemi se naročniki v primeru javnega naročanja zdravil
praviloma poslužujejo rešitve, da kot merilo določijo najnižjo dovoljeno veljavno ceno zdravila
(najvišja dovoljena cena, izredno višja dovoljena cena, dogovorjena cena) z upoštevanim
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V praksi lahko predstavlja težavo oziroma izziv definirati minimalno kvaliteto, v primeru uporabe
merila najnižje cene. Tako Bergman, M. A., Lundberg, S.: Tender evolution and supplier methods in
public procurement, Journal of Purchasing and Supply Management, št. 2/2013, str. 73–83. Dokument
je dostopen na povezavi objavljeni pod opombo št. 277.
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fiksnim popustom.280 V takšnem primeru gre za nekoliko »prirejeno« oziroma podrobneje
razdelano merilo najnižje cene, kot ga pozna ZJN-2. Le na takšen način je namreč, po
prepričanju nekaterih naročnikov (npr. UKC Maribor, UKC Ljubljana), mogoče doseči namen
meril, to je izbire ponudbe, ki je za naročnika dejansko najugodnejša.
Pri merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe so predmet vrednotenja poleg cene tudi
ostali elementi ponudbe, ki jih ZJN-2 navaja zgolj primeroma. V primeru merila »ekonomsko
najugodnejša ponudba« naročnik uporabi več meril, najmanj dve, katerih namen je izbrati
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki bi po namenu merila hkrati pomenila tudi
»najcenejšo« ponudbo. V tem primeru gre za privzetje t. i. »cost benefit« teorije, ki svojo
utemeljitev črpa predvsem v praksi javnih naročil Evropske skupnosti;281 toda ob tem je
potrebno opozoriti, da je pojem »ekonomsko« potrebno jemati v njegovem najširšem
kontekstu, v smislu, da se upošteva vse relevantne dejavnike za naročnika, ki vplivajo na
»vrednost« ponudbe. Znotraj take razlage najdejo svoje mesto tudi dejavniki, kot so kvaliteta,
estetske lastnosti, okoljske prednosti282 in podobno.
V skladu z določbo tretjega odstavka 48. člena ZJN-2 mora naročnik v primeru oddaje
naročila na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v obvestilu o javnem naročilu
ali v razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu, že v
naprej opisati in ovrednotiti posamezno merilo za oddajo naročila. Merila ne smejo biti
diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila. Naročnik lahko
ovrednoti merila z določitvijo maksimalnega razpona. Če po mnenju naročnika meril zaradi
objektivnih razlogov ni mogoče ovrednotiti,283 mora naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali
razpisni dokumentaciji ali v primeru konkurenčnega dialoga v opisnem dokumentu, navesti
merila po vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.284 Dokazno breme,
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Podrobneje glej poglavje 2.4.3.2 Posebnosti pri oblikovanju meril v primeru javnega naročanja
zdravil, str. 86 – 94.
281
Komisija ES, Green Paper on Public Procurement, poglavje III, COM 274 navaja: »The aim of the
most economically advantageous tender is to help contracting authorities get the best value for
money«.
282
Podrobneje o sekundarnih politikah in javnih naročilih glej Eržen, T.: Sekundarne politike pri
javnem naročanju, PP, št. 15/2001. O vključevanju socialnih politik v okvir merila »ekonomsko
najugodnejša ponudba« pa Vesel, T.: Sekundarne politike in merila, PP, št. 32/2001, str. 12-13.
283
Ovrednotiti tako primeroma ni mogoče meril z izrazito subjektivnim pridihom (npr. estetske
lastnosti). Prav tako v določenih primerih ni mogoče (kot to izhaja iz 46. točke preambule direktive
2004/18/ES) ovrednotiti meril zaradi zapletenosti javnega naročila. Tudi v takšnih primerih morajo
naročniki navesti seznam meril, razvrščenih v padajočem zaporedju pomembnosti. Upoštevaje
navedeno je mogoče sklepati, da bo v določenih primerih nemogoče ovrednotiti merila v primeru
izvajanja postopka partnerstva za inovacije, kot ga uvaja Direktiva 2014/24/EU. Tudi v takšnih primerih
bo moral naročnik, kot to že sedaj izhaja iz 46. točke preambule Direktive 2004/18/ES, obrazložiti
razloge, ki onemogočajo vnaprejšnje ovrednotenje merila.
284
Četrti odstavek 48. člena ZJN-2. Zakonska določba ima svojo podlago v praksi Sodišča;
primeroma glej sodbo Sodišča (četrti senat), C-226/09, Evropska Komisija proti Irski, z dne
18.11.2010.
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da meril ni mogoče ovrednotiti je na naročniku.285 Takšno vrednotenje meril pa vsekakor
omogoča določene subjektivne preference.286
Določba iz prejšnjega odstavka od naročnika zahteva, da merila v razpisni dokumentaciji
opiše na razumljiv in nedvoumen način ter jih ovrednoti glede na njihov pomen, kot jim ga
pripisuje. Kot zadovoljiv opis ter na razumljiv in nedvoumen način predstavljeno vrednotenje
meril šteje način, ki je povprečnemu ponudniku razumljiv in mu ne vzbuja dvoma glede
načina uporabe.287 Pomembno je, da so merila oblikovana tako, da je omogočena naknadna
objektivna preverljivost.
Merila morajo biti torej opisana in ovrednotena tako, da dopuščajo le en – jasen in
nedvoumen način uporabe. Dodaten opis merila je lahko hipotetično izpuščen samo v
primeru uporabe edinega merila, tj. »najnižja cena«. Toda zadnje velja samo ob
predpostavki, da naročniki pri vrednotenju po merilu »najnižja cena« le-tega uporabijo v
njegovi »čisti« obliki in mu ne določajo kakršnih koli dodatnih »pravil« oziroma »načinov«
uporabe. Če pa naročnik veže uporabo tega merila na neka svoja pravila, npr., da določi
načine izračunavanja ponudbene cene (kot primer: ponudbena cena se bo izračunala iz 70
% vrednosti x in 30 % vrednosti Y ali pa: izračun veže na razmerje med sklopi), to vsekakor
zahteva dodaten opis načina uporabe tega merila v razpisni dokumentaciji. Zgolj navedba
merila, brez opisa načina uporabe, ne zadostuje. Samo kot primer nedopustnih in izrazito
subjektivnih meril lahko navedemo primere, ko naročnik z njihovim opisom poda le njihovo
relativno težo (boljši, slabši, manj primeren, zelo primeren ipd.), ne poda pa objektivnega
načina vrednotenja, ki bi ga vezal na primerjavo med prispelimi ponudbami.288 Navedeno
stališče je podprto tudi s strani drugih pravnih strokovnjakov289 in prakso Državne revizijske
komisije.290 Deskriptivne ocene (kot npr. pomembno, manj pomembno, bistvenega pomena)
285

Glej sodbo Sodišča (četrti senat), C-226/09, Evropska Komisija proti Irski, z dne 18.11.2010, kjer je
med drugim zapisano: »…Če po mnenju naročnika tehtanj[a] meril ni mogoče določiti zaradi
dokazljivih razlogov, mora naročnik – v javnem razpisu ali razpisni dokumentaciji […] – navesti merila
v padajočem zaporedju njihove pomembnosti«.
286
Glej še Bukovec, Marovt, M.: Merila za izbiro ponudbe po ZJN-2, PP, št. 49-50/2006, str. 14.
287
V zvezi z vprašanjem jasnosti meril je pomembna zlasti sodba Sodišča (peti senat), C-19/00, SIAC
Construction Ltd proti County Council of the County of Mayo, z dne 18.10.2001- Sodišče je v citirani
sodbi med drugim zapisalo, da morajo biti merila definirana tako, da jih vsak povprečno informiran in
prizadeven ponudnik (vezano na predmet javnega naročila) razume na enak način.
288
Kodela, F. v Čampa, M., Kodela, F., Matas, S., Šoltes, I., Štular, T.: Zakon o javnem naročanju s
komentarjem, Založba Uradni list RS, Ljubljana, 2007, str. 235.
289
Tako npr. tudi Mužina, A.: Javna naročila, pogoji in merila, Nebra, Ljubljana, 2002, str. 197, kjer
navaja: »…Ocenjevalne tehnike v katerih se dosežki ocenjujejo z deskriptivnimi znaki »slabo«,
»dobro«, »odlično« nujno potrebujejo opis ocenjevalnega standarda. Takšna merila so že po svojem
gramatikalnem izvoru in pomenu subjektivizirana, brez ustrezne konkretizirane opredelitve«.
290
Glej npr. sklep Državne revizijske komisije št. 018-58/01 kjer je le ta zapisala: »…Iz opisa
navedenega merila v razpisni dokumentaciji je razvidno, da je njegova uporaba vezana na kategorije,
kot so »manj kakovostne storitve«, »bolj kakovostne storitve«, »majhno«, »srednje«, »veliko« in »zelo
veliko število storitev.« Ker pa ostajajo navedene kategorije popolnoma nedefinirane, sporno merilo
naročniku dejansko omogoča, da prejete ponudbe namesto na podlagi vnaprej določenih objektivnih
parametrov ocenjuje po naknadno postavljenih subjektivnih preferencah. … Po mnenju Državne
revizijske komisije… bi moral naročnik obenem določiti (vsaj opisno) tudi objektivne parametre,
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so sicer redkost, kadar pa se uporabijo gre ponavadi za seštevke večih deskriptivnih ocen
meril (npr. najugodnejša je ponudba z večimi ocenami odlično v tehničnem delu meril).291 Ne
glede na navedeno pa je v pravni teoriji mogoče zaslediti stališča, da je tudi takšno
subjektivno vrednotenje posameznih meril v okviru ekonomsko najugodnejše ponudbe
dopustno.292 Takšno (drugačno) stališče je mogoče podpreti z ugotovitvami, da obstajajo tudi
življenjski primeri pri katerih naročnik ne more povsem »hermetično« zapreti opisa merila,
včasih pa uporabi celo vnaprej napovedano oceno strokovnjakov.293 Podoben primer je
obravnavan tudi v sodbi Sodišča C-19/00,294 kjer je bil predmet presoje dopustnosti uporabe
merila »končnih najnižjih stroškov« po presoji strokovnjakov, ki bodo ocenjevali ponudbe.
Poleg tega, da mora biti takšno merilo jasno zapisano v javni objavi in razpisni dokumentaciji
je sodišče že zapisalo:
» - the professional opinion in based in all essential points on objective factors regarded in
good professional practice as relevant and appropriate to the assessment made«.
Upoštevaje predstavljeno je potrebno zaključiti, da že ZJN-2 v tretjem odstavku 48. člena
izjemoma dopušča naročnikom možnost, da meril ne ovrednoti z merljivimi metodami, kadar
takšno vrednotenje objektivno ni mogoče. V takšnem primeru mora naročnik vsaj navesti
merila tako, da je iz vrstnega reda razvidno, katero merilo je najpomembnejše in katera so
manj pomembna. Najpomembnejše merilo je tisto, ki najbolj prispeva k visoki uvrstitvi na
ocenjevalni lestvici.295 Takšna merila sicer omogočajo določene subjektivne preference, zato
mora biti izbira najugodnejše ponudbe ob upoštevanju obravnavanih meril, kot to izhaja iz
predstavljene prakse Državne revizijske komisije, objektivno preverljivo.
Ko razpravlja teorija o merilih se postavlja tudi vprašanje v kakšni meri je dopustna uporaba
meril funkcionalnih in estetskih lastnostih. Oba težko najdeta zadovoljivo objektivno podlago,
kljub temu pa je dopustnost njune uporabe v praksi nesporna, seveda ob upoštevanju tudi
drugih zakonskih zahtev.296 V primeru javnega naročanja zdravil se navedeno vprašanje ne
zastavlja.
V praksi se merila večkrat zmotno vežejo na ponudnika in nagrajujejo neka stanja, ki so
vezana nanj (npr. njegove lastnosti, osebna, strokovna ali organizacijska stanja), hkrati pa ni
najti utemeljene povezave med temi stanji in predmetom javnega naročila. V vseh teh
na osnovi katerih bo prejete ponudbe mogoče razvrstiti med bolj ali manj kakovostne in bolj ali
manj obsežne. Naročnik bi torej moral kar je le mogoče precizno pojasniti, s čim bo meril kakovost in
obseg morebiti ponujenih dodatnih storitev«.
291
Tako Tudi Mužina, A.: že navedeno delo, str. 206.
292
Kostanjevec, V.: Opis meril za izbiro najugodnejše ponudbe v razpisni dokumentaciji, PP, št. 2122/2009,str. 31-33.
293
Glej še Mužina, A.: Javna naročila, pogoji in merila, Nebra, Ljubljana, 2002, str. 198.
294
Sodba Sodišča (peti senat), C-19/00, SIAC Construction Ltd proti County Council of the County of
Mayo, z dne 18. oktober 2001.
295
Tako tudi Kranjc, V.: Zakon o javnem naročanju (ZJN-2); Zakon o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) / uvodna pojasnila
Vesna Kranjc, GV, Ljubljana, 2007, str. 267.
296
Glej še Arrowsmith, S.: The Law of public and Utilities Procurement, Sweet & Maxwell, London
2005, str. 510.
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primerih pogoj iz zgoraj citirane določbe tretjega odstavka 48. člena ZJN-2 ni izpolnjen in
pomeni nepravilno (nezakonito) uporabo meril. Ta ugotovitev je našla svoje mesto tako v
sodbah Sodišča EU297 kot v prenekaterih odločitvah Državne revizijske komisije.298
Uporabo merila ekonomsko najugodnejše ponudbe je tako mogoče zaslediti v primerih, kjer
je pri izbiri najugodnejše ponudbe ob ceni potrebno upoštevati še druge okoliščine, kot npr. v
primeru :
- nepredvidenih dobav blaga ali storitev, ki nastanejo zaradi okvar, strojiloma, ipd., kjer
je za naročnike poleg cene zelo pomemben tudi dobavni rok oziroma rok izvedbe teh
del;
- dobavah blaga, kjer je za naročnika pomembno razmerje med ceno in kakovostjo in
kjer je mogoče višjo kakovost objektivno dokazati, itd.
V zvezi z javnim naročanjem zdravil je potrebno izpostaviti, da v praksi javnega naročanja ni
mogoče zaslediti primera, kjer bi bilo kot merilo določeno ekonomsko najugodnejša ponudba.
Navedeno utemeljuje predvsem dejstvo, da se cene registriranih zdravil ne oblikujejo prosto
na trgu, temveč je le ta v naprej predpisana. Ob upoštevanju ugotovitev, da se cena zdravil
oblikuje v skladu z ZZdr-2 in pravilnikom, ter da tako določena cena predstavlja najvišjo
dovoljeno prodajno ceno, med udeleženci pa je mogoč dogovor o nižji ceni zdravil, je
potrebno ugotoviti, da sama uporaba merila ekonomsko najugodnejše ponudbe v primeru
javnega naročanja zdravil ni zakonsko izključena.299 Tako tudi Direktiva 2014/24/EU v 93.
točki preambule določa, da tudi, če nacionalni predpisi določajo plačilo nekaterih storitev ali
postavljajo fiksne cene za določeno blago, bi bilo treba pojasniti, da je še vedno mogoče
oceniti razmerje med kakovostjo in ceno na podlagi drugih dejavnikov kot zgolj ceni ali
plačilu. Glede na zadevno storitev ali proizvod bi taki dejavniki lahko na primer vključevali
pogoje dobave ali plačila, vidike, povezane s poprodajnimi storitvami (na primer obseg
svetovalnih in nadomestnih storitev), ali okoljske oziroma socialne vidike. V primeru javnega
naročanja zdravil pa je pri morebitni uporabi merila ekonomsko najugodnejša ponudba
potrebno upoštevati tudi omejitve, ki izhajajo iz ZZdr-2. Tako primeroma kot elementa
ekonomsko najugodnejše ponudbe ni mogoče določiti kakovosti, saj različna kakovost zdravil
(o različni kakovosti bi lahko govorili zgolj v primeru generičnih zdravil) že po samem zakonu
ni dopustna. Kot element ekonomsko najugodnejše ponudbe se v primeru dobave zdravil
lahko ob ceni primeroma določi dobavni rok, česar pa se naročniki v praksi, predvsem zaradi
297

Vzorčen primer prakse Sodišča EU je sodba Sodišča (četrti senat), C-31/87, Gebrooeders Beentjes
proti Nizozemski, z dne 20. september 1988, kjer je sodišče podalo jasno stališče o tem, da merilo ne
sme biti povezano s ponudnikom, ampak izključno s predmetom javnega naročila. Tako generalni
pravobranilec Darmon ob navedeni zadevi zapiše: »As regards the award criteria (directives) referred
exclusively to the nature of the work to be carried out and it excluded any consideration relating to the
conctractor itself«.
298
Tako je Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil že v zadevi št. 018102/02 kar se tiče postavitve meril, zapisala:»Glede meril povprečna mesečna bruto plača na
zaposlenega v letu 2001 – 5 točk in strokovna izobrazba kadrov – 5 točk pa je Državna revizijska
komisija mnenja, da nista smiselno povezani s predmetom javnega naročila“.
299
Tako tudi Bergman, M. A., Lundberg, S.: Tender evolution and supplier methods in public
procurement; Journal of Purchasing and Supply Management, št. 2/2013, str. 73–83. Dokument je
dostopen pod povezavo, objavljeno pod opombo št. 277.
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zagotavljanja redne in nemotene preskrbe z zdravili, ne poslužujejo. Določitev dobavnega
rok v primeru nabave zdravil tako ni prepuščen ponudniku, temveč je izrecno opredeljen v
naprej v razpisni dokumentaciji.
V zvezi s merilom (pojmom) »ekonomsko najugodnejša ponudba« pa prinaša določene
novosti Direktiva 2014/24/EU. Direktiva v 89. točki preambule navaja: »…. da je pojem meril
za oddajo javnega naročila bistven pojem direktive. Zato je pomembno, da so zadevne
določbe, kolikor je mogoče, enostavne in racionalizirane. To je mogoče doseči z uporabo
izraza „ekonomsko najugodnejša ponudba“ kot glavnega koncepta, saj bi bilo vse uspešne
ponudnike navsezadnje treba izbrati glede na to, katera med ponujenimi rešitvami je po
mnenju posameznega javnega naročnika najboljša z ekonomskega vidika«. Posledično
direktiva v nadaljevanju (prvi odstavek 67. člena) določa, da javni naročniki brez poseganja v
nacionalne zakone ali druge predpise v zvezi s ceno posameznega blaga ali plačilom
posameznih storitev javna naročila oddajo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.
Ekonomsko najugodnejša ponudba z vidika javnega naročnika se določi na podlagi cene ali
stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v
življenjski dobi in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na
podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske in/ali socialne vidike, povezane s
predmetom zadevnega javnega naročila«.300
V direktivi je v zvezi z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo določen neizčrpen
seznam možnih meril za oddajo javnega naročila, ki zajemajo okoljske in socialne vidike.
Javne naročnike bi bilo treba spodbuditi, da izberejo merila za oddajo, ki jim bodo omogočila
pridobitev visokokakovostnih gradenj, blaga in storitev, ki najbolj ustrezajo njihovim
potrebam.301 Da bi spodbudili javno naročanje, bolj usmerjeno v kakovost, direktiva državam
članicam dovoljuje, da prepovejo ali omejijo uporabo merila izključno cenovne ali stroškovne
učinkovitosti pri oceni ekonomsko najugodnejše ponudbe, če se jim to zdi primerno.302
V izogib zamenjavi z merilom za oddajo javnega naročila, ki je v Direktivah 2004/17/ES in
2004/18/ES poimenovano kot „ekonomsko najugodnejša ponudba“303, bi morali za ta koncept
uporabiti drug izraz, tj. „najboljše razmerje med ceno in kakovostjo“. Razlagati bi ga bilo torej
treba v skladu z ustrezno sodno prakso glede navedenih direktiv, razen kadar je rešitev, ki je
navedena v tej direktivi, očitno bistveno drugačna.304

300

Glej drugi odstavek 67. člena direktive in sodbo Sodišča (tretji senat), C-368/10, Evropska komisija
proti Kraljevini Nizozemski, z dne 10.12.2012 (merila za oddajo lahko vključujejo "socialne, okoljske in
inovativne lastnosti ter pogoje trgovanja).
301
92. točka preambule direktive.
302
Glej drugi odstavek 67. člena direktive in 90. točko preambule direktive.
303
Podrobneje o različnem pomenu merila »ekonomsko najugodnejša ponudba« po Direktivi
2004/18/ES in Direktivi 2014/24/EU glej Bordalo Faustino, P.: Award criteria in the New EU Directive
on Public Procurement, Public Procurement Law Review, št. 3/2014, str. 124 – 133.
304
89. točka preambule direktive.
Stran 85 od 129

2.4.3.2 Posebnosti pri oblikovanju meril v primeru javnega naročanja zdravil
V zvezi z ugotovitvami, da se pri javnem naročanju zdravil merilo ekonomsko najugodnejše
ponudbe ne uporablja, ter da se naročnikom tudi v zvezi z uporabo merila najnižje cene
postavljajo določena vprašanja, povezana predvsem z dejstvom, da se dejansko zagotovi
izbor najugodnejše ponudbe, so v nadaljevanju opisane prednosti in slabosti posameznih
rešitev, ki se jih poslužujejo naročniki.
Na podlagi analize objavljenih razpisnih dokumentacij za dobavo zdravil sem ugotovila, da se
naročniki pri oblikovanju merila za dobavo zdravil praviloma poslužujejo dveh različnih
rešitev, in sicer:
-

da se kot merilo določi najnižja veljavna cena zdravila z upoštevanim fiksnim
popustom,
da se kot merilo določi najnižja cena v svoji čisti obliki, brez kakršnih koli modifikacij.

Popust od veljavne cene zdravil
Izpostavit je potrebno, da merilo »najnižja veljavna cena zdravila z upoštevanim fiksnim
popustom« dejansko pomeni merilo »najnižje cene«, saj naročnik izmed prejetih ponudb
izbere ponudbo, ki je zanj cenovno najugodnejša.
Tako oblikovano merilo predstavlja zgolj opis, na kakšen način bo naročnik uporabil merilo,
torej, da bo (na določen datum)305 veljavno ceno zdravila znižal za ponujen popust, po drugi
strani pa naročnik na takšen način tudi definira način usklajevanje ponudbene cene.
V primeru uporabe merila »najnižja veljavna cena zdravila (najvišja dovoljena cena zdravila,
izredno višja dovoljena cena zdravila, dogovorjena cena zdravila) z upoštevanim fiksnim
popustom«306 naročniki praviloma v razpisni dokumentaciji pripravijo seznam zdravil in k
vsakemu posameznemu zdravilu vpišejo veljavno ceno zdravila,307 ponudniki pa nato sami k
veljavni ceni posameznega razpisanega zdravila vpišejo popust. Cena z upoštevanim
popustom predstavlja vrednost, ki je predmet vrednotenja v okviru merila.

305

Nekateri naročniki v fazi analize in ocenjevanja ponudb ponujene cene ažurirajo in nato te cene
znižajo za odstotek ponujenega popusta.
306
Primer merila v razpisi dokumentaciji za dobavo zdravil v UKC Maribor »najnižja končna cena
posamezne vrste blaga z upoštevanim fiksnim popustom na dogovorjeno ceno oz. najvišjo dovoljeno
ceno oz. izredno višjo dovoljeno ceno za zdravila, ki ju določa JAZMP«. Razpisna dokumentacija je
objavljena na Portalu javnih naročil datum objave 29.09.2014, številka objave JN9574/2014 in v
Uradnem listu EU, datum objave 02.10.2014, številka objave 2014/S 189-333342, ter je dostopna na
naslednji povezavi: http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/.
307
Razpisno dokumentacij je mogoče pripraviti tudi tako, da ponudniki k objavljenemu seznamu
zdravil sami vpisujejo ob popustu tudi veljavne cene zdravil. Glej primeroma razpisno dokumentacijo
Ministrstva za zdravje za dobavo zdravil, objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave
JN11982/2011. Ugotoviti pa je potrebno, da se naročniki redko poslužujejo takšne rešitve.
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V praksi javnega naročanja zdravil predstavljena rešitev odpira vrsto dodatnih vprašanj do
katerih se pravna teorija še ni celovito opredeljevala. Glede na navedeno bom v zvezi s
predstavljenimi pravnimi vprašanji predstavila rešitve, ki so jih izoblikovali posamezni
naročniki, ter predstavila svoje stališče o obravnavani pravni problematiki.
Kot prvo se postavlja vprašanje ažuriranja v razpisni dokumentaciji objavljenih cen zdravil in
seznama registriranih zdravil, ki jih naročnik pridobi iz spletne strani ZZZS (Centralne baze
zdravil - CBZ) na točno določen dan. S vprašanjem nujnosti ažuriranja cen pa je povezano
še nadaljnje vprašanje, in sicer vprašanje možnosti upoštevanja paralelnih zdravil,308 ki so
bila registrirana šele v obdobju od objave razpisne dokumentacije do roka za predložitev
ponudb.
Menim, da je potrebno ponudnikom pri pripravi ponudbe zagotoviti enako izhodišče, torej da
vsi ponudniki podajo popuste na cene zdravil, ki so v času oddaje ponudbe veljavne.
Navedeno izhaja tudi iz temeljnih načel javnega naročanja, predvsem načela enakopravne
obravnave vseh ponudnikov. V kolikor pride v času od objave razpisne dokumentacije do
roka za predložitev ponudb do spremembe katere izmed objavljenih cen zdravil, mora le to
naročnik popraviti (popravek razpisne dokumentacije) oziroma ponudniku omogočiti, da sami
poleg popusta vpišejo tudi veljavno ceno zdravila, kar nenazadnje ponudnikom zdravil
nalaga že sam ZZdr-2.309
Navedeno v celoti velja tudi v primeru, če se veljavna cena zdravil spremeni šele po
predložitvi ponudb in pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila. Menim, da bi
morali naročniki v vsakem primeru pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
ažurirati ponujene cene. Le na takšen način je namreč mogoče zagotoviti izbor dejansko
najugodnejše ponudbe.
Nasprotno pa je mogoče zaslediti tudi stališča, da ažuriranje ponujenih cen v fazi analize in
ocenjevanja ponudb ni potrebno.310 Tudi v takšnem primeru naročnik zagotovi ponudnikom
enako izhodišče, saj pri vseh ponudnikih upošteva cene zdravil, ki so veljale na dan oddaje
ponudbe.

308

Pojem »paralelna zdravila« je izoblikovala praksa, zato ni mogoče najti njegove uradne definicije.
Kljub temu je pojem v praksi javnega naročanja zdravil pogosto uporabljiv, zato v nadaljevanju
podajam definicijo, »paralelnega zdravila«, ki jo je izoblikovala praksa javnega naročanja. »Paralelna
zdravila so zdravila enake kemične sestave, jakosti oziroma koncentracije, v enaki farmacevtski obliki,
ki so medsebojno zamenljiva«. Definicija paralelnega zdravila zajame vsa medsebojno zamenljiva
zdravila - originalno zdravilo ter vsa generična zdravila na tržišču.
309
V praksi javnega naročanja naročniki praviloma objavljenih cen zdravil ne ažurirajo oziroma jih
ažurirajo zgolj v času izvajanja pogodbe. Takšna praksa javnega naročanja je po mojem mnenju
zgrešena. Objavljene cene zdravil bi bilo potrebno ažurirati vsaj pri ocenjevanju ponudb, ter na ta
način zagotoviti izbor dejansko najugodnejše ponudbe.
310
Glej npr. razpisno dokumentacijo UKC Maribor, objavljeno na Portalu javnih naročil JN4302/2015.
Razpisna dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi:
http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/
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V primeru, ko naročnik cene zdravil v fazi analize in ocenjevanja ponudb ne ažurira, je
mogoča situacija, da je kot najugodnejša izbrana ponudba, ki to dejansko ni (možni so
primeri, ko se cena zdravila v času od predložitve ponudb do sprejema odločitve o oddaji
javnega naročila zviša in zato kljub ponujenemu popustu ni več najugodnejša; ali obratno
cena zdravila v roku po predložitvi ponudb pade in bi zato bila, v kolikor bi naročnik le to
upošteval, ter glede na ponujen popust, najugodnejša).
Glede možnosti upoštevanja paralelnih zdravil, ki so bila registrirana šele v obdobju od
objave razpisne dokumentacije do roka za predložitev ponudb, pa je potrebno ugotoviti, da
je možnost upoštevanja le teh odvisna od naročnikovih zahtev v razpisni dokumentaciji.
Naročnik mora tako v razpisni dokumentaciji nedvoumno navesti, ali bo upošteval zdravila,
ki so bila registrirana v času po objavi razpisne dokumentacije vendar pred rokom za
predložitev ponudb. Ugotoviti je mogoče, da naročniki praviloma dopustijo možnost, da
ponudniki ponudijo tudi takšna zdravila, saj gre za zdravilo, ki je veljavno v pravnem
prometu. Naročniki lahko v ta namen bodisi popravijo seznam registriranih zdravil, bodisi
ponudniku omogoči, da na lastnem obrazcu navede takšna zdravila z njihovo veljavno ceno
in podanim popustom.311 V primerih, kjer naročniki ponudnikom ne dopustijo, da v ponudbi
ponudijo tudi zdravila, ki niso navedena na seznamu registriranih zdravil, objavljenem v
razpisni dokumentaciji, pa je možnost dodajanja teh zdravil praviloma omogočena tekom
izvajanja okvirnega sporazuma oziroma pri naslednjem odpiranju konkurence med sklenitelji
okvirnega sporazuma. 312
Pred uveljavitvijo ZZdr-2 se je naročnikom pogosto zastavljalo vprašanje katere cene
upoštevati v primeru, ko najvišje dovoljene cene niso ažurno objavljene, dogovorjene cene
pa tudi sicer niso bile v celoti javno dostopne. V zvezi s tem sta se porajali predvsem dve
vprašanji, in sicer:
− katere cene upošteva naročnik v seznamu registriranih zdravil, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije;
− po kateri ceni lahko ponudnik ponuja zdravila, objavljeni ali veljavni ceni.
Vprašanje, katere cene zdravil je potrebno upoštevati v posameznem primeru javnega
naročanja zdravil, objavljene ali veljavne cene zdravil, je bila predvsem posledica nejasne
oziroma pomanjkljive zakonske ureditve v ZZdr-1, ter njegovih podzakonskih predpisov, ter
neažurnega objavljana veljavnih cen zdravil.
Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini,313 ki je veljal do uveljavitve
ZZdr-2, je v prvem odstavku 24. člena določal, da JAZMP najmanj enkrat mesečno objavlja
311

Tako primeroma tudi UKC Maribor v razpisni dokumentaciji za dobavo zdravil objavljeni na Portalu
javnih naročil datum objave 29.09.2014, številka objave JN9574/2014 in v Uradnem listu EU, datum
objave 02.10.2014, številka objave 2014/S 189-333342.
312
Glej na primer razpisno dokumentacijo izvajalca skupnega javnega naročanja za dobavo zdravil –
Ministrstva za javno upravo, objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 31.07.2015, številka
objave JN 5225/2015, in v Uradnem listu Evropske Unije, datum objave 04.08.2015, številko objave
2015/S 148-272932 in sklep Državne revizijske komisije št. 018-233/2015, z dne 07.12.2015. Sklep
DRKM je dostopen na naslednji povezavi: http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2015120911224354/
313
Ur. l. RS, št. 102/10, 6/12 in 16/13.
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dovoljene cene zdravil in izredno višje dovoljene cene zdravil na svoji spletni strani v
katalogu informacij javnega značaja. Roka, v katerem JAZMP objavlja dogovorjene cene,
pravilnik ni urejal, določal je le, da mora Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pošiljati
JAZMP in Ministrstvu za zdravje cene zdravil na debelo in dogovorjene cene, ter datum
začetka veljavnosti, in sicer najmanj enkrat mesečno v elektronski obliki.
Navedena pravna problematika je bila v večji meri odpravljena z uveljavitvijo ZZdr-2.
ZZdr-2 ureja vzpostavitev centralne baze zdravil za namen spremljanja cen zdravil,314 določa
subjekte, ki so v centralno bazo zdravil zavezani sporočati podatke o cenah zdravil,315
vprašanje načina posredovanja podatkov in dostopa do teh podatkov pa je prepuščeno
urejanju s strani podzakonskih predpisov.316 Zavezanci morajo posredovati podatke o ceni
zdravila ter začetku in prenehanju njene veljavnosti v centralno bazo zdravil najpozneje dva
delovna dneva pred začetkom oziroma prenehanjem veljavnosti cene zdravila, druge
podatke pa v osmih dneh od njihovega nastanka.317 Podatki v centralni bazi zdravil318 se
dnevno ažurirajo.
Ne glede na navedeno, pa se tudi po uveljavitvi ZZdr-2 in vzpostavitvi centralne baze zdravil
pojavljajo situacije, ko cene zdravil v centralni bazi zdravil niso ažurne.
Glede vprašanja, katere cene zdravil je potrebno upoštevati v posameznem primeru javnega
naročanja zdravil, objavljene ali veljavne cene zdravil, je potrebno upoštevati določbo 163.
člena ZZdr-2 (prej 99. člen ZZdr-1), ki nalaga uporabo veljavne cene zdravil.
Naročnik je tako dolžan v razpisni dokumentaciji upoštevati veljavno ceno, v kolikor mu je
seveda poznana, ne glede na to, da le ta ni ažurno objavljena. Sicer pa je na veljavno ceno
zdravila dolžan obvestiti naročnika že sam ponudnik, saj bi bilo v nasprotnem primeru, ko je
veljavna cena nižja od objavljene, ponudniku mogoče očitati kršitev določbe ZZdr-2, ki
izrecno določa, da cena zdravil ne sme biti višja od veljavne cene zdravila. Takšna
argumentacija pa izhaja tudi iz 6. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v
humani medicini,319 ki določa, da se datum začetka veljavnosti najvišje dovoljene cene in
izredne višje dovoljene cene zdravila določi z odločbo. ZZdr-2 veljavnost cene zdravila ne
pogojuje z javno objavo cene zdravil, kar velja tudi za dogovorjene cene zdravil.
Pomembno vprašanje pri javnem naročanju zdravil pa je tudi vprašanje izbire zdravila v
primeru enakih najnižjih cen za ponujene paralele istega ponudnika.
314

Sedmi odstavek 163. člena ZZdr-2.
Osmi odstavek 163. člena ZZdr-2.
316
Deseti odstavek 163. člena ZZdr-2 nalaga sprejem podzakonskega predpisa. Iz predhodnih in
končnih določb ZZdr-2 izhaja, da morajo biti podzakonski predpisi sprejeti v 18. mesecih po uveljavitvi
zakona (t.j. do 22.9.2015), ob tem pa samega roka za sprejem podzakonskega predpisa iz desetega
odstavka 163. člena ZZdr-2 ne ureja.
317
Deveti odstavek 163. člena ZZdr-2.
318
www.czz.si
319
Ur. l. RS, št. 32/15 in 15/16. Enako določbo je vseboval tudi Pravilnik o določanju cen zdravil za
uporabo v humani medicini (Ur. l. RS, št. 102/10, 6/12 in 16/13).
315
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Odgovor na vprašanje, katero zdravilo izbrati v primeru, ko posamezni ponudnik poda enake
najnižje končne cene za ponujene paralele pri posameznih vrstah blaga (zdravilih), je
praviloma mogoče najti že v razpisnih dokumentacijah posameznih naročnikov.
Ob upoštevanju pojma »paralelno zdravilo«, ki zajame vsa medsebojno zamenljiva zdravila
torej originalno zdravilo ter vsa generična zdravila na tržišču in ob prizadevanjih naročnikov,
da si zagotovijo čim večji nabor različnih (generičnih) zdravil, se naročniki praviloma
poslužujejo rešitve, da v razpisni dokumentaciji za dobavo zdravil predvidijo, da bodo v
primeru, da bo posamezni ponudnik podal enake najnižje končne cene za ponujene paralele,
upošteval vse paralele, ki bodo ustrezale vsem strokovnim zahtevam, v enakih deležih.320

Slika 1
Slika 1 prikazuje primer priloge iz obvestila o oddaji javnega naročila za dobavo zdravil, ki ga je izdal
Univerzitetni klinični center Maribor. Ponujena zdravila od posameznih ponudnikov so v skladu z
razpisno dokumentacijo prikazana po posamezni zdravilni učinkovini, farmacevtski obliki, količinski
sestavi in pakiranju (na takšen način so tudi oblikovne tehnične specifikacije). V konkretnem primeru
so tako pod zaporedno št. (ident) 040201 zdravilna učinkovina – dikofenak natrij, farmacevtska oblika
– kapsula, količinska sestava – 75 mg, pakiranje – škatla z 20 kapsulami ponudbe predložili naslednji
320

Glej na primer razpisno dokumentacijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor objavljeno na
Portalu javnih naročil, datum objave 31.08.2012, številka objave JN9413/2012 in v Uradnem listu EU,
datum objave 4.9.2012, številka objave 2012/S 169-279961. Razpisna dokumentacije je dostopna na
naslednji povezavi: http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/arhiv-jn/.
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ponudniki: Kemofarmacija Ljubljana, d.d., Gopharm d.d., Farmadent d.o.o. in Salus veletrgovina d.o.o.
Najugodnejši je ponudnik Kemofarmacija Ljubljana, ki je za isto ceno, t.j. 2,6532 EUR ponudil dva
paralelna zdravila in sicer zdravilo Naklofen DUO proizvajalca KRKA in DICLO DUO proizvajalca
ASTELLAS. V skladu z merilom iz razpisne dokumentacije, ter upoštevaje dejstvo, da je naročnik v
razpisni dokumentaciji predvidel, da bo v primeru, da bo posamezni ponudnik podal enake najnižje
končne cene za ponujene paralele, upošteval vse paralele, ki bodo ustrezale vsem strokovnim
zahtevam, v enakih deležih, se bo s ponudnikom Kemofarmacija Ljubljana sklenil okvirni sporazum za
obe ponujeni paraleli, posamezna naročila zdravil Naklofen DUO proizvajalca KRKA in zdravil DICLO
DUO proizvajalca ASTELLAS pa se bodo nato izvajala po enakih deležih.

Bistven problem pri izvajanju javnih naročil za dobavo zdravil na opisan način, torej kjer se
kot merilo določi »najnižja veljavna cena zdravila z upoštevanim fiksnim popustom« pa je
vprašanje, ali je tak način oddaje javnih naročil skladen s temeljnimi načeli javnega
naročanja. V kolikor namreč JAZMP dovoli povišanje najvišje dovoljene cene, se ob
nespremenjenem popustu za naročnika poviša tudi nabavna cena zdravila. Pri generičnih
zdravilih v takih primerih obstaja možnost, da ponudnik, ki je bil za posamezno zdravilo
(sklop zdravil) izbran kot najugodnejši, po povišanju najvišje dovoljene cene zdravila ni več
najugodnejši. Velja tudi obratno: v primeru, da cena neizbranega zdravila po opravljenem
izboru pade, bi bilo to (neizbrano) zdravilo lahko cenejše od izbranega. Oba primera
pomenita kršitev načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.321
Poudariti pa je potrebno, da se predstavljene težave pojavljajo zgolj v primeru javnega
naročanja registriranih zdravil. Cene neregistriranih zdravil niso zakonsko regulirane,
posledično tudi ni posebej urejeno usklajevanje teh cen, zato se naročniki v pogodbah
praviloma dogovorijo, da se bodo cene usklajevale v skladu s Pravilnikom o načinih
valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe
javnega sektorja.322 Z usklajevanjem pogodbenih cen, kot je predvideno v pravilniku, ne
prihaja do težav, povezanih z dejstvom, da se dejansko izbere najugodnejša ponudba v
celotnem trajanju pogodbe, kot je to v primeru registriranih zdravil.

321

Tako tudi Loncner, M.: Javno naročanje blaga in storitev v javnih zdravstvenih zavodih, magistrsko
delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2012, str. 40.
322
V skladu s 6. členom pravilnika se lahko valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju
indeksa cen (iz indeksa cene, ki ga uradno objavlja: Statistični urad Republike Slovenije, EUROSTAT
ali Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije), se
lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in
2.
ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka
enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno
preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.
Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.
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Fiksne cene zdravil
Težavam, ki se pojavljajo v primeru izbire ponudbe na podlagi merila »najnižja veljavna cena
zdravila z upoštevanim fiksnim popustom,« se je mogoče izogniti le z izvedbo javnega
naročila, v katerem se določijo fiksne cene zdravil v času trajanja pogodbe.323
Tudi v takšnem primeru pa obstaja možnost, da bodo cene zdravil v obdobju po podpisu
pogodbe padle. V pravni teoriji je v zvezi z navedenim zaslediti stališča, da se je potrebno
pred takšnim tveganjem (padec cen v obdobju po podpisu pogodbe) zavarovati, ter
priporočila, kako to doseči, in sicer:324
1. s skrajšanjem časa trajanja pogodb (na primer odpiranje konkurence med
sklenitelji okvirnega sporazuma vsakih 6. mesecev);
2. v pogodbo vnesti določila o obveznem znižanju nabavne cene v primeru
padca veljavnih cen zdravil.
Menim, da predlagane rešitve s katerimi se želi naročnik zavarovati pred morebitnim
naknadnim znižanjem cen, niso potrebne. Navedeno je posledica dejstva, da že OZ325 v 443.
členu vsebuje določilo, ki ureja predpisano ceno. OZ tako v 443. členu določa, da če je
dogovorjena večja kupnina od cene, ki jo je za posamezno vrsto stvari predpisal pristojni
organ, dolguje kupec le predpisano ceno; če pa je dogovorjeno kupnino že plačal, ima
pravico zahtevati vrnitev razlike. Iz citiranega določila tako izhaja, da posebna pogodbena
določila v obliki obveznega znižanja ponudbene cene v primeru padca veljavnih cen zdravil
niso potrebna, saj kupec že na podlagi 443. člena OZ dolguje prodajalcu predpisano (nižjo)
ceno, ne glede na to, ali je to predvideno v pogodbi ali ne.
Predstavljen način javnega naročanja zdravil, kjer se dogovori fiksna cena registriranih
zdravil pomeni odstop od sicer s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani
medicini326 predpisanim načinom usklajevanja cen zdravil. Takšen odstop od predpisanega
načina usklajevanja pogodbene cene pa je, kot ugotovljeno, možen samo v omejenem
obsegu, in sicer v primeru povišanja cene zdravila. V primeru znižanja cene zdravila,
dogovor o fiksnosti cen ni mogoč, saj bi takšen dogovor pomenil kršitev določbe tretjega
odstavka 163. člena ZZdr-2, ki določa, da cene zdravil ne smejo biti višje od najvišje
dovoljene cene zdravila.
O zakonitosti določbe glede fiksnosti cene zdravil (oziroma, da se morajo cene znižati v
primeru znižanja veljavne cene zdravila) se je izrekla tudi Državna revizijska komisija v
sklepu št 018-233/2015, z dne 07.12.2015. Vlagatelji so očitali naročniku (izvajalcu skupnega
javnega naročanja – Ministrstvu za javno upravo), da zaradi navedene zahteve sami nosijo
323

Kot merilo se v navedenem primeru določi najnižja cena posameznega zdravila ali sklopa zdravil.
Tako tudi Loncner, M.: Javno naročanje blaga in storitev v javnih zdravstvenih zavodih, magistrsko
delo, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2012, str. 41.
325
Obligacijski zakonik, OZ, Ur. l. RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo.
326
Ur. l. RS, št. 32/15 in 15/16.
324
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vso tveganje zaradi morebitnega zvišanja ponudbene cene. V zvezi s tem navajajo, da se
cene zdravil v skladu s Pravilnikom o določanju cen zdravil v humani medicini pogosto
spreminjajo, naročnik pa je na njih prenesel tudi celotno tveganje glede morebitnega zvišanja
DDV.327
Državna revizijska komisija je utemeljenost naročnikove zahteve po fiksnosti cen zdravil
(oziroma, da se morajo cene znižati v primeru znižanja veljavne cene zdravila) presojala ob
upoštevanju posameznih določb okvirnega sporazuma, kjer je naročnik med drugim navedel,
da se sklepa okvirni sporazum za obdobje dveh let, znotraj navedena obdobja pa bo odpiral
konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma vsakih 6 mesecev. Naročnik je prav tako v
razpisni dokumentacij navedel, da bodo posamezni naročniki v okviru prvega 6 - mesečnega
obdobja posamezne okvirne sporazume sklenili s tistimi ponudniki, ki bodo ponudili najnižje
cene na enoto razpisanega zdravila v posameznem sklopu, v času ponovnega odpiranja
konkurence med kandidati v posameznem sklopu pa bo posebej opredeli, da se kot merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe uporabi ali fiksna cena na enoto ali ponujen fiksen %
popusta glede na cene usklajene s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani
medicini, ki je objavljena na spletni strani JAZMP. Ponudbene cene za posamezna zdravila v
sklopu v obdobju in za obdobje, za katero je bila odprta konkurenca, so fiksne.
Državna revizijska komisija je v obravnavanem sklepu zavrnila očitke vlagatelja, ter navedla,
da so merila jasna in nedvoumna. Državna revizijska komisija je ob tem poudarila, da so
ponudniki kot gospodarski subjekti svobodni pri presoji, ali bodo pogodbo s takšno vsebino
(fiksna cena zdravil oziroma njeno znižanje v primeru padca cen zdravil) sklenili ali ne, ter
navedla, da revizijski postopek ni namenjen temu, da bi vlagatelji dosegli zase ugodnejšo
formulacijo pogodbenih pogojev v vzorcu pogodbe, v kolikor pogodbeni pogoji očitno ne
kršijo kogentnih določb OZ ali določil zakonodaje, ki ureja postopke javnega naročanja. Iz
navedenih razlogov je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo kot neutemeljen
zavrnila.
Ne glede na predstavljene težave, ki se pojavljajo pri izbiri merila v postopkih javnega
naročanja zdravil, ter posledično pri vprašanju fiksnosti ponujenih cen v pogodbi, je potrebno
ugotoviti, da je v vsakem primeru postopek oddaje javnega naročila, kjer so dobavitelji
izbrani na podlagi najnižje cene posameznega zdravila (posameznega sklopa zdravil),
bistveno bolj pregleden, omogoča enakopravno obravnavo ponudnikov in tudi gospodarno
porabo javnih sredstev. Raziskava, opravljena v bolnišnici v Srbiji, je pokazala, da je mogoče
z izvedbo javnega naročanja cene zdravil znižati med 4,6% in 17,2 %. Najvišja znižanja cen
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Glede prevalitve tveganja povišanja davčne stopnje DDV na ponudnike je Državna revizijska
komisija v obravnavanem sklepu navedla, da Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001 s
spremembami) ne vsebuje določbe, ki bi prepovedovala, da riziko spremembe javnopravnih dajatev
(kot je sprememba DDV) nosi le ena izmed strank obligacijskega razmerja. Ponudniki se torej, kot že
izhaja iz te obrazložitve, odločijo, ali bodo sodelovali v postopku oddaje posameznega javnega
naročila. Poleg tega tudi sami določijo elemente svoje ponudbene cene, vključno z riziki, za katere
presodijo, da jih je potrebno vključiti v ponudbeno ceno.
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zdravil pa pri tem niso ponudili proizvajalci, ki ponujajo široko paleto zdravil, ampak tisti, ki
ponujajo omejeno paleto dragih zdravil.328

2.4.4 Morebitna dodatna merila in maksimalna dopustna cena
2.4.4.1 Merila v primeru zahtevane medsebojne kompatibilnosti med zdravili
Ob že predstavljenih posebnostih pri oblikovanju meril v primeru javnega naročanja zdravil,
pa je v določenih primerih nabave zdravil (npr. pri pripravi parenteralnih raztopin) potrebno
upoštevati tudi morebitno inkompatibilnost zdravil različnih proizvajalcev.
Naročniki za zagotovitev medsebojne kompatibilnosti zdravil pripravijo razpisno
dokumentacijo tako, da jim je omogočen nakup zdravil oziroma različnih odmerkov zdravil od
istega proizvajalca.
S tem namenom naročniki zdravila oziroma odmerke zdravil, ki jih je potrebno nabaviti od
istega proizvajalca, združijo v posameznem sklopu.
Oblikovanje razpisne dokumentacije na opisan način, torej, da se v okviru posameznega
sklopa združujejo zdravila oziroma različni odmerki zdravil, ki jih je potrebno nabaviti od
istega proizvajalca, je utemeljeno predvsem v primerih, kjer je potrebno pacientu dozirati
odmerek določenega zdravila glede na kg telesne mase, na voljo pa so različna pakiranja
posameznega zdravila, zato je pri odmerjanju potrebno združevanje različnih pakiranj
posameznega zdravila.
V navedenih primerih je zaradi spremljanja nezaželenih učinkov zdravila pomembno, da
pacient dobi celotni odmerek zdravila od istega proizvajalca. Čeprav gre v navedenih
primerih sicer za medsebojno zamenljiva zdravila, saj ponudniki ponujajo zdravila glede na
razpisano zdravilno učinkovino,329 pa lahko pri zdravilih različnih proizvajalcev prihaja do
določenih manjših razlik, ki so posledica posameznih dodatkov k zdravilu tekom proizvodnje
zdravila, zato njihovo kombiniranje v okviru enega odmerka zdravila po pravilih zdravstvene
stroke ni priporočljivo. V takšnih primerih bi bilo namreč bistveno oteženo spremljanje
nezaželenih učinkov zdravila na pacientu.
Primer: zdravnik oceni, da je potrebno pacientu dozirati določeno zdravilo glede na njegovo
težo v odmerku 700 mg. Navedeno zdravilo je na voljo v dveh različnih odmerkih, po 500 mg
in 100 mg. V takšnem primeru je potrebno pri pripravi odmerka kombinirati zdravilo v
pakiranju po 500 mg in 2x po 100 mg. Iz navedenega razloga naročnik oba pakiranja
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Milovanovič, D., Pavlovič, R.: Public drug procurement: the lessons from a drug tender in a
teaching hospital of a transition country, European Journal of Clinical Pharmacology, št. 60/2004, str.
149.
329
Glej še poglavje 2.3 Oblikovanje tehničnih specifikacij in izbira postopka oddaje javnega naročila,
str. 54 – 66.
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posameznega zdravila združi v en sklop, kot merilo pa določi najnižjo končno ponudbeno
vrednost sklopa.
Tako je primeroma UKC Maribor v eni izmed razpisnih dokumentacij za dobavo zdravil
zapisal:330
V primeru, ko naročnik razpisuje GEMCITABIN, in sicer odmerka 1 g in 200 mg (sklop 1), bo kot
najugodnejši ponudnik, za sklop 1 (v razpisni skupini 5), izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižji končni
seštevek vrednosti med ponudbami npr. :
- Gemzar 1000 mg (E. Lily)+ Gemzar 200 mg (E.Lily);
- Gemcitabin 1000 mg (Lek) + Gemcitabin 200 mg (Lek);
- Gemcitabin 1000 mg (Teva) + Gemcitabin 200 mg (Teva);
- Gemcitabin 1000 mg (Mylan) + Gemcitabin 200 mg (Mylan).

Združevanje zdravil različnih odmerkov v posamezen sklop z namenom, da se zagotovi
nakup vseh odmerkov od istega proizvajalca, pa je prav tako utemeljeno tudi v naslednjih
primerih:
-

v primerih, kjer se pri pacientu odmerek kontitira. Kontitirati odmerek je pojem, ki se
uporablja v praksi pri odmerjanju zdravila in pomeni, da se posameznemu pacientu
odmerja vsak dan različni odmerek zdravila, od najnižjega naprej, z namenom, da se
najde optimalni odmerek zdravila. Iz navedenega razloga je pomembno, da naročnik
razpolaga z vsemi odmerki posameznega zdravila, ki pa morajo biti, tudi iz razloga
spremljanja nezaželenih učinkov zdravila, od istega proizvajalca. Naveden način
odmerjanja zdravila je pogost pri bolnikih s psihičnimi motnjami;

-

v primerih, kjer se pacientu prav tako dnevno odmerjajo različni odmerki
posameznega zdravila, s tem da se bolniku ob začetku zdravljenja predpise višji
odmerek, ki pa se nato, glede na uspeh zdravljenja, zmanjšuje. Naveden način
odmerjanja zdravila je pogost pri različnih vnetjih oziroma pri t.i. protivnetnem
zdravljenju.

Opisani primeri torej opravičujejo združenje različnih odmerkov posameznega zdravila od
določenega proizvajalca v sklop, ter nato izbiro tistega ponudnika, ki v okviru enega sklopa
ponudi najnižjo končno ponudbeno vrednot sklopa.
Primer merila iz razpisne dokumentacije UKC Maribor: 331
-

330

najnižji seštevek končnih vrednosti posameznih zdravil iz sklopa, ki vsebujejo isto
učinkovino in farmacevtsko obliko, vendar v različnih odmerkih istega proizvajalca z

Razpisna dokumentacija je objavljena na Portalu
objave JN9574/2014 in v Uradnem listu EU, datum
333342.
331
Razpisna dokumentacija je objavljena na Portalu
objave JN9574/2014 in v Uradnem listu EU, datum
333342.

javnih naročil datum objave 29.09.2014, številka
objave 02.10.2014, številka objave 2014/S 189javnih naročil datum objave 29.09.2014, številka
objave 02.10.2014, številka objave 2014/S 189-
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upoštevanim fiksnim popustom na dogovorjeno ceno oz. najvišjo dovoljeno ceno oz.
izredno višjo dovoljeno ceno za zdravila, ki jo določa JAZMP.

Opisani primer merila pri javnem naročanju zdravil predstavlja izjemo v že tako specifičnem
postopku oddaje javnega naročila.

2.4.4.2 Maksimalna dopustna cena – MDC
V postopkih javnega naročanja se vse pogosteje uporablja institut maksimalno dopustne
cene.332 Institut maksimalno dopustne cene predstavlja maksimalno vrednost, ki jo je
naročnik pripravljen plačati za posamezno blago. Tako je primeroma tudi Univerzitetni
klinični center Maribor (med prvimi ali celo prvi izmed naročnikov) v različne razpisne
dokumentacije za dobavo blaga uvrstil institut maksimalno dopustne cene.333
Razlog za uvedbo obravnavanega instituta je Univerzitetni klinični center Maribor pojasnil v
razpisni dokumentaciji, in sicer so uvedbo instituta narekovale razmere na področju
zdravstva, ki so se v zadnjih letih drastično poslabšale, predvsem zaradi dogodkov, na
katere naročnik ni imel vpliva (zakonsko skrajšanje plačilnega roka na največ 30 dni, nižji
prejemki s strani ZZZS). V zvezi z navedenim je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel,
da bo pri ugotavljanju sprejemljivosti ponudb vse tiste ponudbe, ki bodo presegale
maksimalno dopustno ceno, ocenil kot nesprejemljive. 334
Menim, da gre za gospodarno, predvsem pa razumno rešitev, ki so jo, kot je navajal naročnik
v razpisni dokumentaciji, narekovale trenutne gospodarske razmere, kjer je bilo govora o
vsesplošni recesiji, ter »zategovanju pasu« predvsem v javnem sektorju. Predstavljena
rešitev namreč omogoča izbiro najugodnejše ponudbe posameznega blaga na trgu, naročnik
pa je z uvedbo obravnavanega instituta dosegel nižje cene kot bi jih dosegel sicer. Nekoliko
težje pa je vprašanje smiselnosti uvedbe instituta maksimalno dopustne cene v postopek
oddaje javnega naročila za dobavo zdravil, kjer je zgornja cena zdravil zakonsko regulirana.
Ker je lahko v skladu z ZZdr-2 cena zdravil nižja od njene najvišje dopustne cene, je
Univerzitetni klinični center Maribor navedeno upošteval v razpisni dokumentaciji za dobavo
zdravil, ki ga je izvajal v letu 2014, ter tudi v primeru dobave zdravil določil maksimalno
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Instituta maksimalno dopustne cene ZJN-2 ne pozna.
V letu 2012 je maksimalno dopustno ceno določil tako, da je nabavne cene iz preteklega leta znižal
za deset odstotkov. V letu 2013 ko je bila razvita centralna cenovna evidenca (CCE), kjer so zajete
nabavne cene potrošnih materialov sedmih slovenskih bolnišnic, in sicer: Univerzitetni klinični center
Maribor, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Jesenice, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Splošna bolnišnica Nova Gorica, Splošna bolnišnica Ptuj in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, pa
Univerzitetni klinični center Maribor kot MDC določi najnižjo ceno posamezne vrste blaga iz CCE.
334
Glej na primer razpisno dokumentacijo za dobavo medicinskih pripomočkov, diagnostike in blaga
široke potrošnje. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 20. 8. 2012, št.
objave JN9001/2012 in v Uradnem listu EU, datum objave 24. 8. 2012, št. objave 2012/S 162-270010.
333
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dopustno ceno, ki je seveda nižja od najvišje dovoljene cene zdravil.335 Ker je bil omenjeni
postopek oddaje javnega naročila za dobavo zdravil zaključen šele v začetku leta 2015,
institut maksimalno dopustne cene pa je v primeru javnega naročanja zdravil prvič
uporabljen, bodo učinki (prihranki) z naslova uporabe navedenega instituta razvidni šele čez
čas.
Nasprotnega mnenja pa je Državna revizijska komisija, ki je s sklepom št. 018-132/2014, z
dne 8.7.2014 v postopku oddaje javnega naročila za dobavo vrečk za kri razveljavila določila
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na maksimalno dopustno ceno.336 Svojo odločitev je
Državna revizijska komisija utemeljila z dejstvom, da maksimalna dopustna vrednost
predstavlja institut, ki ga ZJN-2 ne ureja. V kolikor naročnik ne more dokazati, da
maksimalna dopustna vrednost predstavlja hkrati tudi njegova zagotovljenega sredstva za
predmetno javno naročilo, je uporaba instituta maksimalno dopustne cene nezakonita. V
zvezi s tem je Državna revizijska komisija v obravnavanem sklepu tudi zapisala:
»Pri ugotavljanju, kakšne so cene, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu, ni mogoče
upoštevati samo ene, najnižje ponudbene cene, pridobljene v postopku oddaje javnega
naročila. Že dejstvo, da se besedilo 21. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 nanaša na
cene (v množini) namreč kaže na to, da je bil namen zakonodajalca v tem, da naj bi naročnik
pri ugotavljanju cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu, upošteval več različnih
cen, ki so bile dane v različnih okoliščinah in na različnih območjih. Posamezna cena ne
more biti podlaga za sklepanje o razmerah na trgu, saj lahko vsaka cena (zaradi različnih
razlogov) odstopa od povprečnih vrednosti (tako navzgor kakor tudi navzdol). Če je
ponudbena cena določenega ponudnika nižja od cen, ki so jih ponudili ostali ponudniki, je
takšna cena lahko posledica določenih objektivnih okoliščin oziroma konkurenčnih prednosti
ponudnika, kar pa še vedno ne pomeni, da ostale (višje) ponudbene cene ne predstavljajo
podlage za ugotavljanje povprečnih cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.
Nasprotno. Pri ugotavljanju tržnih cen v smislu ugotavljanja nesprejemljivosti ponudb mora
naročnik že po naravi stvari in v skladu z 21. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2
upoštevati različne cene na različnih območjih za enak predmet naročila in s pomočjo
povprečnih izračunov različnih cen ugotoviti dejansko stanje na trgu«.
Svojo odločitev opira Državna revizijska komisija tudi na sodno prakso Sodišča EU, ki je v
zadevi št. T-8/09337 zapisalo, da je pomembno upoštevati pri oddaji ponudbe zgornje meje
proračunskih sredstev (8. točka sodbe). Sodišče je v omenjeni sodbi zapisalo tudi, da s tem,
ko naročnik določi zgornjo mejo proračunskih sredstev, ki je absolutno merilo za ceno, določi
tudi pogoj za izvršitev predmeta naročila, s čemer ta predmet naročila natančno opredeli,
naročnik pa lahko glede na svoje proračunske omejitve določi meje proračuna, ki jih morajo
upoštevati ponudbe.
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Glej razpisno dokumentacijo za dobavo zdravil objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave
29.9.2014, številka objave JN9574/2014 in v Uradnem listu EU, datum objave 2.10.2014, številka
objave 2014/S 189-333342.
336
Glej še odločitev Državne revizijske komisije št. 018-335/2012, z dne 30.11.2012 kjer je Državna
revizijska komisija uporabo instituta maksimalno dopustne cene dovolila.
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Sodba Sodišča (četrti senat), T-8/09, Dredging International NV in Ondernemingen Jan de Nul NV
proti Evropski agenciji za pomorsko varnost (EMSA), z dne 13. september 2011.
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Kljub temu, da je Državna revizijska komisija razveljavila določila v zvezi z institutom
maksimalno dopustne cene v postopku oddaje javnega naročila za dobavo vrečk za kri, je
mogoče, ob upoštevanju njene argumentacije, kot izhaja iz sklepa, zaključiti, da je uporaba
instituta maksimalno dopustne vrednosti nezakonita v kateremkoli postopku oddaje javnega
naročila, v kolikor ne more naročnik dokazati, da predstavlja maksimalna dopustna cena tudi
zagotovljena sredstva, kot jih ima naročnik na voljo. S takšnim ravnanjem namreč naročnik
širi institut »nesprejemljive ponudbe« kot ga ureja ZJN-2.
V pravni teoriji je mogoče zaslediti mnenja, da je uporaba instituta maksimalno dopustne
cene dopustna, ter da je navedena odločitev Državne revizijske komisije nezakonita, saj za
takšno odločitev v ZJN-2 ni najti pravne podlage. 338 Avtorica v članku navaja, da je Državna
revizijska komisija naročnikov pogoj o maksimalno dopustni ceni in njegovo navedbo, da bo
vse ponudbe, ki bodo presegale maksimalno dopustno ceno, ocenil kot nesprejemljive,
neustrezno podredila pod institut nesprejemljive ponudbe (21. točko prvega odstavka 2.
člena ZJN-2).339 Pri konkretnem odločanju je Državna revizijska komisija sledila besedni
zvezi sprejemljiva oziroma nesprejemljiva ponudba po ZJN-2, ne pa vsebinski vlogi
maksimiranja cene v konkretnem primeru. Namen instituta nesprejemljive ponudbe iz 21.
točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je v tem, da se naročnikom omogoči, da tudi tiste
ponudbe, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, a je njihova cena previsoka, obravnava kot
nepopolne ponudbe.340 Tudi če ne bi bilo instituta »nesprejemljiva ponudba«, naročniki ne bi
bili zavezani, da ponudbo s previsoko ceno sprejmejo in s ponudniki sklenejo pogodbo. Toda
če ne bi bilo tega instituta, ne bi bila podana pravna podlaga, da tega ponudnika in vse druge
ponudnike nepopolnih ponudb povabijo v postopek s pogajanji (le v primeru da naročnik ni
prijel nobene sprejemljive in sicer popolne ponudbe). ZJN-2 namreč v prvem odstavku 28.
člena ZJN-2 navaja, da sme naročnik oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po
predhodni objavi, če v postopku oddaje naročila male vrednosti, odprtem postopku, postopku
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene
pravilne ali sprejemljive ponudbe, pri čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne
dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o
javnem naročilu, če v postopek s pogajanji vključi vse tiste ponudnike, ki izpolnjujejo
zahtevane pogoje iz 42. do 47. člena ZJN-2 in so v prejšnjem postopku oddaje naročila male
vrednosti, odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali
konkurenčnem dialogu predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na
postopek oddaje ponudb. V tem primeru mora pred začetkom postopka s pogajanji o izvedbi
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Glej Kranjc, V.: Ali ZJN-2 res prepoveduje naročnikom, da določijo najvišjo ceno, ki so jo
pripravljeni plačati za blago: ob odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-132/2014-6, Podjetje in
delo, št 1/2015, str 35-45.
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Nesprejemljiva ponudba« je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova
zagotovljena sredstva, ali ponudba, katere cena je višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila
na trgu.
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V skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je »popolna ponudba tista ponudba, ki je
pravočasna (glej 18. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), formalno popolna (glej 17. točko prvega
odstavka 2. člena ZJN-2), sprejemljiva, pravilna (glej še 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in
primerna (glej še 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Nepopolna je tako ponudba, ki je
nepravočasna, formalno nepopolna, nesprejemljiva, nepravilna ali neprimerna.
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postopka na podlagi te točke obvestiti tudi vse ponudnike ali kandidate, ki so v prejšnjem,
neuspešno izvedenem postopku predložili ponudbe.
Avtorica v članku navaja, da določitev maksimalno dopustne cene predstavlja pogoj, ki se
nanaša na ceno posameznega proizvoda. Pogoji se lahko namreč nanašajo na osebo
ponudnika, na njegove sodelavce, na pogodbeni predmet, na kraj dobave, na način
servisiranja, na način plačila, na ceno. Naročnik pri določitvi pogojev ni povsem avtonomen,
saj ne sme določiti pogoja, ki bi bil neupravičeno diskriminatoren. Neupravičeno
diskriminatoren je pogoj, ki z določenim predmetom javnega naročila ni smiselno povezan, ki
v poslovni praksi ni običajen, ki ga objektivno ni mogoče opravičiti. V primeru določitve
maksimalno dopustne cene kot pogoja, je lahko le ta cenejša, pogoj pa je, da ni dražja od
zneska določenega v razpisni dokumentaciji. Takšen pogoj je dovoljen, ter ne predstavlja
neupravičeno diskriminatornega pogoja. Naročnik tako sme določiti maksimalno dopustno
ceno, četudi njegove finančne razmere dopuščajo nakup blaga po višji ceni in četudi razmere
ne izkazujejo, da so tržne cene višje. Če naročnik določi maksimalno dopustno ceno niže,
kot znašajo njegova razpoložljiva sredstva, to pomeni, da poskuša dobiti blago po še nižji
ceni, kot je načrtoval. Tudi če določi maksimalno dopustno ceno niže, kot so tržne cene, to
pomeni enako – spodbuditi ali celo izsiliti želi ponudnike, da še znižajo ceno. Če je
maksimalno dopustno ceno določil prenizko, ne bo dobil nobene popolne ponudbe in bo
moral postopek ponoviti. Rednega postopka pa ne bo smel nadaljevati kot postopka s
pogajanji tako, da bi v nadaljevanem postopku določil višjo maksimalno dopustno ceno (kot
je določena v razpisni dokumentaciji za redni postopek), saj zahtev razpisne dokumentacije
ni dovoljeno spreminjati, če se redni postopek nadaljuje kot postopek s pogajanji po 1. točki
prvega odstavka 28. člena ali 1. točki prvega odstavka 29. člena ZJN-2. Avtorica v članku
tudi opozarja na neustreznost navedb Državne revizijske komisije v obrazložitvi sklepa, kjer
ta navaja, da bi moral naročnik, ki je določil maksimalno dopustno ceno, že v razpisni
dokumentaciji izkazati, da nima višjih razpoložljivih sredstev, ter pokomentira s strani
Državne revizijske komisije napačno razumevanje pojma »relevantni trg«.341
Na koncu prispevka avtorica še opozori na napačno povzemanje sodbe Sodišča v zadevi št.
T-8/09.342 Državna revizijska komisija je namreč v obrazložitvi sklepa sklicujoč se na
navedeno sodbo Sodišča navedla, da je dovoljeno ceno vnaprej maksimirati le, če je to
povezano z zagotovljenimi sredstvi naročnika,343 kar pa iz odločitve Sodišča po mnenju
avtorice ne izhaja.
Upoštevaje predstavljena različna mnenja glede uporabe instituta maksimalne dopustne
cene, ter predstavljene argumente na obeh straneh, se pridružujem mnenju avtorice, ter
menim, da je potrebno naročnikova določila glede maksimalno dopustne cene obravnavati
kot
dopusten
pogoj.
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Podrobneje o tem glej Kranjc, V.: Ali ZJN-2 res prepoveduje naročnikom, da določijo najvišjo ceno,
ki so jo pripravljeni plačati za blago: ob odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-132/2014-6,
Podjetje in delo, št 1/ 2015, str 43.
342
Glej opombo pod 341. točko.
343
Na 5. strani sklepa DRKM je navedeno, da »za razliko od omenjene sodbe Splošnega sodišča
Evropske unije …. naročnik ni zapisal, da maksimalno dopustno ceno (brez davka na dodano
vrednost) predstavlja njegova zagotovljena sredstva predmeta javnega naročila«.
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3. SKUPNO JAVNO NAROČANJE ZDRAVIL
3.1 Uvod
Decentraliziran način naročanja je bil do leta 2003 prevladujoč sistem, v katerem je vsak
naročnik ločeno, sam zase, izvajal vse postopke oddaje javnih naročil. Razumna osnova in
pojasnilo decentraliziranega postopka je zlati v tem, da je izkaz potreb javnih naročil mogoče
bolj približati končnemu uporabniku kot naročniku.344 Tak način naročanja je v posameznih
primerih lahko tudi ekonomsko učinkovitejši in hkrati zagotavlja razvoj zasebnega sektorja na
strani ponudnikov, še zlasti malih in srednjih podjetij.
Po letu 2003 se kot eden od načinov javnega naročanja vse bolj izpostavlja tako imenovano
skupno javno naročanje. To pomeni, da se naročniki, odvisno od skupnih potreb, povežejo in
skupaj izvedejo postopek javnega naročanja za določen dogovorjeni predmet.
Pocenitev nakupov države, racionalizacija poslovanja in poenotenje prakse oddaje javnih
naročil, so le nekateri izmed očitnih razlogov za centralno izvajanje tistih predmetov javnih
naročil, ki so skupna večini državnih organov. Institut skupnih javnih naročil tako ne uvaja
centralizacije zgolj zaradi prihrankov, temveč tudi zaradi racionalizacije delovanja državne
uprave, kjer se stikata združeno povpraševanje po določeni dobrini ter ponudba različnih
ponudnikov. Seveda so predmeti skupnih javnih naročil takšni, da lahko v poprečju
zadovoljijo večino državnih organov, zato je raznovrstnost različnih nakupov pri skupnih
javnih naročilih težko sprejemljiva.345
Skupna javna naročila so postala vse bolj pomembna tudi na področju zdravstvene
dejavnosti. Za zdravstveno dejavnost dajemo v Republiki Sloveniji sorazmerno velika
materialna sredstva, zato je zelo pomembno, da jih tudi racionalno in učinkovito uporabimo.
Takšen način javnega naročanja je znan, preizkušen v Evropi (Švedska, Nemčija, Češka,
Nizozemska, Avstrija, Velika Britanija, Švica, itn.) in v svetu (ZDA, itn.).346
Decembra 2003 je tako tudi Ministrstvo za zdravje pričelo z izvajanjem projekta skupnih
javnih naročil v zdravstvu, ki je zajemalo 15 različnih javnih naročil, med njimi tudi zdravila.
V primeru zdravil, pa za razliko od drugih predmetov nabave, obstaja interes po skupnih
nabavah ne samo na ravni posamezne države članice, temveč celotne EU. Sprejet je bil tudi
»Sporazum skupnih naročil«, ki ga je podpisalo 10 držav članic EU347 in Evropska komisija.
Podpis sporazuma je prostovoljen oziroma odvisen od volje posamezne države članice.
Sporazum omogoča državam članicam nabavo cepiv in zdravil skupaj in ne individualno. Na
ta način se zagotavlja državam članicam zadostna zaloga zdravil po sprejemljivih cenah, kar
344

Dolinšek, A.: Centralizacija javnih naročil ali skupno naročanje, gradivo za seminar javna naročila
tik pred 1.5.2004, Odin, 2003, str. 1.
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Tako Matas, S., Sodobni izzivi, št. 4/2005, Ljubljana, 2005.
346
Tako Arzenšek, J.: Skupna javna naročila v zdravstvu; Zanimivo je vedeti. Dokument je dostopen
na: http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/vestnik/st4-9/st4-9-691-701-3.htm.
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Interes za pristop k skupnemu sporazumu je izrazilo 27. držav članic EU.
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je pomembno za zagotavljanje zdravstvenega varstva pacientov. S »Sporazumom skupnih
naročil« so države članice tudi bolje pripravljene na morebitne čezmejne zdravstvene
izbruhe, preskrbo državljanov z zdravili in pod boljšimi pogoji kot v preteklosti. Preko
»Sporazuma skupnih naročil« lahko vsaka država podpisnica predlaga drugi državi
podpisnici, da skupaj izvedeta naročilo. Postopek nabave zdrave zdravil je voden s strani
dveh usmerjevalnih odborov, in sicer:
- Odbora za usmerjanje skupnih javnih naročil, ki bo zadolžen za vse zadeve
povezane s skupnim javnim naročanjem v skladu s Sporazumom skupnih naročil in
- Specialnega odbora za usmerjanje skupnih javnih naročil, ki po zadolžen za
specifična vprašanja pri skupnem javnem naročanju.348
Pomen skupnega javnega naročanja in pomembnost čezmejnega sodelovanja med državami
članicami pa poudarja tudi Direktiva 2014/24/EU. Direktiva vsebuje nova pravila o skupnem
čezmejnem javnem naročanju, katerih namen je olajšati sodelovanje med javnimi naročniki
ter povečati koristi notranjega trga z ustvarjanjem čezmejnih poslovnih priložnosti za
dobavitelje in izvajalce storitev.349 Sprejetje novih pravil, ki urejajo čezmejno skupno javno
naročanje je bilo potrebno, saj Direktiva 2004/18/ES, ki skupno čezmejno javno naročanje
implicitno dovoljuje, podrobnih pravil glede izvedbe čezmejnega skupnega javnega
naročanja ne vsebuje, zato se naročniki soočajo z znatnimi pravnimi in praktičnimi težavami
pri javnem naročanju pri osrednjih nabavnih organih v drugih državah članicah ali pri skupni
oddaji javnih naročil. V zvezi s skupnim oddajanjem javnih naročil s strani naročnikov iz
različnih držav članic se pojavljajo specifične pravne težave v zvezi s kolizijo nacionalnih
zakonodaj. Direktiva 2014/24/EU v bodoče odpravlja navedene težave s tem, ko vsebuje
podrobna pravila o pogojih za čezmejno uporabo osrednjih nabavnih organov, opredeljuje
veljavno zakonodajo o javnem naročanju, vključno z veljavno zakonodajo o pravnih
sredstvih, v primerih čezmejnih skupnih postopkov, ki dopolnjujejo kolizijska pravila iz
Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, prav tako pa je predvidena
možnost, da javni naročniki iz različnih držav članic na podlagi nacionalnega prava ali prava
Unije ustanovijo skupne subjekte za izvajanje čezmejnega javnega naročanja.350

3.2 Prednosti in slabosti skupnega javnega naročanja
Praksa javnega naročanja je pokazala, da je bil namen skupnih javnih naročil (nižje cene,
boljša kakovost, ipd. ) dosežen pri tistih skupnih javnih naročilih, kjer je skupni nabavni organ
jasno določil specifikacijo ali funkcionalnosti, ter poenotil strokovne kriterije posameznih
naročnikov. Pri javnih naročilih, kjer skupni organ tega ni uspel doseči, skupno javno
naročanje ni prineslo uspeha.351
348

Public health: Joint purchasing of vaccines and medicines becomes a reality in the EU; Evropska
komisija, sporočila za javnost, Bruselj, 2014. Dokument je dostopen na naslednji povezavi:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-418_en.htm
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Glej 73. točko preambule Direktive 2014/24/EU.
350
Več o tem glej 73. točko preambule Direktive 2014/24/EU.
351
Javornik, M.: V katerih delih postopka so še možnosti za izboljšanje učinkovitosti?, Zbornik 14.
jesenskega srečanja društva ekonomistov v zdravstvu, Društvo ekonomistov v zdravstvu, Ljubljana,
2011, str. 84.
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Med prednosti skupnega javnega naročanja je tako potrebno omeniti predvsem:352
- nižje cene (ekonomija velikega obsega),
- standardizacija predmetov naročanja,
- poenotenje tehničnih specifikacij,
- porast transparentnosti,
- nižji administrativni stroški,
- večja strokovna usposobljenost osebja, ki izvaja skupno javno naročanje itd.
Skupno javno naročanje, ki ga izvaja skupni javni organ, pa je dobrodošla rešitev predvsem
tudi za manjše naročnike, ki nimajo potrebnih znanj in izkušenj pri izvajanju postopkov
javnega naročanja.353
Potrebno se je zavedati tudi problemov, ki jih skupna javna naročila prinašajo. Ta lahko
vplivajo na trg tako, da ga zaradi oligo- ali celo monopsomnega povpraševanja države
omejijo ali celo spremenijo.354 Zato je potrebno predmete skupnih javnih naročil izbirati
skrbno, predmete javnega naročanja kjer lahko sodeluje večje število subjektov pa razdeliti
na več sklopov.355
Ob tem ko skupna javna naročila prinašajo prihranke in racionalizirajo delo državne uprave,
pa z združevanjem naročila odstopajo od operativnosti zadovoljevanja potreb naročnikov. Če
združevanje potreb organov pomeni na eni strani cenejša naročila, pa na drugi prinaša toliko
bolj oster boj za pridobitev naročil, ki se kažejo predvsem v dolgotrajnih postopkih zaradi
vloženih zahtevkov za revizijo. Naročila s tem postajajo neoperativna, večina predmetov
skupnih javnih naročil pa je takšnih, da zahtevajo hitro zadovoljitev potreb.356
Združevanje naročil pa lahko ima za posledico tudi pomembne statusne spremembe na
strani ponudnikov. Pri skupnih javnih naročilih je količina predmetov javnega naročanja
mnogo večja od nabavne količine, ko blago naroča posamezni naročnik, kar ima lahko za
posledico, da bodo lahko ponudbe predložili samo večji ponudniki, manjši pa se bodo morali
prestrukturirati, pripojiti ali združiti ali nastopiti v obliki skupnih ponudb, kar realno pomeni
nevarnost pred umikom majhnih in srednjih podjetij iz relevantnega trga.
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Težave za ponudnike pa ne predstavlja le združevanje količin temveč tudi dejstvo, da so
razpisane količine praviloma zgolj okvirne. Večje (okvirne) količine posameznega blaga, ki so
posledica skupnega javnega naročanja, lahko v povezavi z razpisanimi dobavnimi roki, za
ponudnike predstavljajo veliko finančno breme.
Na navedeno težavo sta primeroma opozorila tudi ponudnika v postopku oddaje skupnega
javnega naročila za dobavo zdravil, ki ga v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št.
43000-8/2015/5, z dne 5.3.2015, izvaja Ministrovo za javno upravo. V zvezi navedenim sta
vlagatelja v zahtevku za revizijo navedla, da je naročnik postavil nesorazmerno zahtevo po
dobavi zdravil (glede na razpisano količino) v 24 urah. Navedeno pomeni, da mora imeti
vlagatelj na zalogi celotno količino vseh zdravil, pri čemer se naročnik ni zavezal k nakupu
določenih količin zdravil. Naročnikova zahteva, ki se nanaša na 24 - urni rok dobave vseh
razpisanih zdravil je nesprejemljiva in je ni mogoče izpolniti. Ob dejstvu neznanih količin za
posamezno farmacevtsko obliko, je nerazumno pričakovati od ponudnika, da bo imel na
zalogi celotno količino, ki jo bo moral dobaviti v 24 urah.
Iz navedenih razlogov vlagatelja zatrjujeta, da bi se moral naročnik iz razloga, ker imajo
razpisana zdravila relativno kratek rok uporabe, predvsem pa tudi zaradi velike vrednosti
razpisanih zdravil, obvezati k nakupu (vsaj) okvirnih količin v določenem razponu (npr. od 75
do 125 %) in ustrezni mesečni dinamiki obsega naročil. V nasprotnem primeru naročnik ne bi
smel zahtevati stroškov kritnega nakupa in pogodbene kazni. Prav tako bi moral naročnik
določiti, da ne bo zahteval dobav prej kot v 15 dneh po podpisu pogodbe, saj vsak racionalen
ponudnik pri svoji ponudbi upošteva tudi tveganje, da naročnik zdravil ne bo naročil.
Predstavljeni očitki vlagatelja, so povezani z združevanjem količin v postopkih skupnega
javnega naročanja, kar potrjuje dejstvo, da v postopkih oddaje javnih naročil za dobavo
zdravil, ki so jih izvajali posamezni naročniki, zahtevki za revizijo iz tega naslova (naslova
okvirnih količin) niso bili vloženi. V konkretnem postopku oddaje javnega naročila pa količina
razpisanih zdravil v povezavi z določenimi roki dobave, ter določenimi posledicami
neupoštevanja tega roka (pogodbena kazen in stroški morebitnega kritnega kupa), za
ponudnike predstavljajo (pre)veliko tveganje.
Državna revizijska komisija je v zvezi z navedenimi očitki vlagateljev zapisala, da je za
razpisano blago (zdravila) mogoče ugotoviti, da se ne proizvaja v skladu s specifičnimi
potrebami posameznih naročnikov (končnih uporabnikov), da je že prisotno na trgu, ter da ga
proizvajajo različni proizvajalci zdravil za potrebe širšega, vnaprej nedoločenega kroga
potencialnih kupcev. Državna revizijska komisija se je strinjala z naročnikom, da je v
obravnavanem primeru praktično nemogoče natančno določiti količine blaga, ki jih bodo
posamezni pooblastitelji v določenem daljšem časovnem obdobju dejansko potrebovali. Če
bi se naročnik zavezal k odkupu točno določene količine, bi se lahko kasneje izkazalo, da je
ta prevelika ali premajhna, oziroma bi se lahko zgodilo, da bi zdravilom, ki bi jih imel na
zalogi, potekel rok uporabe. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji sicer določil okvirne
količine za vsak posamezen sklop za prvih šest mesecev, Državna revizijska komisija
navedenim očitkom vlagateljev ni mogla slediti.
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Prav tako pri skupnem javnem naročanju predstavlja velik problem pomanjkljivost pri
uveljavljanju standardov pri javnem naročanju v zdravstvu. Leta 2008 je bil konstituiran Svet
za standardizacijo pri Ministrstvu za zdravje RS katerega naloga je postopno poenotenje
strokovno tehničnih opisov (tehničnih specifikacij) vseh artiklov v rabi medicine: od artiklov za
vsakdanjo rabo, medicinskih pripomočkov in tudi medicinske opreme. Tehnične specifikacije,
ki jih bo določil Svet za standardizacijo pri Ministrstvu za zdravje RS bodo enotne za vso
državo, zbrane bodo v registru in se bodo dopolnjevale.357
Obstaja torej jasna in vse bolj pereča potreba po zagotovitvi ustreznega ravnovesja med
pričakovanimi koristmi (ekonomija obsega, profesionalizacijo, večje konkurence za naročila)
in potencialno škodo takšne centralizacije. Prevelika centralizacija ima lahko namreč protikonkurenčne učinke zaradi omejenega dostopa malih in srednjih podjetij, povečujejo se
korupcijska tveganja, itd. 358
Pri določitvi predmetov skupnih javnih naročil je tako potrebno tehtati med predstavljenimi
prednostmi in slabostmi skupnega javnega naročanja, ter ob tem upoštevati, da tudi nižja
cena, kot ena izmed temeljnih prednosti skupnega javnega naročanja, v postopkih skupnega
javnega naročanja ni vedno dosežena. Tako je bilo primeroma tudi v zvezi s skupnim javnim
naročanjem zdravil ugotovljeno, da povečanje količin zdravil v postopkih skupnega javnega
naročanja zdravil ne zagotavlja vedno tudi nižjih cen zdravil.359 V takšnih primerih, ko bi
posamezni naročnik v postopkih javnega naročanja dosegel boljše cene kot skupni nabavni
organ, je vprašljivo tudi zagotavljanje načela gospodarnosti, kar velja predvsem v primerih,
ko je pridružitev skupnemu javnem naročanju obvezujoče (skupno javno naročanje vlade).360

3.3 Možne oblike skupnega javnega naročanja
Skupno javno naročanje ima lahko več različnih oblik, od usklajenega javnega naročanja s
pripravo skupnih tehničnih specifikacij za gradnje, blago ali storitve, ki jih bo naročilo več
javnih naročnikov, od katerih vsak izvede ločen postopek javnega naročanja, do primerov, ko
zadevni javni naročniki skupaj izvedejo en postopek javnega naročanja s sodelovanjem ali
pa s pooblastitvijo enega javnega naročnika za vodenje postopka javnega naročanja v imenu
vseh javnih naročnikov.361
Oblike skupnega javnega naročanja so med drugim odvisne tudi od zakonske ureditve
navedenega instituta in njegove uporabe v praksi.
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ZJN-1362 skupnega javnega naročanja ni urejal, prav tako ni urejal vprašanje pooblastitve
drugega naročnika za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Ne glede na navedeno, pa
je bilo že v tem času mogoče v praksi zaslediti primere skupnega javnega naročanja
predvsem v obliki združevanja naročnikov na nacionalni ali regionalni ravni, skupna vlaganja
(joint ventures) in partnerstva, itd.
Javna naročila, ki sta jih za večino državnih organov opravljala še takratni Center Vlade RS
za informatiko in Servis skupnih služb Vlade RS so pokazala, da se združevanje predmetov
nabav državi splača, zato je bila v novembru leta 2003 sprejeta Uredba o izvedbi postopkov
oddaje skupnih javnih naročil za potrebe upravnih organov.363 Uredba je predvidevala
pričetek določitve predmetov skupnih javnih naročil s sprejetjem predloga proračuna za
prihodnje proračunsko obdobje. Vlada RS je 1. aprila 2004 sprejela prvi sklep o določitvi
prvih skupnih javnih naročil, vendar so se s tem sklepom, zaradi različnih razlogov, izvedla le
redka. Bolj temeljito se je k izvajanju skupnih javnih naročil pristopilo z nastankom Ministrstva
za javno upravo in združitvijo obeh, zgoraj omenjenih vladnih služb.364
Institut skupnega javnega naročanja je postal predmet zakonskega urejanja šele v ZJN-2.365
ZJN-2 razlikuje med:
- skupnim javnim naročanjem od ali preko skupnega nabavnega organa366 (16. člen
ZJN-2) in
- skupnim javnim naročanjem vlade (36. člen ZJN-2).

3.3.1 Skupna javna naročila od ali preko skupnega nabavnega organa
Skupni nabavni organ je naročnik, ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov naroča blago
in/ali storitve namenjene naročnikom, ali izvede postopek oddaje javnega naročila za
gradnje, blago ali storitve, namenjene naročnikom.367
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Skupni nabavni organi lahko tako delujejo kot trgovci (naročniki kupujejo od njih) ali pa kot
posredniki, ki so odgovorni za postopke oddaje javnih naročil in upravljanje pogodb, tako da
lahko drugi naročniki naročajo preko njih. V obeh primerih postopek javnega naročanja
zaradi odnosa med skupnim nabavnim organom in naročniki, ki od njega nabavljajo oziroma
naročajo, ni potreben pod pogojem, da skupni nabavni organ svoja javna naročila odda v
skladu z določbami ZJN-2.
V praksi javnega naročanja so se razvili različni načini naročanja od skupnega nabavnega
organa, in sicer:368
- naročnik odda naročilo pri skupnem nabavnem organu za določeno blago oziroma
manj verjetno storitve, ki ga nato skupni nabavni organ nabavi in preporoda
naročniku;
- naročnik kupuje blago iz skladišča (zalog), ki jih ima skupni nabavni organ;
- naročnik odda naročilo pri skupnem nabavnem organu za določeno blago oziroma
manj verjetno storitve, ki jih nato skupni nabavni organ sam realizira z uporabo lastnih
sredstev in resursov (primeroma svetovalne storitve, servisne storitve).
Prav tako so poznani primeri ustanovitve skupne agencije s strani naročnikov oziroma
skupnega podjetja. Posamezne države se odločajo tudi za ustanovitev skupnega nabavnega
organa z zakonom. Tako je bila tudi v Republiki Sloveniji z ZJAJN369 kot skupni nabavni
organ za organe državne uprave ustanovljena Javna agencija za javno naročanje.370
ZJN-2 v prvem odstavku 16. člena določa, da skupni nabavni organ za izvedbo postopka
javnega naročanja ne sme zaračunavati provizije, razen če ta ali drug zakon ne določa
drugače. V zvezi s tem je potrebno ugotoviti, da je do uveljavitve ZJN-2C371 zakon v celoti
prepovedoval zaračunavanje provizije, ter glede tega ni določal nikakršne izjeme. Razlogov
za takšno prepoved zakonodajalec ni pojasnil. Mogoče je bilo sklepati, da se je
zakonodajalec s tem želel izogniti temu, da bi bilo v primeru odplačnosti razmerje med
naročnikom in skupnim nabavnim organom podrejeno pravilom o javnem naročanju.372
Nasprotno, pa je zakonodajalec v Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnem naročanju373 pojasnil razloge za uvedbo izjem od prepovedi zaračunavanja provizije,
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ter v zvezi s tem pojasnil, da lahko v skladu z ZJAJN Agencija za javno naročanje za
izvedbo postopka javnega naročila zaračuna provizijo. Glede na definicijo skupnega
nabavnega organa, ima novoustanovljena Agencija za javno naročanje status skupnega
nabavnega organa, zato je potrebno tudi v ZJN-2 v zvezi z zaračunavanjem provizije za
primer javnih naročil, ki jih bo izvajala agencija, predvideti izjemo. Kljub morebitnemu
zaračunavanju provizije s strani Agencije za javno naročanje pa razmerje med agencijo in
naročnikom ni bilo podrejeno pravilom javnega naročanja. Ne glede na dejstvo, da je Javna
agencija za javno naročanje prenehala obstajati374pa je zakonodajalec ohranil ureditev glede
izjem od siceršnje prepovedi zaračunavanja provizije s strani skupnega nabavnega organa.
V primerih skupnega javnega naročanja od ali preko skupnega nabavnega organa,
odgovarja za pravilnost izvedbe postopka oddaje javnega naročila naročnik. Šteje se, da je
naročnik ravnal v skladu z zakonom, v kolikor je v skladu z zakonom ravnal skupni nabavni
organ.375
Zgoraj citirana določba o odgovornosti posameznih naročnikov in skupnih nabavnih organov
je nerazumljiva in kot taka v pravni teoriji predmet številnih razprav tako s strani domačih kot
tudi tujih pravnih strokovnjakov. V zvezi z razumevanjem citirane določbe zakona je mogoče
zaslediti stališča, da je določbo mogoče razumeti vsaj na dva načina. V primeru razumevanja
določbe na način da je želel zakonodajalec s citirano določbo zakona doseči, da sme
naročnik skleniti pogodbo o oddaji javnega naročila samo v primeru, ko je skupni nabavni
organ postopek izvedel pravilno, zoper določbo ni pomislekov. Če pa zakon določa
objektivno odgovornost naročnika za delo skupnega nabavnega organa, je določba
vprašljiva.376
Določbo prvega odstavka 16. člena ZJN-2, ki v pravni red Republike Slovenije prenaša
določbo 2. točke 11. člena Direktive 2004/18/ES, je potrebno razumeti na način, da je
predvidena objektivna odgovornost naročnika za delo skupnega nabavnega organa.
Navedeno izhaja tudi iz tuje strokovne literature, ki podaja komentar oziroma obrazložitev
posameznih členov direktive.377 Avtorica povezano z objektivno odgovornostjo naročnika za
delo skupnega nabavnega organa izpostavlja problem oziroma vprašanje, v kakšnem
položaju je naročnik v primeru, ko skupni nabavni organ ni ravnal v skladu s pravili javnega
naročanja. Postopek javnega naročanja namreč med skupnim nabavnim organom in
naročniki, ki od njega nabavljajo oziroma naročajo, ni potreben samo pod pogojem, da
skupni nabavni organ svoja javna naročila odda v skladu z določbami direktive. V primeru
kršitve določb direktive s strani skupnega nabavnega organa avtorica poudarja, da bi lahko
vsak ponudnik uveljavljal ničnost378 pogodbe o izvedbi javnega naročila, ter v zvezi s tem tudi
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ničnost pogodbe, ki jo na podlagi postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvede skupni
nabavni organ, sklene posamezni naročnik z izbranim dobaviteljem. Za zagotovitev (vsaj
omejene) pravne varnosti posameznih naročnikov, ki na zakonitost izvajanja postopka
oddaje javnega naročila s strani skupnega nabavnega organa nimajo nobenega vpliva,
avtorica kot možno rešitev predlaga, da naročniki od skupnega nabavnega organa zahtevajo
dokazila, da so le-ti pri oddaji posameznega naročila ravnali v skladu z določbami direktive,
ter poudarja možnost uveljavljanja odgovornosti za škodo, ki bi jim nastala, zaradi ničnosti
pogodbe o izvedbi javnega naročila, kot posledici neizpolnjevanja obveznosti s strani
skupnega nabavnega organa.379
Z vprašanjem objektivne odgovornosti naročnikov za zakonitost izvajanja postopka oddaje
javnega naročila s strani skupnega nabavnega organa pa je povezana še nadaljnja dilema, ki
se pojavlja pri naročanju blaga od skupnega nabavnega organa (npr. ko naročnik kupuje
blago iz skladišča – zalog, ki jih ima skupni nabavni organ). Vprašanje, ki se pri tem pojavlja
je, ali lahko naročnik od skupnega nabavnega organa naroči blago, ki ga ima skupni nabavni
organ na zalogi brez predhodne izvedbe postopka oddaje javnega naročila, v primeru, ko
blago, ki ga ima skupni nabavni organ na zalogi, deloma odstopa od tehničnih zahtev, kot so
bile razpisane v postopku oddaje javnega naročila, ki ga je predhodno izvedel skupni
nabavni organ. Tudi v takšnem primeru bi bilo potrebno zavzeti stališče, da je nabava
oziroma nakup blaga od skupnega nabavnega organa mogoča brez izvedbe postopka
oddaje javnega naročila le v primeru, ko so v celoti spoštovane določbe direktive. V
nasprotnem primeru, bi lahko vsak ponudnik tudi v takšnem primeru uveljavljal ničnost
pogodbe o izvedbi javnega naročila. Primernejši pristop bi bil, da se zahteva le bistvena
skladnost ravnanj skupnega nabavnega organa pri upoštevanju direktive. To bi dajalo
posameznim naročnikom večje zaupanje v odnosu do skupnega nabavnega organa. Ob
upoštevanju navedene interpretacije, v primeru kršitve direktive s strani skupnega
nabavnega organa, nabave naročnikov od skupnega nabavnega organa ne bi bile podvržene
presoji morebitne ničnosti pogodbe med naročnikom in skupnim nabavnim organom. Seveda
pa bodo tudi v taktnem primeru imeli oškodovani ponudniki pravna sredstva zoper ravnanje
skupnega nabavnega organa, ki je kršil določbe direktive.380
Sodišče je večkrat poudarilo, da je oddaja javnega naročila brez javnega razpisa (če niso
izpolnjeni pogoji za izjemo) najhujša kršitev pravil o javnem naročanju381 in da mora država
zagotoviti sankcioniranje takšne kršitve, sicer so lahko zoper njo uvedeni postopki na ravni

naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I), ki določa, da je pogodba
nična, če je sklenjena brez predhodno izvedenega postopka oddaje javnega naročila, pa bi ga
naročnik po določbah zakona, ki ureja javno naročanje, moral izvesti. Naročanje blaga od skupnega
nabavnega organa, brez predhodne izvedbe postopka oddaje javnega naročila je namreč mogoča le v
primeru, ko so pri izvajanju postopka oddaje javnega naročila s strani skupnega nabavnega organa v
celoti spoštovane določbe ZJN-2
379
Arrowsmith, S.: The Law of public and Utilities Procurement, Sweet & Maxwell, London 2005, str.
403.
380
Arrowsmith, S.: že navedeno delo, str. 404.
381
Sodba Sodišča (prvi senat), C-26/03, Stadt Halle, PRL Recyclingpark Lochau GmbH proti TREA
Leuna, z dne 11. januar 2004, odstavek 37.
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EU.382 Ne glede na navedeno, pa lahko pogodbeni stranki sami, še pred vložitvijo tožbe in
odločitvijo sodišča o ničnosti, priznata, da je ničnostni razlog podan, in ne začneta izvrševati
pogodbe, ker je pogodba neveljavna. V tem primeru kršitev sanirata sami.383
Upoštevaje navedeno, je pri presoji, ali so podani ničnostni razlogi v primeru, ko je naročnik
kupil posamezno blago od skupnega nabavnega organa, bistveno vprašanje, ali je skupni
nabavni organ ravnal v skladu z določbami ZJN-2. Pri vprašanju, ali je skupni nabavni organ
ravnal v skladu z ZJN-2, je potrebno upoštevati kako se določbe ZJN-2 uporabljajo za skupni
nabavni organ, in ne kako, se uporabljajo za posameznega naročnika. Na primer, pri
določanju mejnih vrednosti za objave, je potrebno upoštevati relevantna naročila skupnega
nabavnega organa, in ne naročil posameznih naročnikov.
ZJN-2 prav tako ne ureja situacije, ko skupni nabavni organ zagotavlja blago ali storitve z
lastnimi sredstvi oziroma kadri. Postavlja se vprašanje, ali lahko naročniki takšno blago
oziroma storitve nabavijo od skupnega nabavnega organa, brez izvedbe postopka oddaje
javnega naročila. Nejasna tako ostaja primeroma situacija, kjer skupina naročnikov ustanovi
skupno agencijo, katera nato zagotavlja posameznim naročnikom storitve z uporabo lastnih
zaposlenih. Zadevo je razjasnilo Sodišče EU, ki je v zadevi Teckal jasno zavzelo stališče, da
izjema od uporabe določb direktive ni sama po sebi podana v primeru javnih naročil med
naročniki. Sodišče je tako v zadevi Teckal ugotovilo, da direktiva zahteva pogodbo takrat, ko
gre za dve ločeni osebi, ter postavilo dva pogoja, ki morata biti podana, da je podana izjema
od uporabe določb direktive, in sicer:
- naročnik mora imeti pri ponudniku nadzor primerljiv nadzoru, ki ga ima nad svojimi
enotami (ang. departments) in
- ponudnik mora izvajati pretežni del svojih aktivnosti z nadzornimi (lokalnimi) organi.
V tem primeru (Teckal) je bila pogodba podpisana s konzorcijem AGAC z ločeno pravno
osebo, ki jo je ustanovilo nekaj italijanskih občin, izmed katerih je bil ustanovitelj tudi
naročnik. Naročnik je argumentiral, da posel ne spada pod obvezna ravnanja naročnikov, kot
jih določajo direktive, saj ni šlo za javno naročilo, temveč interni administrativni dogovor. V
postopku je generalni pravobranilec Cosmas zastopal stališče, da naročilo podleže pravilom
direktive le, če ima ponudnik status »tretje stranke« v odnosu do naročnika in da direktiva ne
velja, kjer ima naročnik dostop (ang. recourse) do lastnih virov za dobavo izdelkov, ki jih želi.
Izjema od uporabe določb zakona je v primeru, kjer gre za nabavo blaga oziroma izvedbo
storitve od skupnega nabavnega organa, ki jih le ta zagotavlja z lastnimi resursi, mogoča le,
v kolikor gre za tako imenovana »in house naročila«. ZJN-2 ureja »in house « naročila v 8.
točki prvega odstavka 17. člena in določa, da se zakon ne uporablja za pogodbe, sklenjene
med enim ali več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, nad poslovanjem katerih
imajo ti naročniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami
naročnika. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji, da:
382

Sodba Sodišča (drugi senat), C-503/04, Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki
Nemčiji, z dne 18. julij 2007. Tako pa tudi Kranjc, V.: Javno naročilo, oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa, pravno varstvo, Podjetje in delo, št. 2/2010, str. 352.
383
Tako tudi Kranjc, V.: že navedeno delo, str. 352.
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gospodarski subjekt izvaja pretežni del svojih dejavnosti za naročnika,
gospodarski subjekt za javno naročilo, ki se odda po tej točki, naroča to blago,
storitve ali gradnje, upoštevaje določbe tega zakona, tudi če sam ni naročnik, in
je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

ZJN-2 prav tako ne ureja vprašanja, ali lahko skupni nabavni organ, v primeru zagotavljanja
blaga ali storitev z lastnimi sredstvi oziroma kadri, za le to zaračuna provizijo.
Navedeni vprašanji nista urejeni niti v Direktivi 2004/18/ES. Odgovore na posamezna
vprašanja pa je že mogoče zaslediti v Direktivi 2014/24/EU, ki na novo ureja javna naročila
med osebami v javnem sektorju, uvaja pa tudi določene spremembe v zvezi s skupnim
javnim naročanjem, povezane predvsem s »pravičnejšo« porazdelitvijo odgovornosti med
naročniki in skupnimi nabavnimi organi. V skladu z novo direktivo tako naročnik izpolni svoje
obveznosti v skladu z direktivo, če blago ali storitve nabavi pri osrednjem nabavnem organu,
ki zagotavlja centralizirane nabavne dejavnosti.384 Posamezni naročniki tako izpolnijo svoje
obveznosti v skladu z direktivo, če blago ali storitve nabavijo pri osrednjem nabavnem
organu, kljub dejstvu, če je osrednji nabavni organ kršil določbe direktive.385 Posamezni
naročniki tako ne nosijo posledic morebitnega nezakonitega ravnanja osrednjega nabavnega
organa, v kolikor sami v celoti ravnajo v skladu s sklenjeno pogodbo ali okvirnim
sporazumom. Navedeno velja tudi v primerih, ko npr. osrednji nabavni organ pri izvajanju
postopka javnega naročanja, ne objavi niti obvestila o naročilu.386
Direktiva v zvezi skupnim javnim naročanjem prinaša določene novosti tudi pri javnem
naročanju, kjer sodelujejo naročniki iz različnih držav članic, ter v zvezi s tem določa, da
država članica svojim javnim naročnikom ne sme prepovedati uporabe centraliziranih
nabavnih dejavnosti, ki jih zagotavljajo osrednji nabavni organi, ki se nahajajo v drugi državi
članici, lahko pa določi, da lahko njihovi javni naročniki uporabljajo le določene centralizirane
nabavne dejavnosti.387 Direktiva določa tudi pravni red, ki ga je potrebno v takšnih primerih
upoštevati.388
Novost, ki jo prinaša direktiva pa je tudi možnost, da lahko skupni nabavni organ izvaja
pomožne nabavne dejavnosti.389 Pomožne nabavne dejavnosti pomenijo dejavnosti pri
zagotavljanju podpore nabavnim dejavnostim, zlasti v naslednjih oblikah:390

384

Drugi odstavek 37. člena Direktive 2014/24/EU.

Tako Risvig Hamer, C.: Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the new
Public Procurement Directive regarding framework agreements, dynamic purchasing systems and
central purchasing bodies; Public Procurement Law Review, št. 4/2014, str. 209.
386
Tako Risvig Hamer, C.: že navedeno delo, str. 210.
387
Glej drugi odstavek 39. člena Direktive 2014/24/EU.
388
Glej tretji odstavek 39. člena Direktive 2014/24/EU.
389
Tako tudi Risvig Hamer, C.: Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the
new Public Procurement Directive regarding framework agreements, dynamic purchasing systems and
central purchasing bodies; Public Procurement Law Review, št. 4/2014 , str. 207. Glej tudi četrti
odstavek 37. člena Direktive 2014/24/EU.
390
15. točka 2. člena direktive.
385
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tehnična infrastruktura, ki javnim naročnikom omogoča oddajo javnih naročil ali
sklenitev okvirnih sporazumov za gradnje, blago ali storitve;
svetovanje v zvezi z izvajanjem ali načrtovanjem postopkov javnega naročanja;
priprava in vodenje postopkov javnega naročanja v imenu in za račun zadevnega
javnega naročnika.

Novosti, ki jih prinaša direktiva so v celoti zajete tudi v ZJN-3, ki bo pričel veljati z dnem
01.04.2016.

3.3.2. Skupno javno naročanje vlade
Skupno javno naročanje Vlade RS je tisto skupno javno naročanje, ki ga za organe
Republike Slovenije v skladu s sklepom vlade, v katerem so med drugim določeni predmeti
in roki za izvedbo, opravlja izvajalec skupnega javnega naročanja.
Izvajalec skupnega javnega naročanja je v skladu s 4. členom Uredbe o skupnem javnem
naročanju Vlade Republike Slovenije391 (v nadaljnjem besedilu: uredba), ministrstvo,
pristojno za javna naročila. Ministrstvo pristojno za javna naročila je v skladu s 6. členom
ZDU-1I 392 Ministrstvo za javno upravo. Pred uveljavitvijo ZDU-1I je bilo izvajalec skupnega
javnega naročanja Ministrstvo za finance.
Skupno skupnim javnim naročilom vlade je, da blago ali storitev uporablja večina ali vsi
organi vlade. Gre za predmete, kjer je oblikovan trg, če ne zgolj zaradi narave predmeta
(mobilna telefonija, osebni računalniki, pisarniški material) pa zaradi potreb, ki jih je vlada v
zadnjih letih ali desetletju plasirala na trg in je pretežni povpraševalec določene storitve ali
blaga (letalski prevoz Ljubljana-Bruselj). Ugotavlja se, da z izvajanjem skupnih javnih naročil
prihaja do precejšnjih prihrankov393 v višini od 15 pa tudi do 30% vrednosti naročila.394
Med predmete skupnega javnega naročanja Vlade so uvrščena tudi zdravila.395
V nadaljevanju tega poglavja so predstavljena pravila zakona, ki se nanašajo na vprašanje
obvezne pridružitve javnih zdravstvenih zavodov k skupnemu javnemu naročanju Vlade.
Menim namreč, da je s vprašanjem, ali je priključitev javnih zdravstvenih zavodov k
skupnemu javnemu naročanju za dobavo zdravil obvezno, povezano tudi vprašanje
odgovornosti za pravočasno izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila, oziroma
natančneje vprašanje odgovornosti za pravočasno zagotovitev pravnih podlag za dobavo
zdravil. Vprašanje odgovornosti za pravočasno zagotovitev pravnih podlag je namreč eno
391

Ur. l. RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, ZDU-1I, Ur. l. RS, št. 90/14.
393
V letu 2006 je z izvedenimi skupnimi javnimi naročili Ministrstvo za javno upravo prišlo do
prihrankov v višini 3,160 mio €.
394
Tako Matas, S. v Čampa, M., Kodela, F., Matas, S., Šoltes, I., Štular, T.: Zakon o javnem naročanju
s komentarjem, Založba Uradni list RS, Ljubljana, 2007, str. 173.
395
Podrobneje o predmetih skupnega javnega naročanja glej drugi odstavek 3. člena uredbe.
392
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temeljnih pravnih vprašanj, ki se v zadnjem času zastavlja, glede na dejstvo, da izvajalec
skupnega javnega naročanja zaostaja z izvedbo postopka oddaje javnega naročila za
dobavo zdravil glede na predviden terminski plan že več kot štiri mesece.396
Do uveljavitve ZJN-2D397 je bilo vprašanje skupnega javnega naročanja pridržano odločitvi
vsakega posameznega naročnika. Nekoliko strožja ureditev je bila predvidena le za
neposredne organe državnega proračuna in organe v sestavi, za katere je zakon v prvem
odstavku 36. člena določal, da lahko izvedejo skupno javno naročanje le na podlagi soglasja
(odobritve) vlade. Vlada je navedenim naročnikom podala soglasje k izvedbi skupnega
javnega naročanja, če je na predlog naročnikov, ki je moral biti utemeljen z analizo, ocenila,
da skupne nabave povečujejo gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in
ne zmanjšujejo konkurence na trgu.
Lahko bi zatrdili, da vsako skupno javno naročilo pomeni učinkovitost porabe proračunskih
sredstev, saj je nenazadnje sam postopek voden s strani enega državnega organa in ne več
kot 100, ki bi postopek morali voditi sami, če pustimo ob strani učinke zaradi ekonomije
obsega naročila. Drugi pogoj za podajo soglasja vlade k izvedbi skupnega javnega naročanja
pa je bil, da skupno javno naročanje ne sme zmanjševati konkurence na trgu. Da naročilo
lahko zmanjšuje konkurenco, mora biti zadoščeno vsaj dvema pogojema. Najprej mora
naročilo v slovenskem oziroma, bolj precizno, v skupnem evropskem trgu, pomeniti znatno
(oligopsomno) povpraševanje. Takšno naročilo pa bi moralo biti pripravljeno tako, da ga bi
dobil le en ponudnik, torej, da bi ga bilo mogoče deliti v sklope, pa bi se temu naročnik
izognil.398
ZJN-2D je odpravil soglasje vlade k skupnemu javnemu naročanju neposrednih proračunskih
uporabnikov in organov v sestavi, ter uvedel obvezo vključitve v postopke skupnih javnih
naročil za ministrstva, organe v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote.
Obveznost vključitve v skupno javno naročanje velja za navedene organe za predmete
naročanja, za katere tako odloči vlada skladno z letnim okvirnim načrtom skupnega javnega
naročanja vlade.

396

V skladu s sklepom Vlade RS št. 43000-8/2015/5, z dne 05.03.2015 je bilo predvidena izdaja
odločitve o oddaji javnega naročila za dobavo zdravil v mesecu septembru 2015, ter sklepanje krovnih
okvirnih sporazumov z izbranimi ponudniki in posameznih pogodb med naročniki in izbranimi
ponudniki v mesecu oktobru 2015, pod pogojem, da ni vložen zahtevek za revizijo zoper obvestilo o
oddaji javnega naročila. Do meseca marca 2016 izvajalec skupnega javnega naročila (Ministrstvo za
javno upravo) še ni sprejel odločitve o oddaji javnega naročila (med drugim tudi zaradi vloženih
zahtevkov za revizijo zoper razpisno dokumentacijo), večini naročnikov pa so pogodbe za dobavo
zdravil prenehale veljati z dnem 31.12.2015.
397
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju, ZJN-2D, Ur. l. RS, št. 90/12.
398
S čemer bi naročnik kršil 6. člen ZJN-2, ki naročnikom nalaga oddati naročilo v sklopih, če je to
mogoče in prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Tako tudi Matas,
S. v Čampa, M., Kodela, F., Matas, S., Šoltes, I., Štular, T.: Zakon o javnem naročanju s komentarjem,
Založba Uradni list RS, Ljubljana, 2007, str. 174.
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Vlada pri določanju predmetov skupnega javnega naročanja ravna v skladu s 3. členom
uredbe, ki določa, da so predmeti skupnega javnega naročanja tisti predmeti, ki se nanašajo
na potrebe, ki so skupne več ali vsem zavezancem.
Predmete skupnega javnega naročanja za posamezno leto določi Vlada RS na predlog
izvajalca skupnega javnega naročanja (Ministrstva za javno upravo).399
ZJN-2E400 pa je uvedel obvezo vključitve v postopke skupnih javnih naročil tudi za javne
zavode. ZJN-2E tako določa, da lahko Vlada RS z letnim okvirnim načrtom odloči tudi, da se
izvede skupno javno naročanje vlade v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika
Slovenija, zlasti za naročanje predmetov s področij, na katerih ti zavodi opravljajo
dejavnost.401
Zavezanec lahko odstopi od skupne izvedbe javnega naročila samo v primerih, ki jih izrecno
navaja uredba v 13. členu.
Do uveljavitve navedene spremembe zakona je bilo skupno javno naročanje vlade pridržano
(obvezno) zgolj za ministrstva, organe v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote.
Dejstvo, da javni zavodi, do uveljavitve omenjenih sprememb, ki jih prinaša ZJN-2E, niso bili
vključeni v obvezno skupno javno naročanje vlade, pa ni vplivalo na siceršnjo možnost javnih
zavodov izvajati postopke skupnih javnih naročil. Pravno podlago za izvajanje skupnega
javnega naročanja, med drugim tudi zdravil, je bilo namreč mogoče najti v že omenjeni
določbi 16. člena ZJN-2, ki ureja javno naročanje preko skupnih nabavnih organov in/ali na
podlagi pooblastila.402
V zvezi s skupnim javnim naročanjem vlade in obveznostjo naročnikov, da določene
predmete javnega naročanja odstopijo v izvajanje Ministrstvu za javno upravo, kot izvajalcu
skupnega javnega naročanja, pa se postavlja vprašanje odgovornosti za pravilno (zakonito)
in pravočasno izvedbo postopka oddaje javnega naročila. ZJN-2 navedenih vprašanj izrecno
ne ureja.403 Ne glede na navedeno, pa vprašanje odgovornosti za pravilno (zakonito) izvedbo
399

Tretji odstavek 3. člena uredbe.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju, ZJN-2E, Ur. l. RS, št. 19/14.
401
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/14) je upoštevaje zgoraj predstavljeno spremembo ZJN-2, ki se nanaša na
skupno javno naročanje, med predmete obveznega skupnega javnega naročanja med drugim uvrstila
tudi nakup zdravil.
402
Pred uveljavitvijo uredbe je postopke oddaje skupnih javnih naročil za dobavo zdravil izvajalo
Ministrstvo za zdravje. V skladu z uredbo bo v bodoče postopke oddaje skupnih javnih naročil za
dobavo zdravil izvajalo Ministrstvo za javno upravo.
403
Do uveljavitve ZJN-2D je zakon v tretjem odstavku 16. člena urejal odgovornost za zakonito
izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki se izvaja na podlagi sklepa vlade, ter v zvezi s tem
določal, da je skupni nabavni organ odgovoren za izvedbo javnega naročanja takrat, kadar izvaja
naročanje na podlagi sklepa vlade. Navedena določba je bila z uveljavitvijo ZJN-2D črtana iz določb
zakona in sicer iz razloga, ker je bilo tovrstno vprašanje prepuščeno urejanju s strani Uredbe o
izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje (Ur. l. RS, št. 3/11). S prenehanjem veljavnosti
uredbe, oziroma z uveljavitvijo Zakona o prenehanju Javne agencije za javno naročanje (UR. l. RS
400
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postopka skupnega javnega naročanja ne more biti sporno. Odgovornost za pravilno
(zakonito) izvedbo postopka javnega naročanja je v celoti na izvajalcu skupnega javnega
naročanja. Vprašanje odgovornosti zakonitosti izvajanja postopka javnih naročil pa je
nesporno urejeno v drugem odstavku 37. člena Direktive 2014/24/EU.404 Nekoliko težje pa je
vprašanje odgovornosti za pravočasno izvedbo postopka skupnega javnega naročanja
oziroma natančneje vprašanje odgovornosti za pravočasno zagotovitev pranih podlag za
predmete skupnega javnega naročanja. Navedeno vprašanje je še toliko bolj na mestu
predvsem glede na preteklo »neuspešno« prakso skupnega javnega naročanja zdravil. Tako
je primeroma Ministrstvo za zdravje v oktobru leta 2011 objavilo skupno javno naročilo za
nakup zdravil za potrebe bolnišnic405 (ker za javne zavode do uveljavitve ZJN-2E ni bila
predvidena obveznost vključitve v postopke skupnega javnega naročanja, postopke
skupnega javnega naročanja za izvajanje zdravil ni izvajalo Ministrstvo za finance, kot
takratni izvajalec skupnega javnega naročanja, temveč resorno ministrstvo na podlagi
pooblastil posameznih javnih zdravstvenih zavodov, kot to predvideva 16. člen ZJN-2).
Naveden postopek oddaje javnega naročila ni bil pravočasno zaključen, zato so se
posamezne bolnišnice, znašle v težki situaciji, saj so se zaradi nepravočasne izvedbe
postopka skupnega javnega naročanja »prepozno« ukvarjale z vprašanjem zagotavljanja
pravne podlage za nabavo zdravil v letu 2012 (razpis zaključen šele v letu 2013).
Glede na dejstvo, da ZJN-2 ne določa, kdo je odgovoren za pravočasno izvedbo postopka
oddaje javnega naročila, torej ali je to izvajalec skupnega javnega naročanja, ali posamezni
naročniki, bi bilo potrebno zavzeti stališče, da je za pravočasno izvedbo postopka skupnega
javnega naročanja, tako kot tudi za njegovo pravilno (zakonito) izvedbo, po uveljavitvi ZJN2E odgovoren izključno izvajalec skupnega javnega naročanja (Ministrstvo za javno upravo).
Takšno stališče opravičuje dejstvo, da odločitev o tem, ali bo izvajal postopek oddaje
javnega naročila posamezni javni zavod, ali pa izvajalec skupnega javnega naročanja
(Ministrstvo za javno upravo) ni prepuščeno posameznemu javnemu zavodu, temveč že
zakon določa obvezo vključitve v postopke skupnih javnih naročil tudi za javne zavode. V
kolikor posamezni javni zavod ne izvaja postopka oddaje javnega naročila sam, ter
posledično tudi nima vpliva na terminski plan izvajanja postopka oddaje javnega naročila,
tudi ne more biti odgovoren za njegovo pravočasno izvedbo.
Nasprotno, pa je mogoče zaslediti stališča, da je, ne glede na obvezo pridružitvi postopkom
skupnega javnega naročanja za predmete javnega naročanja, za katere tako odloči vlada s
pisnim sklepom, odgovornost za pravočasno izvedbo postopka oddaje javnega naročila na
vsakem posameznem javnem zavodu. Zagovorniki takšnega stališča pojasnjujejo, da uredba
v 13. členu predvideva možnost, da lahko naročniki sami izvedejo postopek oddaje javnega
št. 48/12) vprašanje odgovornost za zakonito izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki se izvaja
na podlagi sklepa vlade, v pravnih predpisih ni več urejeno.
404
Drugi odstavek 37. člena direktive določa, da javni naročnik izpolni svoje obveznosti v skladu s to
direktivo, če blago ali storitve nabavi pri osrednjem nabavnem organu, ki zagotavlja centralizirane
nabavne dejavnosti, pri čemer pa zakonitost delovanja naročnikov ne veže tudi na zakonitost izvedbe
postopka s strani osrednjega nabavnega organa.
405
Ocenjena vrednost javnega naročila na letni ravni znaša 66,877 milijona EUR, predvidena pa je
sklenitev okvirnega sporazuma za obdobje štirih let. Po ocenah ministrstva bo skupno javno naročilo
prineslo prihranek v višini šest milijonov EUR.
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naročila, če za skupno javno naročilo, ki je predvideno za izvedbo v tekočem letu, še ni
sklenjena pogodba ali okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega
javnega naročila.406 Naročnik lahko v navedenem primeru odda javno naročilo in sklene
pogodbo ali okvirni sporazum, pod pogojem, da v pogodbo ali okvirni sporazum vključi
razvezni pogoj, da se pogodba ali okvirni sporazum sklepa za obdobje do sklenitve pogodbe
ali okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega
naročila.407 Tako je primeroma tudi v letošnjem letu Ministrstvo za javno upravo bolnišnice
napotilo k izvajanju samostojnih postopkov oddaje javnih naročil za dobavo zdravil, saj
skupnega razpisa za dobavo zdravil (tudi zaradi vloženih zahtevkov za revizijo) še ni
zaključilo, pravne podlage za dobavo zdravil pa je bilo potrebno zagotoviti že s 01.01.2016.
Menim, da citiranega člena uredbe ni mogoče razumeti na način, da izvajalca skupnega
javnega naročanja reši vsakršne odgovornosti glede pravočasne izvedbe postopka oddaje
javnega naročila, ter da je ta odgovornost posledično na posameznih naročnikih. V sklepu s
katerim vlada določi predmete skupnega javnega naročanja so namreč predmeti naročanja
definirani zgolj z nazivom, kot npr. Zdravila, Dilatacisjki material, itd. Posameznim
naročnikom tako ne more biti poznano, katera zdravila bodo predmet skupnega javnega
naročanja, ali vsa registriran zdravila ali samo določena (dražja) registriran zdravila, ali bodo
predmet skupnega javnega naročanja tudi neregistrirana zdravila, itd, zato tudi ne morejo
predvideti, za katera zdravila v pogodbi predvideti razvezni pogoj. Prav tako pri posameznih
predmetih skupnega javnega naročanja, kot npr. v primeru naročanja »Dilatacijskega
materiala« prihaja med posameznimi naročniki do drugačnega razumevanja, kaj spada v
dilatacijski material, kar povzroča dodatne težave pri definiranju razveznega pogoja.
Nasprotno, pa bi bilo potrebno zavzeti stališče, da je bila pred uveljavitvijo ZJN-2E
odgovornost za pravočasno zagotovitev pravnih podlag za predmete skupnega javnega
naročanja, na vsakem posameznem javnem zdravstvenem zavodu. Posamezni naročniki
(razen ministrstev, organov v sestavi ministrstev, vladnih služb in upravnih enot) so se
namreč prostovoljno odločali o tem, ali se bodo pridružili k skupnemu javnemu naročanju ali
ne, kar pomeni, da so tudi sami odgovorni za pravočasno zagotovitev pravnih podlag za
predmete skupnega javnega naročanja.

3.3.3 Priložnostno skupno javno naročanje
Direktiva 2014/24/EU ob centraliziranem javnem naročanju ureja, v praksi sicer že
uveljavljeno obliko skupnega javnega naročanja, to je skupno javno naročanje dveh ali več
naročnikov.408 Direktiva v 38. členu takšno obliko skupnega javnega naročanja pojmuje kot
priložnostno skupno javno naročanje, ter določa, da se lahko najmanj dva naročnika
dogovorita za skupno izvedbo oddaje določenih javnih naročil.

406

3. alineja prvega odstavka 13. člena uredbe.
Drugi odstavek 13. člena uredbe.
408
Priložnostno skupno javno naročanje je urejeno tudi v ZJN-3 in sicer v 33. členu.
407
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Če se postopek javnega naročanja v celoti izvaja skupaj v imenu in za račun vseh zadevnih
javnih naročnikov, so ti skupaj odgovorni za izpolnitev svojih obveznosti. To velja tudi v
primerih, v katerih en javni naročnik vodi postopek, pri čemer deluje za svoj račun in za račun
drugih zadevnih javnih naročnikov. Če se celotni postopek javnega naročanja ne izvaja v
imenu in za račun zadevnih javnih naročnikov, so ti skupaj odgovorni le za tiste dele, ki jih
izvajajo skupaj. Vsak javni naročnik je izključno odgovoren za izpolnitev svojih obveznosti v
skladu z direktivo v zvezi s tistimi deli, ki jih izvaja v svojem imenu in za svoj račun.
Primer takšnega priložnostnega skupnega javnega naročanja je primeroma izvedba
postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo Onkologije in radiologije v UKC Maribor, kjer
sta postopek skupaj izvajala Ministrstvo za zdravje, kot investitor, ter Univerzitetni klinični
center Maribor, kot uporabnik. Ob tem je bil Univerzitetni klinični center Maribor pooblaščen
za izvedbo posameznih faz postopka oddaje javnega naročila, odločitev o oddaji javnega
naročila, vključno z izdelavo končnega poročila, pa je bilo v pristojnosti Ministrstva za
zdravje.
Direktiva tako podrobneje ureja v praksi že uveljavljene oblike skupnega javnega naročanja,
ter določa meje odgovornosti naročnikov, ki so vključeni v priložnostno skupno javno
naročanje.
Ugotoviti je mogoče, da dokler bo javno naročanje zdravil obvezno predmet skupnega
javnega naročanja vlade, vprašanje priložnostnega javnega naročanja za nabavo zdravil, ne
bo aktualno.409 V kolikor bodo v prihodnosti, predvsem zaradi predstavljenih slabosti
skupnega javnega naročanja zdravil, zdravila izvzeta iz skupnega javnega naročanja vlade,
pa bo v praksi ponovno zaslediti primere, kjer se bosta najmanj dva naročnika dogovorila za
skupno izvedbo oddaje javnega naročila (npr. Združenje zdravstvenih zavodov lahko na
podlagi pooblastila posameznih naročnikov izvaja postopek za dobavo zdravil, manjše
bolnišnice lahko za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastijo večje, itd.).

4. SKLEP
V magistrski nalogi sem predstavila posebnosti, ki jih je, glede na podrobno področno
zakonodajo, ki ureja preskrbo z zdravili, potrebno upoštevati pri javnem naročanju zdravil.
Predstavila sem težave, ki se pojavljajo pri izvajanju postopka javnega naročanja za dobavo
zdravil, ter podala rešitve opisanih težav. V primerih, kjer je v zvezi s posamezno
problematiko pravna teorija že zavzela določena stališča, sem v nalogi predstavila stališča
pravne teorija, ter se kritično opredelila do teh stališč, kjer je bilo to po mojem mnenju
potrebno. V tistih primerih, kjer pa pravna teorija rešitev posameznih problemov še ni podala,
sem predstavila moje lastne poglede na problematiko, ter opisala razloge, ki moje
razmišljanje utemeljujejo.

409

Izjemoma mogoče za neregistrirana zdravila, ki praviloma niso vključena v postopke skupnega
javnega naročanja vlade.
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Glede na navedeno sem v magistrski nalogi podala odgovore na posamezna odprta ali
sporna vprašanja v zvezi z javnim naročanjem zdravil kot sledi:
-

v zvezi z javnim naročanjem zdravil je bilo sporno vprašanje, ali je za dobavo zdravil,
glede na dejstvo, do so cene zdravil določene z zakonom, potrebno izvesti postopek
oddaje javnega naročila. V zvezi s tem so obstajala različna stališča, in sicer
Ministrstvo za finance je bilo mnenja, da za dobavo zdravil ni potrebno izvesti
postopka oddaje javnega naročila, nasprotno pa je bilo Računsko sodišče mnenja, da
je tudi za dobavo zdravil potrebno izvesti postopek oddaje javnega naročila. V
magistrski nalogi sem ugotovila, da za javno naročanje zdravil ni predvidena
nikakršna izjema od uporabe pravil javnega naročanja in pojasnila razloge za svoje
ugotovitve. Prav tako sem pojasnila argumente, ki opravičujejo izvedbo postopka
oddaje javnega naročila v primerih, ko so cene zakonsko regulirane;

-

opozorila sem na posebno ureditev, ki velja le za določeno vrsto zdravil, in sicer za
zdravila iz krvi, ter ugotovila, da obstaja v zvezi s posebno ureditvijo zdravil iz krvi
spor, in sicer o vsebini določbe, ki ureja prednost preskrbe z industrijsko izdelanimi
zdravili iz slovenske plazme. Ugotovila sem, da bi razumevanje sporne določbe na
način, da je potrebno javna naročila za zdravila iz krvi oddajati ZTM, brez
vzpostavljanja širše konkurence, pomenilo kršitev ne samo slovenske, temveč tudi
evropske zakonodaje, ter pojasnila razloge za takšno stališče. Prav tako sem
ugotovila, da je glede razumevanja sporne določbe Državna revizijska komisija
naslovila na Sodišče EU predlog za sprejetje predhodne odločbe, Sodišče EU pa o
zadevi še ni odločilo;

-

izpostavila sem neusklajenost posameznih področnih predpisov s pravili javnega
naročanja, ter opozorila na posamezna vprašanja, ki bi terjala drugačno ureditev;

-

ker je v posameznih primerih sporno tudi vprašanje, kdo lahko nastopa kot ponudnik
zdravil, sem v magistrski nalogi, na podlagi proučitve področne zakonodaje, pojasnila
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prodajalci (veletrgovci) in posredniki pri prometu z
zdravili, ter ugotovila, da je ob pogojih, ki jih morajo izpolnjevati prodajalci in
posredniki pri prometu z zdravili, zakonsko reguliran tudi krog kupcev, katerim se
lahko zdravila prodajajo. V magistrski nalogi sem pojasnila tudi razloge, ki so
narekovali regulacijo do sedaj neurejenih vprašanj (posredništvo pri prometu z
zdravili, donacijo zdravil). Na podlagi proučitve sodne prakse Sodišča EU pa sem v
magistrski nalogi na enem mestu zbrala tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri
vzporednem uvozu zdravil;

-

predstavila sem posebna pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju sklopov
pri javnem naročanju zdravil, glede na to, da ZZdr-2 loči med originalnimi in
generičnimi zdravili, zdravili, ki imajo dovoljenje za promet (registrirana zdravila) in
zdravili, ki dovoljenja za promet nimajo (neregistrirana zdravila), prav tako pa ureja
različne vrste zdravil (npr. biološka zdravila, galenska zdravila, zdravila iz krvi, itd.);
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-

ugotovila sem, da je v pravni teoriji sporno vprašanje, katera merila se lahko
uporabijo pri pripravi razpisne dokumentacije. Ugotovila sem, da se naročniki v
primeru javnega naročanja zdravil merila ekonomsko najugodnejše ponudbe ne
poslužujejo, merila najnižje cene pa praviloma ne uporabijo v svoji klasični obliki
temveč ga podrobneje razdelajo. V magistrski nalogi sem na enem mestu zbrala vsa
možna merila oziroma njihove podrobnejše izvedbe (prilagoditve), ki se jih
poslužujejo naročniki pri javnem naročanju zdravil, ter za vsakega izmed njih navedla
prednosti oziroma slabosti njihove uporabe;

-

prav tako sem ugotovila, da obstajajo različna pravna stališča tudi pri vprašanju, ali se
lahko v primeru sklenitve okvirnega sporazuma in/ali pogodbe, cena zdravil določi
dokončno, oziroma, ali je lahko fiksen le popust, ki ga ponudniki podajo na
ponudbeno ceno. Ugotovila sem, da določilo o fiksnosti cen, čeprav so cene zdravil
zakonsko regulirane, ni nezakonito. V primeru, da okvirni sporazum in/ali pogodba
vsebuje določilo o fiksnosti ponujenih cen, v primeru zvišanja veljavne cene zdravila
(npr. najvišje dovoljene cene zdravila) pogodbeni partner od naročnika ne bo mogel
zahtevati povišanja cene. Nasprotno pa bo naročnik v primeru znižanja veljavne cene
zdravila, že na podlagi določbe 443. člena OZ dolžan plačati le predpisano kupnino
(torej nižjo ceno zdravila). Določilo glede fiksnosti cen tako v primeru javnega
naročanja zdravil ni izključeno.

V magistrski nalogi pa sem tudi na enem mestu zbrala vsa veljavna pravila, ki jih je, ob
upoštevanju pravil javnega naročanja, potrebno upoštevati pri izvajanju postopka oddaje
javnega naročila za dobavo zdravil.
V zvezi s problematiko javnega naročanja zdravil, sem v nalogi na enem mestu zbrala tudi
odločitve vseh pomembnejših institucij, katerih odločitve pomembno vplivajo na izvajanje
javnega naročanja, in sicer: odločitve Državne revizijske komisije, mnenja Računskega
sodišča in sodbe Sodišča EU.
Rešitve naloge bodo dobrodošle tako za pravno teorijo, ki se do sedaj z vprašanjem javnega
naročanja zdravil še ni celovito poglobljeno ukvarjala. Posamezne rešitve bodo lahko služile
tudi kot pomoč naročnikom, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem zdravil, in sicer tako pri
pripravi razpisne dokumentacije, kot tudi pri reševanju posameznih spornih situacij, do
katerih sem se opredelila bodisi sama, bodisi sem predstavila stališča Državne revizijske
komisije, Sodišča EU oziroma druge relevantne institucije.
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