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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava problematiko izbire na področju javnih naročil. Uvodoma je
predstavljena pravna podlaga izbire najboljšega ponudnika javnega naročila po Zakonu o
javnem naročanju, ki z marcem 2011 prinaša spremembo pri razmerju med ceno in
drugimi merili ter poudarja večjo vlogo necenovnih meril, kot sta kakovost in ekološka
raba. Odločanje je proces, v katerem je potrebno izmed več variant izbrati tisto, ki najbolj
ustreza postavljenim ciljem oziroma zahtevam. Poleg izbora najboljše variante včasih
želimo variante tudi rangirati od najboljše do najslabše. Kot pomoč pri odločanju tako
vpeljemo sisteme za podporo odločanja. Sistemi za podporo odločanja so računalniški
informacijski sistemi, ki jih sestavljajo strojna in programska oprema ter ljudje in so v
pomoč v procesu odločanja. Večparametrski odločitveni modeli so koristen in uporaben
pripomoček za podporo odločanja v zahtevnih odločitvenih situacijah, v katerih nastopa
večje število dejavnikov, ki vplivajo na odločitev. Uporabimo ga lahko tudi v situacijah,
kjer je veliko različnih variant – kar posebno velja na področju javnih naročil. Z namenom
čim bolj sistematičnega, celovitega in transparentnega ocenjevanja različnih variant je bila
izbrana metoda večparametrskega odločanja s pomočjo programa DEXi. S preizkusom
metode na dveh realnih javnih naročilih smo dokazali, da je uporaba večparametrskih
modelov ustrezna za reševanje odločanja pri izbiri ponudnika. Uporaba modela pripomore
k bolj organiziranem pregledu variant ter sistematičnemu odločanju na podlagi rezultatov
modela. Z modelom tako odločanje poteka lažje, posledično je tudi hitreje, pri čemer gre
tudi za denarne prihranke. SWOT analiza pokaže, da je DEXi prilagodljivo, natančno, hitro
in enostavno orodje; njegova velika prednost je v preprostosti dopolnjevanja (dodajanje
in odstranjevanje) drevesne strukture kriterijev. Imam tudi možnost »kaj-če« analize, kar
pomeni, da lahko ugotovimo občutljivost posamezne variante na spremembo vrednosti pri
oceni kriterija. Izpostavljena slabost modela je, da je samo približek realne situacije ter da
napačno definiranje ali spreminjanje odločitvenih pravil lahko nepravilno vpliva na
rezultat. Da je večparametrski model široko uporaben za različne tipe odločitvenih
problemov, vidimo kot priložnosti. Izpostavljamo pa nezaupanje računalniški tehnologiji
kot past ter možnost zlorabe za lastne namene kot nevarnost pristopa. Poudarjamo, da
model ni nadomestilo za človeka; nasprotno, odločevalec je še vedno v celoti odgovoren
za končno odločitev. Za nadaljnje raziskovanje predlagamo izdelavo širše zastavljenega
računalniškega programa, ki bi vodil odločevalca čez celoten proces javnega naročila: od
sprejema po elektronski poti do same odločitve o najboljšem ponudniku. Delo zaključimo z
željo in namenom vzpodbude uporabe večparametrskih modelov na področju javnih
naročil in tudi širše v upravi zaradi časovnih in posledično tudi denarnih prihrankov.
Ključne besede:
Javno naročilo, odločanje, sistemi za podporo odločanja, večparametrski odločitveni
model, izbira
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SUMMARY
USE OF MULTI-ATTRIBUTE DECISION SUPPORT MODEL IN
PUBLIC PROCUREMENT
The thesis deals with problems of decision making in the field of public ordering. In the
introduction we present the legal grounds on selection of the best offer to a public order
according to the Slovenian law on public orders. This has changed in March 2011 and now
gives more emphasis to non-cost related measures such as quality and ecological use.
Decision making is a process where we need to choose from several options the one
which complies best to given requirements. Besides choosing the best possible option we
sometimes want to order the options we have from the best to the worst. Both can be
done effectively by employing decision support systems; these are computer information
systems consisting of hardware, software and people. Multi-attribute decision models are
a very useful decision support tool in demanding decision making situations with many
factors which influence the decision. We can also use them in situations with many
different options, which is very common for public ordering. To guarantee the most
complete, systematic and transparent evaluation of possible orders, a multiattribute
decision method was applied to our decision problems by means of the DEXi software. We
have tested the method on two actual public orders to prove the suitability of
multiattribute decision models for decision making in choosing the best offer. The decision
model enables an organised overview of variants and systematic decision making based
on the obtained results. It makes the decision making process faster, easier and saves
cost. SWOT analysis has shown that DEXi is an adaptable, accurate, fast and easy to use
tool; its greatest strength is in easy updating of the decision tree structure (adding and
removing criteria). We also have a possibility of »what-if« analysis to analyze the
sensitivity of individual options to criteria value change. A weakness of the developed
decision model is that it is an approximation of the actual situations and that wrong
definition or changing the decision rules can have an adverse effect on the results. Its
opportunity is that it can be widely used for different types of decision problems. As a
threat we see the possibility of abuse of the used approach for personal purposes. The
developed model is no substitute for a human being and responsibility is still on the
decision maker who makes the final decision. As part of future research we propose
development of the software that will guide the decision maker through the whole public
order process: from receiving the offers over email to a final decision on the best one. We
conclude the work with an encouragement to use multiattribute decision models in the
field of public orders and elsewhere in public administration to save cost and time.
Key words:
Public order, decision making, decision support systems, multiattribute decision model,
choice
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1 UVOD
Z odločitvenimi problemi se srečujemo povsod, tudi na področju javnega naročanja, kjer
so te odločitve še bolj odmevne in na očeh javnosti. Odločanje je zahtevna naloga, saj
zahteva dobro poznavanje področja in ciljev odločitve, pri čemer je potrebno skoraj vedno
upoštevati različne parametre ter vrednotiti in analizirati variante. Večparametrsko
modeliranje je uporabno povsod tam, kjer želimo izbrati med več možnostmi na osnovi
večjega števila kriterijev.
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11, v
nadaljevanju ZJN-2) v 48. členu opredeljuje obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov
pri oddaji javnih naročil, določa in omogoča uporabo meril, ne opredeljuje pa
metodologije (utežnih vrednosti) pri merilih izbiranja ponudnika javnega naročila.
Predvidevamo, da bi uporaba večparametrske metode pri javnih naročilih bila v veliko
pomoč pri sistematičnem, natančnejšem, hitrejšem in objektivnejšem odločanju.
Za temelj raziskovanja smo si postavili tri hipoteze:
1.
HIPOTEZA: Uporaba večparametrskih modelov bi lahko v praksi
podpora lažjemu in hitrejšemu odločanju na področju javnih naročil.

služila kot

2.
HIPOTEZA: Predvidevamo, da je uporaba večparametrske metode DEXi kot
podpora odločanja pri javnih naročil ustrezna in tudi primerna.
3.
HIPOTEZA: Uporaba večparametrske metode ponuja pomembne prednosti, kot so
časovni in stroškovni prihranki, ter sistematično preglednost.
Cilj dela je izdelati model in prikazati uporabo večparametrske metode pri odločanju pri
javnih naročilih, pri katerih je potrebno izmed več ponudnikov izbrati najboljšega na
podlagi meril.
Želimo, da bi s tem strokovnim delom dodali drugačen pogled na odločanje pri javnih
naročilih ter da bo to delo vzpodbudilo množično vpeljavo teh modelov tudi širše v upravi
zaradi časovnih in finančnih prihrankov.
Za izdelavo prvega dela magistrskega dela smo analizirali zakonske osnove, razlage,
predloge ter druge vire, ki so privedli do sedanjega reševanja javnih naročil. Za drugi del
naloge smo pregledali obstoječo literaturo s področja odločanja in večparametrskih
modelov. V tretjem delu smo uporabili metodo DEX in računalniški program DEXi.

1

Pri svojem delu smo uporabili različne metode raziskovalnega dela, to so:
•
•
•
•

analiza (raziskovali in pojasnjevali smo stvarnost z razčlenjevanjem sestavljenih
miselnih stvaritev);
sinteza (raziskovali in pojasnjevali smo stvarnost z združevanjem);
primerjalna metoda (primerjava enakih ali različnih dejstev);
metoda deskripcije (enotno opisovanje dejstev).

Delo je razdeljeno na 6 poglavij.
V uvodu dela smo predstavili problem in predmet raziskovanja, opredelili hipoteze, namen
in cilj dela ter metode našega raziskovanja.
V drugem poglavju smo predstavili pravno ureditev javnih naročil, pri tem smo izpostavili
cilje javnega naročanja, temeljna načela, opisali smo posamezne postopke naročanja ter
kako poteka izvajanje teh postopkov po fazah. Posebno pozornost smo namenili
obstoječim merilom in metodologiji izbire, ki je opredeljena z Zakonom o javnem
naročanju (ZJN-2, 2011). V nadaljevanju smo predstavili primere matematičnih modelov,
ki so že v uporabi pri odločanju pri javnih naročilih. Poglavje smo zaključili z opisom
zunanjega nadzora nad javnim naročanjem in predstavitvijo Portala javnih naročil, ki je bil
ustanovljen leta 2007 z namenom informiranja na enem mestu, zmanjšanja
administrativnih ovir in krajših rokov oddaje javnih naročil.
V tretjem poglavju smo predstavili odločanje kot proces, pri katerem gre za izbiro med več
možnostmi. Eden izmed načinov za reševanje problemov, ki pri odločanju nastajajo, so
sistemi za podporo odločanja. To so posebni računalniško informacijski sistemi, ki so v
pomoč odločevalcu pri izbiri. Posebna skupina le-teh so večparametrski modeli, kjer gre za
razgradnjo odločitvenega problema na manjše in bolj obvladljive podprobleme. V
zahtevnejših primerih, ko je parametrov ali variant več (ponudnikov javnega naročila), je
smiselno uporabiti namenske programe za podporo večparametrskemu odločanju, ki imajo
že vgrajena orodja za definicijo parametrov, oblikovanje funkcij koristnosti in zajemanje
podatkov o variantah.
V četrtem poglavju smo tako predstavili enega izmed večparametrskih odločitvenih
programov DEXi (ki sloni na metodi DEX), katerega smo uporabili za reševanje izbire
najboljšega ponudnika pri javnih naročilih. Njegova posebnost je kvalitativen pristop in
neposredno določanje funkcij koristnosti.
Nato smo v petem poglavju z metodo DEX in programom DEXi izgradili modela na dveh
primerih javnih naročil. Poglavje smo zaključili s preveritvijo hipotez, s SWOT analizo
narejenih modelov, s prispevkom k stroki ter z razmišljanjem o možnostih nadaljnjega
razvoja.
V zaključku smo povzeli rezultate in ugotovitve našega raziskovanja.
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2 JAVNA NAROČILA
Želja po minimizaciji stroškov in maksimizaciji dobička, tehnični napredek in posledično
globalizacija so pripeljali do oblikovanja svetovnega trga, razvoj vseh sektorjev
gospodarstva in globalizacije pa sta ogrozila državo kot proizvajalko in ponudnico različnih
dobrin. Države so se morale na zahtevo javnosti oziroma davkoplačevalcev začeti obnašati
gospodarno in dejavnosti, ko ne gre za izvrševanje oblasti, prepustiti zasebnemu sektorju.
S koncesijami in drugimi pogodbenimi razmerji so podelile različne pravice za opravljanje
dejavnosti, ki do neke mere ostajajo pod njenim nadzorom (Eržen, 2001, str. 351).
Sredstva, ki jih za naročila uporablja država, se stekajo v državno blagajno z davki,
carinami, taksami in drugimi podobnimi fiskalnimi dajatvami, ki jih državna uprava v
okviru zakonov pridobiva od fizičnih in pravnih oseb. Sredstva, ki se zberejo na tak način,
se namenjajo za potrebe države in njenih lokalnih skupnosti. Država mora zbrani denar
porazdeliti čim bolj racionalno, kar pomeni, da morajo biti državni nakupi opravljeni s čim
manj stroški (Lupinc, 2007, str 2).
Javna naročila predstavljajo oskrbo javnega sektorja z blagom, storitvami in gradbeni deli.
Gre za širši pojem kot le nakup, in sicer za ugotavljanje potreb, zagotavljanje sredstev,
dobave, izvedbe storitev, vse do uporabe in spremljanja le-teh v prihodnje. Javno
naročanje mora vzpodbujati pošteno konkurenco med ponudniki, omogočiti naročniku, da
nabavlja blago in storitve najboljše kakovosti in glede na zahtevano kakovost po najnižji
ceni (Primec, 2005, str. 42).

2.1 UREDITEV JAVNEGA NAROČANJA V EU
Začelo se je leta 1951, ko je 6 držav podpisalo Pariški sporazum, s katerim je bila
ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Šest let kasneje, leta 1957, sta bili z
Rimskim sporazumom ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropska
skupnost za jedrsko energijo (Euratom). Obveznosti, ki jih določa Rimski sporazum, so
naslednje:
•
•
•
•

prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva;
prepoved količinskih omejitev pri uvozu ter vseh ukrepov, ki imajo enak učinek;
državljani ene izmed držav članic se lahko svobodno nastanijo na ozemlju druge
države članice in
svoboda opravljanja storitev v drugi državi članici.

S sporazumom o Evropski uniji v Maastrichtu leta 1991 je bila ustanovljena Evropska
skupnost (ES). Na sam razvoj javnega naročanja v Evropski uniji je pomembno vplivala
težnja k vzpostavitvi enotnega trga. Ta izhaja iz primarnih virov Evropske skupnosti, ki jih
predstavljajo mednarodne ustanovitvene pogodbe. Evropska unija je skupni pojem za tri
mednarodne pogodbe, ki so oblikovale skupnost.
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Države članice so z omenjenimi mednarodnimi pogodbami prenesle na skupnost natančno
določene pristojnosti. Poleg skupne kmetijske, trgovske, ribiške, prometne, zdravstvene,
socialne ter drugih politik je glavna dejavnost in podlaga vseh drugih vrst politike
uresničevanje skupnega trga z izvajanjem štirih temeljnih svoboščin (Rimska pogodba,
1957): prost pretok blaga, storitev, kapitala in delovne sile. Ta cilj je mogoče doseči le, če
je posamezniku in gospodarskemu subjektu omogočeno enakopravno tekmovanje za
posle, ki jih javne in zasebne organizacije oddajajo pri porabi javnih sredstev. Svobodno
trgovino med državami članicami in temeljna pravila javnega naročanja je posredno
vsebovala že Rimska pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti. Določena pravila Rimske
pogodbe prepovedujejo nekatere najpogostejše diskriminacije, ne postavljajo pa
nikakršnih določb glede preglednosti poslovanja in konkurenčnosti pri pridobivanju poslov.
Zato je Evropska unija s sekundarno (izvedeno) zakonodajo na področjih javnega
naročanja harmonizirala področje le-tega. To zakonodajo urejajo uredbe, direktive in
smernice Evropske skupnosti.
Direktive določajo splošna pravila, ki bi jih morali upoštevati tisti, ki razpisujejo javna
naročila. Opredeljujejo zlasti (Potočnik, 2000, str. 339):
•
•
•
•
•

katere vladne institucije morajo ravnati po direktivah in na katere oblike pogodb se
direktive nanašajo;
načine in oblike razpisnih in nabavnih postopkov, ki naj jih upoštevajo v
posameznih primerih ali situacijah;
pravila glede tehničnih specifikacij in standardov, ki veljajo v Evropski uniji.
Diskriminacijske specifikacije so izrecno prepovedane;
pravila oglaševanja, ki določajo, kaj morajo vladne institucije navesti v razpisih,
namenjenih mednarodnim ponudnikom, in roke, ki jih morajo upoštevati;
nekatera enotna pravila glede načina izbire dobavitelja in meril, ki naj jih vladne
institucije uporabljajo pri neposrednem sklepanju pogodbe z dobaviteljem v
posebnih primerih.

Vrednostni prag je tisti, ki določa ali je potreben razpis po direktivi ali ne. Iz tabele 1 so
razvidni najnovejši vrednostni pragovi, ki jih je Evropska komisija z Uredbo št.
1177/20091, ki je začela veljati 1. januarja 2010, še znižala. Za naročila, ki presegajo
vrednost 193.000 EUR2, mora država članica EU razpisati in izvesti postopek izbire
dobavitelja po direktivah. Javna naročila se lahko nanašajo na večletno obdobje, vendar
se upošteva veljavnost naročila za največ 36 mesecev. Praksa je pokazala, da se naročniki
skušajo izogniti zahtevam direktiv tako, da drobijo naročila na vrednosti, ki so pod

1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi direktiv 2004/17/ES,

2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za
oddajo naročil
2

Vse vrednosti v tem magistrskem delu so izražene brez DDV-ja.
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vrednostnim pragom 193.000 EUR. To je strogo prepovedano in tudi kazni so temu
primerne.
Glede urejanja javnih naročil pod vrednostnim pragom 193.000 EUR države članice EU
uporabljajo različna sredstva oziroma pristope. Nekatere države nimajo formalnih pravil, ki
bi veljala za javna naročila pod vrednostnimi pragovi. Taki sta Velika Britanija in Danska.
Druge države članice EU uveljavljajo pravila in priporočila. Švedska in Finska to področje
urejata z zakonom.
Tabela 1: Vrednostni prag javnih naročil po Uredbi 1177/2009

Blago in sto ritve (nacionalni naročniki)
B lago in sto ritve (drugi naročniki)
Naročila g radenj
Natečaji (nacionalni naro čniki)
Natečaji (drugi naročniki)

Mejne vredno sti v EUR
1 25.0 00
1 93.0 00
4.845.000
1 25.0 00
1 93.0 00

Vir: Matas (2010, str. 21)

2.2 PRAVNA UREDITEV JAVNEGA NAROČANJA V SLOVENIJI
2.2.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
Republika Slovenija je v letu 1997 dobila prvi Zakon o javnih naročilih (ZJN, Uradni list RS,
št. 24/97), ki je bil dopolnjen leta 1999 (Uradni list RS, št. 78/99). Zaradi uskladitve s
pravili Evropske unije je bil v maju leta 2000 sprejet Zakon o javnih naročilih ZJN-1
(Uradni list RS, št. 39/00, 102/00), ki je bil dopolnjen v delih, ki so obravnavali razpisno in
ponudbeno dokumentacijo, ter v delih, kjer so bila obravnavana finančna zavarovanja
ponudnikov. Vendar pa se je zakon skozi leta dopolnjeval, kar pa je značilno za vsak
zakon, saj v svojem začetku ne moremo predvidevati kasnejših okoliščin oziroma situacij
izvajanja.
V začetku leta 2004 sta bili v Evropski uniji sprejeti novi direktivi s področja javnega
naročanja. Ena ureja klasično področje javnega naročanja (Direktiva 2004/18/EC3), druga
ureja oddajo naročil na vodnem, energetskem, transportnem sektorju in na sektorju
poštnih storitev (Direktiva 2004/17/EC4). Z reformo javnega naročanja v Evropski uniji
ostaja načelna ureditev javnega naročanja nespremenjena, spreminjajo se le izvedbena
pravila.

3

Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.marca 2004 o usklajevanju postopkov za

oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev
4

Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za

oddajo naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev
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Države članice bi morale vsebino direktiv v nacionalno zakonodajo prenesti do konca
januarja 2006, kar pa se je v Sloveniji zgodilo skoraj leto dni kasneje, in sicer je Zakon o
javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006) stopil v veljavo 23. 12. 2006.
Zakon o javnem naročanju ZJN-2 sledi besedilu smernic Evropske unije o javnem
naročanju.
Po letu 2006 je zakon do sedaj bil že trikrat noveliran, tako da je zadnja novela zakona
ZJN-2C (Uradni list RS, št. 18/2011) stopila v veljavo z dnem 30. 03. 2011.
Bistvene novosti zadnje novele zakona so sledeče:
•

•

•

•

•

spremembe pri postopkih oddajanja naročil male vrednosti, ki jih zakon spet uvaja
v slovenski pravni red: prag za blago in storitve se spreminja in vsem naročnikom
nalaga obveznost objave na Portalu javnih naročil;
spremembe pri vsebini ponudb ponudnikov s podizvajalci in spremembe določb o
neposrednih plačilih naročnika podizvajalcem na podlagi potrjenih situacij in
računov; ti bodo do tega upravičeni neposredno, medtem ko so do zdaj bili
upravičeni na podlagi zakona;
nove določbe glede meril za izbiro najugodnejšega ponudnika: razmerje med
ceno in drugimi merili se korenito spreminja, s tem pa se poudarja pomen
»necenovnih« meril, kot sta kakovost in do okolja prijazna izbira;
spremenjene so določbe o inšpekcijskem nadzorstvu, nove pa so kazenske določbe
za ponudnike v postopkih javnih naročil in prav tako določbe o izpodbojnosti,
ničnosti in razveljavitvi pogodbenih obveznosti za naprej;
vzpostavljanje seznama ponudnikov z negativnimi referencami.

V nadaljevanju dela bomo predstavili samo zakonske osnove oziroma določbe členov, ki
so pomembni za sam postopek izbire najboljšega ponudnika.
2.2.2 CILJI JAVNEGA NAROČANJA
Cilji javnega naročanja so v tesni povezavi z načeli javnega naročanja, saj se realizirajo
preko uporabe pravnih pravil kot tudi z uporabo načel. Način in stopnja realizacije
posameznega cilja pomenita uravnoteženje posameznega načela in različnih interesov ob
konkretnem javnem naročilu (Vesel, 2006, str. 166).
Po mnenju Šoltesa (2011, str. 189) je za naročnike pravilno razumevanje javnih naročil
pomembno tudi zaradi zavedanja o omejenosti pravic pri razpolaganju z javnimi sredstvi
glede na cilje javnih naročil, ki ne smejo biti usmerjeni v zadovoljevanje osebnih koristi ali
koristi posameznih skupin, pač pa v zadovoljevanje javnega interesa v širšem smislu.
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Poglavitni cilji javnega naročanja so (Zabel, 1997, str. 17-21):
•

•
•

•

•

•

proces razdržavljenja, kar pomeni, da se naročnikom odvzame možnost
subjektivnega odločanja o izbiri ponudnika; odločitev prevzame mehanizem trga, ki
preko konkurenčnega boja izbere najugodnejšega ponudnika;
racionalizacija porabe javnih sredstev: cilj je doseči čim večji učinek z določenimi
sredstvi, oziroma doseči določen učinek s čim manjšimi sredstvi;
zagotavljanje finančne discipline uporabnikom proračunskih sredstev: z uporabo
sankcij sili akterje, da v čim večji meri sledijo predvidenemu finančnemu okviru in
namenu, za katerega je bila poraba sredstev predvidena;
konkurenca med ponudniki: pojavlja se kot poglavitni cilj urejanja razmerij med
ponudniki na trgu javnih naročil. Konkurenca na trgu je v korist vseh udeležencev,
saj zagotavlja učinkovito porabo javnih sredstev, ponudnikom omogoča
enakopravne tržne možnosti, porabnikom pa najbolj kakovostno ponudbo storitev
oziroma blaga;
javno naročanje kot inštrument uresničevanja gospodarske politike: državna
gospodarska politika je usmerjena k različnim ciljem, kot na primer oživitev
gospodarstva, skrb za konkurenčnost gospodarstva v primerjavi s tujim, skrb za
posamezne panoge itd.;
preprečevanje korupcije: cilj, ki ga je mogoče doseči z urejanjem javnega
naročanja, in sicer preko preglednosti postopkov in z uporabo pravnih sredstev.

Glavni namen javnega naročanja je povečanje zaupanja javnosti v delo države in njenih
organov in s tem v upravljanje z javnimi sredstvi.
2.2.3 TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA
Slovenska zakonodaja je na področju javnega naročanja implementirala veljavne direktive
Evropske unije ter upoštevala generalno pogodbo o javnem naročanju Svetovne
trgovinske organizacije (WTO) (Kranjc, 2004, str. 18-23):
•

Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev (ZJN-2,
2011, 6. člen) zahteva, da se nakupi blaga in storitev opravijo s čim manj sredstvi,
ki morajo zagotavljati ustrezno kakovost, predmeti javnih naročil pa morajo slediti
potrebam javnega sektorja. Za uveljavitev načela mora pri pripravi razpisne
dokumentacije poskrbeti naročnik, nato pa mora na podlagi meril iz te
dokumentacije izbrati najugodnejšo ponudbo, ki zagotavlja gospodarnost in
učinkovito porabo;

•

Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (ZJN-2, 2011, 7. člen) pomeni, da
mora biti vsem zainteresiranim in sposobnim ponudnikom omogočeno poslovanje z
javnim sektorjem pod enakimi pogoji. Po teoriji javnega naročanja je to poglavitni
cilj. Odprt dostop do javnega sektorja pa hkrati pospešuje učinkovito porabo
javnih sredstev;
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•

Načelo transparentnosti porabe javnih sredstev (ZJN-2, 2011, 8. člen) določa, da
morajo biti postopki oddaje javnih naročil pregledni in javni, kar je v javnem
interesu. S tem je razviden namen in način porabe javnih sredstev, ponudnikom
pa mora biti dana možnost, da se seznanijo s potrebami javnega sektorja ter
dejstvi, odločitvami in dejanji v postopkih oddaje javnih naročil;

•

Načelo enakopravne obravnave ponudnikov (ZJN-2, 2011, 9. člen) zagotavlja enak
položaj vsem ponudnikom na trgu javnih naročil v smislu enakih pravic in
obveznosti, ne pa dejanske enakosti. Naročnik namreč izbere ponudbo, ki se od
ostalih razlikuje po tem, da je ugodnejša. Enakopraven položaj mora biti
zagotovljen v zvezi z določitvijo pogojev in meril, pri enakem obravnavanju v
enakih primerih in pri uveljavljanju procesnih pravic;

•

Načelo sorazmernosti (ZJN-2, 2011, 10. člen) določa, da se javno naročanje izvaja
sorazmerno s predmetom javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in
uporabe pogojev ter meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega
naročila.

Z uporabo navedenih načel se uresničuje namen naročnika, da z več ponudbami pridobi
konkurenčne ponudbe in s tem nižjo ceno. Načelo enakopravnosti ponudnikov obvezuje
naročnika, da vsem ponudnikom posreduje enake informacije ─ tako potencialnim
ponudnikom v fazi priprave razpisne dokumentacije kot tudi med samim postopkom.
Skladno s pravili varstva konkurence zakon prepoveduje omejevanje konkurence s
kartelnimi sporazumi, zlorabo prevladujočega položaja na trgu z nelojalno konkurenco,
nedovoljeno špekulacijo in podobno. Celoten postopek oddaje javnega naročila mora biti
evidentiran, dokumentacija pa arhivirana, s čimer se zagotavlja izvajanje načela
transparentnosti (Primec, 2005, str. 146-147).

2.3 POSTOPKI NAROČANJA
Prenovljeni Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (2011) ne opredeljuje pojma oddaje naročil
male vrednosti in zaradi poenostavitve ter večje fleksibilnosti za nabavo blaga in storitev
do vrednosti 10.000 EUR in za gradnje v vrednosti 20.000 EUR ne predpisuje postopka
(ZJN-2, 2011, 24. člen). Določbe ZJN-2 se za te postopke ne uporabljajo. Naročniki so pri
nabavah manjše vrednosti dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obsega navedbo
predmeta in vrednosti javnega naročila.
Za lažjo predstavo bomo pragove javnih naročil predstavili s tabelo 2.
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Tabela 2: Pragovi po ZJN-2C
VREDNOST JAVNEGA NAROČILA
VRSTA POSTOPKA
OBJAVA ZA BLAGO IN STORITVE*
ZA GRADNJE*
samo evidenca
ne
do 10.000
do 20.000
zbiranje ponudb
ne
od 10.000 do 40.000
od 20.000 do 80.000
zbiranje ponudb po predhodni objavi
portal
od 40.000 do 137.000
od 80.000 do 274.000
in vsi drugi postopki razen zbiranja ponudb
vsi postopki razen zbiranje ponudb
portal
od 137.000 do 211.000 od 274.000 do 5.278.000
po predhodni objavi in zbiranja ponudb
vsi postopki razen zbiranje ponudb
portal
nad 211.000
nad 5.278.000
po predhodni objavi in zbiranja ponudb in U.L. EU
*znesek v EUR brez DDV

Vir: lasten

Naročnik lahko po 24. členu ZJN-2 izvede javno naročilo po naslednjih postopkih:
•
•
•
•
•
•
•

odprti postopek;
postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti;
konkurenčni dialog;
postopek s pogajanji brez predhodne objave;
postopek s pogajanji po predhodni objavi;
postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in
postopek oddaje naročila male vrednosti.

V katerih primerih pride do posameznega postopka, predstavljamo s sliko 1.
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Slika 1: Postopki naročanja

PREDHODNI POSTOPEK

ugotovitev potrebe
skrajšanje rokov za
predložitev ponudb

načrt nabav in finančni načrt

najmanj 52 dni in največ 12
mesecev pred datumom
pošiljanja obvestila o JN

strokovni dialog/ raziskava trga

predhodno informativno obvestilo

izbira postopka oddaje JN

posebni postopki

redni postopki

presoja upravičenosti uporabe
izjeme

ODPRTI POSTOPEK

POSTOPEK S PREDHODNIM
UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI

presoja glede na vrednost

A

B

ZBIRANJE PONUDB S
PREDHODNO PRIJAVO

C

POSTOPEK POGAJANJ PO
PREDHODNI OBJAVI

določbe ZJN-2 se ne
uporabljajo

POSTOPEK POGAJANJ BREZ
PREDHODNE OBJAVE

POSTOPEK
ODDAJE NAROČILA
MALE VREDNOSTI

KONKURENČNI DIALOG

Vir: lasten

A: vrednost JN je enaka ali višja od 40.000 EUR in nižja od 125.000 EUR za blago in
storitve ter enaka ali višja od 80.000 EUR in nižja od 274.000 EUR za gradnje
B: vrednost JN je enaka ali višja od 20.000 EUR in nižja od 40.000 EUR za blago in
storitve ter enaka ali višja od 40.000 EUR in nižja od 80.000 EUR za gradnje
C: vrednost JN je nižja od 20.000 EUR za blago in storitve ter 40.000 EUR za gradnje
ODPRTI POSTOPEK
Odprti postopek je najpogosteje uporabljen in najpreglednejši postopek javnega
naročanja. Vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, lahko predložijo svoje ponudbe,
pripravljene v skladu z vnaprej določenimi zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji
(ZJN-2, 2011, 25. člen). Naročnik med prispelimi ponudbami izloči vse, ki ne izpolnjujejo
pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji, in izbere tisto ponudbo, ki izpolnjuje vse
zahtevane pogoje in je za naročnika najugodnejša. Ponudbe morajo biti pripravljene
skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Naročnik
ponudbo vsebinsko preveri, ali je ponudnik sposoben izvesti razpisan posel oziroma
dobaviti blago, ki je predmet javnega naročila.
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POSTOPEK S PREDHODNIM UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek, katerega namen je
oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej predloženih
prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji ponudb kandidate, ki
jim prizna sposobnost (ZJN-2, 2011, 26. člen). Naročnik razpisno dokumentacijo pripravi
za vsako fazo posebej. Naročniki so dolžni prek portala javnih naročil posredovati dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, in sicer najpozneje štiri dni pred iztekom roka
za prejem ponudb.
KONKURENČNI DIALOG
Konkurenčni dialog (ZJN-2, 2011, 27. člen) je ena od bistvenih novosti novega Zakona o
javnem naročanju in je namenjen primerom, ko gre za izjemno kompleksna naročila.
Uporablja se, kadar uporaba odprtega postopka ali postopka s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega naročila ni mogoča in pod pogojem, da je merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba. Namen
konkurenčnega dialoga je, da se omogoči prilagoditev naročnikovih zahtev pogojem na
trgu ter da se omogoči, da naročnik oblikuje svoje dokončne pogoje (dokončno razpisno
dokumentacijo) šele potem, ko so možnosti pretehtane v konkurenčnem dialogu. Takšen
postopek v večji meri omogoča, da pride s strani naročnika do neenakopravnega
obravnavanja ponudnikov. Kljub vsemu so upoštevani interesi naročnikov in zato določeni
omejevalni pogoji, kako se postopek lahko izvede. Zakon izrecno določa, da naročnik
drugim udeležencem ne sme razkriti predlagane rešitve ali druge zaupne informacije,
sporočene s strani posameznega udeleženca postopka, brez njegove privolitve. Naročnik
mora udeležence seznaniti s pogoji in merili za izbiro najugodnejše ponudbe.
POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE
Uporaba postopka s pogajanji brez predhodne objave je možna v primerih (ZJN-2, 2011,
29. člen):
•

•

•

5

če v postopku oddaje javnega naročila, v postopku oddaje naročila male vrednosti
ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ali odprtem postopku ali
postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti naročnik ne pridobi nobene
ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem,
da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne
dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem, da se Komisiji5 pošlje
poročilo, če slednja to zahteva;
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;
če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti
javni razpis v Uradnem listu Evropske unije, če lahko naročilo izpolni vnaprej znano

Naročnik lahko za vodenje postopka javnega naročanja imenuje strokovno komisijo (ZJN-2, 2011, 68. člen).
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•

končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava
vse ponudnike;
v primeru, če naročnik v že začetem postopku javnega naročanja zaradi vloženega
zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, izvedba naročila
pa je nujna tudi v tem obdobju, pod pogojem, da vrednost naročila ne presega
mejne vrednosti (po 12. členu) in na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za
finance. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve
pogodbe na podlagi že začetega postopka.

Naročnik mora pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave Ministrstvu za
finance posredovati obvestilo o izvedbi tega postopka tudi takrat, kadar oddaja javno
naročilo na podlagi neuspešnega predhodnega postopka. Ko naročnik začne postopek s
pogajanji brez predhodne objave zaradi neuspešnega predhodnega postopka, mora o tem
seznaniti ponudnike, ki so sodelovali v predhodnem postopku (Golenko, 2010).
POSTOPEK S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI
Pred začetkom postopka s pogajanji po predhodni objavi mora naročnik Ministrstvo za
finance obvestiti o tem, da bo izvedel ta postopek. V obvestilu mora navesti predmet
naročila, razloge za uporabo postopka, vrednosti naročila in obdobje veljavnosti pogodbe.
Kadar naročnik oddaja javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi na
podlagi neuspešnega predhodnega postopka in se pod pogoji iz navedene točke odloči, da
ne bo objavil obvestila o naročilu, mora Ministrstvo za finance pred začetkom postopka
obvestiti o gospodarskih subjektih, s katerimi se bo pogajal. V primeru postopka s
pogajanji po predhodni objavi na podlagi neuspešnega predhodnega postopka mora
naročnik pred začetkom postopka o tem obvestiti vse ponudnike ali kandidate, ki so v
prejšnjem postopku predložili ponudbe, podobno kot pri postopku s pogajanji brez
predhodne objave (Golenko, 2010).
POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI
Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od
naslednjih načinov:
•

•

izmed ponudb izbere najugodnejšo ob upoštevanju pogojev in meril, določenih v
objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb ali v razpisni
dokumentaciji, ali
postopek razdeli v dve fazi.

V prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi, ali gospodarski subjekti, ki so predložili
prijavo za sodelovanje, izpolnjujejo pogoje, opredeljene v objavi obvestila o javnem
naročilu po postopku zbiranja ponudb in razpisni dokumentaciji, in jih v drugi fazi povabi k
oddaji ponudbe (ZJN-2, 2011, 30. člen).
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POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI
Naročnik izvede oddajo naročila male vrednosti, če je vrednost predmeta javnega naročila
v primeru naročanja blaga in storitev enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od 40.000
EUR in primeru naročanja gradenj enaka ali višja od 20.000 EUR in nižja od 80.000 EUR.
V tem postopku lahko naročnik omeji sodelovanje ponudnikov zgolj na podlagi vnaprej
opredeljenih pogojev. Naročnik lahko v ta postopek vključi tudi pogajanja, če je to omenil
že z razpisno dokumentacijo ali v objavi obvestila o naročilu male vrednosti (ZJN-2, 2011,
30.a člen).
2.3.1 POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA
Poznamo tudi posebne načine javnega naročanja (ZJN-2, 2011, 31. člen), ti so:
•
•
•
•

dinamični nabavni sistem;
posebna pravila za subvencionirane stanovanjske programe;
elektronska dražba in
skupno javno naročanje.

Naročnik lahko po izvedenem postopku javnega naročanja sklene okvirni sporazum pod
pogoji, ki jih določa ZJN-2 (ZJN-2, 2011, 31. člen).
V nadaljevanju bomo predstavili samo dinamični nabavni sistem, elektronsko dražbo in
okvirni sporazum.
Dinamični nabavni sistem
Dinamični nabavni sistem se prav tako kot konkurenčni dialog in okvirni sporazum
uporablja za standardizirane posle. Sistem v primerih, ko gre za večje število ponudnikov,
omogoča lažje hkratno komuniciranje preko elektronskih sredstev. Dejansko je dinamični
nabavni sistem nadgradnja odprtega in omejenega postopka oziroma oblika okvirne
pogodbe (Kranjc, 2004, str. 47). Naročnik objavi razpis po splošnih pravilih o javnih
objavah. V javnem razpisu pa obvesti zainteresirane osebe, da so podrobnejši pogoji in
specifikacije na voljo na določenem elektronskem naslovu. Namen tega javnega razpisa ni
takoj pridobiti končnega ponudnika, ampak večje število ponudnikov (tako imenovanih
»dvornih dobaviteljev« po sistemu okvirnih ponudb), saj se izbira posameznega
ponudnika opravi kasneje. V tem postopku lahko zainteresirane osebe podajo ponudbe
kadarkoli, vse dokler je postopek odprt. Trajanje postopka je največ 4 leta. Naročnik lahko
pridobiva registrirane ponudnike kadarkoli med postopkom. Ko se pojavi potreba po
konkretnem naročilu, naročnik pozove vse registrirane ponudnike (po elektronski pošti),
naj oddajo ponudbe. Obenem z obvestilom javnosti pozove tudi vse ostale, da oddajo
ponudbo, med katerimi naročnik izbere najugodnejšo (ZJN-2, 2011, 33. člen).
Elektronska dražba
Če je mogoče natančno in nedvoumno določiti tehnične specifikacije naročila, se lahko
naročnik odloči, da bo v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem
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sposobnosti ali v postopku s pogajanji po predhodni oddaji oddal naročilo na elektronski
dražbi (ZJN-2, 2006, 35. člen).
Slika 2: Primer okenca elektronske dražbe

Vir: Oria d.o.o. (2008)

Elektronska dražba je ponavljajoč se postopek, ki vključuje elektronsko napravo za
predstavitev novih cen; cen, ki so popravljene navzdol, ali novih vrednosti glede določenih
elementov ponudbe. Elektronska dražba torej omogoča, da se cene razvrstijo z uporabo
avtomatičnih ocenjevalnih metod. Poleg tega javne dražbe omogočajo zniževanje stroškov
in zmanjševanje administracije v javni upravi. Slika 2 prikazuje okence primera
elektronske dražbe.
Okvirni sporazum
Zakon opredeljuje dve vrsti okvirnih sporazumov, in sicer sporazum z enim ponudnikom
ali sporazum z najmanj tremi ponudniki. Sporazum z enim ponudnikom je najbolj podoben
klasičnemu odprtemu postopku (sukcesivne dobave ali storitve, brez časovno vnaprej
znanih količin in s fiksirano ceno), drugi pa je podoben postopku s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, kjer okvirni sporazum predstavlja le prvo fazo postopka, v
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drugi pogodbeni fazi, ki se izvaja po vnaprej določenih pravilih iz okvirnega sporazuma in
ne kot druga faza javnega naročila, pa se najugodnejšega ponudnika izbere z zbiranjem
ponudb. Okvirni sporazumi se sklepajo za obdobje štirih let in za večje posle, sicer
njegova uporaba ni racionalna.
Povzeli bomo primere (Bohnec, 2005, str. 52), kjer zaradi narave dejavnosti postopke
javnih naročil ni mogoče izvesti brez okvirnega sporazuma in jih težko stlačimo v klasične
postopke oddaje javnih naročil. Taki primeri so na primer nabava potrošnega materiala in
nabava zdravil, medicinskih pripomočkov ter kemikalij. Pri potrošnem materialu ni vnaprej
znano, kateri artikli in v kakšnih količinah se bodo v določenem obdobju nabavljali, pri
zdravilih lahko pride še do nepredvidljivih okoliščin, ki narekujejo precej povečano porabo
v določenem obdobju (izbruh epidemij).
Za ponudnike pa je najpomembnejše, da imajo možnost, da se seznanijo z objavljenimi
naročili (preko portala javnih naročil).

2.4 IZVAJANJE POSTOPKOV ODDAJE NAROČILA
2.4.1 FAZE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA
Izvajanje javnega naročanja po ZJN-2 lahko razdelimo v tri faze:
•
•
•

predrazpisno;
razpisno in
porazpisno.

Te tri faze pa lahko ponovno razdelimo na posamezne faze, ki so prikazane na sliki 3.
Predrazpisna faza se začne z ugotavljanjem potreb. Potrebe po nabavi blaga, izvedbi
določene storitve ali gradnje morajo ugotoviti in določiti končni uporabniki. Če v tej fazi ne
sodelujejo, se lahko na koncu zgodi, da rezultat javnega naročila ne zadovoljuje
uporabnikovih potreb. Raziskava tržišča naj bi bilo strokovno opravilo nabavne službe.
Raziskava je pomembna zaradi odločitve naročnika o tem, katero vrsto postopka bo
uporabil za izvedbo javnega naročila. Finančni načrt naj bi zadostil pogoju, da mora
naročnik v sklepu o začetku postopka navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila.
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Slika 3: Faze v postopku javnega naročanja

PREDRAZPISNA
FAZA

ugotovitev
potreb

raziskava
trga

finančni
načrt

RAZPISNA FAZA

- predhodno IO
- izračun ocenjene
vrednosti
- sklep o začetku postopka
- priprava RD
- objava obvestila o JN
- predložitev in
- odpiranje ponudb
- pregled in ocenjevanje
ponudb
- odločitev o oddaji JN
- objava obvestila o oddaji
JN
- končno poročilo

PORAZPISNA
FAZA

sklenitev
pogodbe

izvajanje
pogodbe

bančne
garancije

Vir: lasten

Razpisna faza se prične s predhodnim informativnim obvestilom, če je primerno, v vsakem
primeru pa s sklepom o začetku postopka in se konča s končnim poročilom. Na sliki 3 je
prikazan potek razpisne faze, ki velja za izvedbo odprtega postopka. Kadar se izvajajo
ostali postopki, se te faze smiselno prilagodijo. Predhodno informativno obvestilo naročnik
objavi samo takrat, ko želi skrajšati roke za sprejem ponudb. Sklep o začetku postopka
formalno ni predpisan (po ZJN-1 je bil), naj pa bi nekako vseboval zaporedno številko,
predmet, ocenjeno vrednost, faze postopka, postavko v planu nabav in pooblaščeno
osebo za izvajanje. Razpisna dokumentacija se mora skladati z objavo obvestila o javnem
naročilu. Vsebina razpisne dokumentacije naj bi vsebovala povabilo k oddaji ponudbe,
navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, pogoje za ugotavljanje sposobnosti in navodila
o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, splošne in posebne pogoje, elemente za
pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi ter morebitna finančna in druga zavarovanja.
Objava obvestila o javnem naročilu poteka na standardnih obrazcih, in sicer najprej v
Uradnem listu Evropske unije, če seveda vrednost dosega znesek, nad katerim je takšna
objava potrebna, in šele nato na domačem portalu javnih naročil. Vrednost »javnih naročil
malih vrednosti« ─ po ZJN-2 do 40.000 EUR za blago in storitve oziroma 80.000 EUR za
gradnje ─ sta ta zneska tudi mejni vrednosti glede javnosti odpiranja. Pri pregledu in
ocenjevanju ponudb pooblaščena oseba naročnika oziroma komisija najprej ugotovi, ali
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ponudbe izpolnjujejo zahtevane pogoje, zatem jih ocenjuje po merilih. Upošteva lahko le
pogoje in merila iz razpisne dokumentacije. Sledi odločitev o oddaji naročila, ki mora biti
podana v roku 60 dni. Z objavo obvestila o oddaji javnega naročila pa se širša javnost
informira v roku 48 dni po sami oddaji naročila. Po zaključku razpisne faze naročnik
pripravi končno poročilo, v katerem je opisan celoten postopek z vsemi podatki naročnika
in podatki kandidatov.
V porazpisni fazi sklenemo pogodbo, nikakor pa ne smemo pozabiti, da je spremljanje
izvajanja pogodb najpomembnejše pri oceni učinkovitosti javnega naročanja. Bančne
garancije po ZJN-2 niso več predpisane, so pa še vedno najzanesljivejša oblika
zavarovanj, tako da je njihova uporaba še vedno smiselna.
V nadaljevanju bomo namenili pozornost nekaterim najpomembnejšim elementom
javnega naročila.
2.4.2 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Enotno mnenje vseh, ki so se kadarkoli ukvarjali z javnim naročanjem v praksi, je, da je
priprava kakovostne razpisne dokumentacije najtežji in najzahtevnejši del postopka. Vsi
elementi razpisne dokumentacije morajo biti določeni in znani ponudnikom vnaprej in jih
naročnik ne sme spreminjati, razen v izjemnih primerih.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki jih ponudniki potrebujejo za
pripravo ponudb. Naročnik mora v njej jasno predstaviti svoje zahteve glede predmeta
javnega naročila in pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik mora že ob objavi
poznati svoje zahteve glede predmeta naročila, prav tako pa mora predvideti vsebino
ponudb, saj na podlagi tega pripravi dokumentacijo. Razpisna dokumentacija omogoča
primerljivost ponudb in s tem tudi njihovo vrednotenje.
71. člen ZJN-2 določa, da razpisno dokumentacijo lahko sestavljajo:
•
•
•
•
•
•

povabilo k oddaji ponudbe;
navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe;
pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja
usposobljenosti;
splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe;
obrazec predračuna z navodilom o izpolnitvi;
morebitna finančna ali druga zavarovanja, s katerimi morajo ponudniki zavarovati
izpolnitev pogodbenih obveznosti.
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Poleg sestavin, določenih v 71. členu ZJN-2 (2011), razpisna dokumentacija vsebuje:
•
•
•
•
•
•
•

pogoje in merila;
vrednost naročila;
roke v postopku;
datum javnega odpiranja ponudb;
pravila o načinu pojasnjevanja razpisne dokumentacije;
pravila o uporabi tujega jezika;
pravila o varovanju zaupnosti podatkov iz razpisne dokumentacije, itd.

Naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja vsakemu
interesentu, ki to zahteva, in sicer po pošti, osebno, po telefaksu ali po elektronski pošti.
Naročnik je dolžan objaviti obvestilo o javnem naročilu in razpisno dokumentacijo,
vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami na ali preko portala javnih naročil.
Dostop, pregled in prevzem razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil je
brezplačen. Naročnik mora zagotoviti vpogled in prevzem tistih delov razpisne
dokumentacije, ki iz tehničnih razlogov ne morejo biti dostopni na ali preko portala javnih
naročil. Naročnik po preteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali
dopolnjevati razpisne dokumentacije. Pri odprtem postopku naročanja so naročniki dolžni
na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da
je bila zahteva posredovana pravočasno. Za postopek s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti se rok za oddajo ponudb skrajša na štiri dni.
2.4.3 POGOJ ZA UDELEŽBO
Pogoj mora biti v ponudbi izpolnjen tako, kot je predvideno v razpisni dokumentaciji in je
izključne narave. Nanaša se lahko na ponudnikove lastnosti (finančna, tehnična
sposobnost) ali na samo ponudbo (rok za dokončanje del, garancijski pogoji). Pogoj je
prag, ki ga mora izpolniti ponudnik, da se njegova ponudba ocenjuje. Pogoje mora
naročnik določiti v objavi in v razpisni dokumentaciji in ne smejo biti neupravičeno
diskriminatorni. Če gre za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko naročnik
zaprosi za sodelovanje pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične
osebe in na vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali za nadzor
nad ponudniki.
V 42. členu ZJN-2 (2011) je zapisano, da naročnik lahko od vsakega gospodarskega
subjekta, ki želi sodelovati pri javnem naročilu, zahteva, da predloži dokazilo v skladu s
predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali
trgovski register ali da predloži izjavo oziroma potrdilo. Podatke iz javnih evidenc za
ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam.
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2.4.4 ROKI V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
Rok za oddajo ponudbe mora biti naveden v razpisni dokumentaciji. Zakon določa
minimalne roke, sicer pa rok določi naročnik. Roki za predložitev ponudb se štejejo od
dneva, ko je naročnik poslal zahtevo za objavo javnega naročila na enotni portal
Ministrstva za finance.
V odprtem postopku (ZJN-2, 2011, 51.– 52. člen):
•
•

rok za prejem ponudb v odprtem postopku mora biti najmanj 40 dni od datuma
pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije;
v primeru, da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo, se rok za prejem
ponudb lahko skrajša, vendar ne sme biti krajši od 29 dni.

V postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (ZJN-2, 2011, 54. člen):
•
•
•

za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem
naročilu;
za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
35 dni od datuma pošiljanja povabila;
v primeru, da naročnik objavi predhodno informativno obvestilo, se rok lahko
skrajša, vendar ne sme biti krajši od 31 dni.

Rok za prejem prijav v konkurenčnem dialogu in v postopku s pogajanji po predhodni
objavi je 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu (ZJN-2, 2011, 55. člen).
Če se iz razloga nujnosti v primeru oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji po predhodni objavi roki za oddajo
ponudb ne morejo upoštevati, lahko naročniki določijo (ZJN-2, 2011, 56. člen):
•

•

rok za prejem prijav, ki ne sme biti krajši kakor 15 dni od datuma pošiljanja
obvestila o javnem naročilu v objavo ali najmanj 10 dni, če je objava poslana na
elektronski način, v skladu z obliko in postopkom za pošiljanje iz 2. točke
Informacij povezanih z objavljanjem, ki je priloga uredbe, ki jo izda vlada;
rok za prejem ponudb, ki ne sme biti krajši kakor 10 dni od datuma povabila k
oddaji ponudb.
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2.4.5 OBJAVA JAVNEGA NAROČILA
Vse objave v zvezi z javnimi naročili mora naročnik poslati v objavo portalu javnih naročil,
upoštevajoč njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za uradne objave Evropskih
skupnosti. Zakon (ZJN-2, 2011) v 57. členu predstavi sledeče objave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predhodno informativno obvestilo;
obvestilo o javnem naročilu;
obvestilo o oddaji naročila;
obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
obvestilo o natečaju;
rezultati natečaja;
obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku;
prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost;
obvestilo o naročilu male vrednosti;
poenostavljeno obvestilo o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu.

Naročnik mora objaviti predhodno informativno obvestilo (ZJN-2, 2011, 60. člen) le v
primeru, ko pri javnem naročilu namerava skrajšati roke za prejem ponudb. Določbe tega
člena ne veljajo za postopek s pogajanji brez predhodne objave. Naročnik pošlje v objavo
Komisiji ali portalu za javna naročila predhodno informativno obvestilo, ki vsebuje v
primerih naročil blaga skupno okvirno vrednost javnih naročil po vrstah blaga, ki jih
naročnik namerava oddati v naslednjih 12 mesecih, če je skupna ocenjena vrednost enaka
ali večja od 750.000 EUR. V primerih javnih naročil pa vsebuje storitev skupno ocenjeno
vrednost javnih naročil za posamezno kategorijo storitev, ki jih naročnik namerava oddati
v naslednjih 12 mesecih, če je skupna ocenjena vrednost večja ali enaka od 750.000 EUR,
in v primerih javnih naročil gradenj mora objaviti bistvene značilnosti javnih naročil, ki jih
namerava oddati, če je njihova skupna ocenjena vrednost enaka ali večja od vrednosti
opredeljene z zakonom, in sicer v vrednosti 5.278.000 EUR.
Naročnik mora obvestilo poslati Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti ali ga objaviti
na portalu javnih naročil čim prej po sprejetju proračuna. Prav tako mora naročnik čim
prej po odločitvi objaviti načrt javnih naročil gradenj. Naročnik mora poslati v objavo
obvestilo o oddaji javnega naročila (ZJN-2, 2011, 63. člen), katerega vrednost je enaka ali
presega vrednosti, za katere je potrebna objava, v roku 48 dni po oddaji naročila. V
primeru javnega naročila storitev mora naročnik v obvestilu navesti, ali soglaša z objavo
vsebine. Naročnik ni dolžan objaviti tistih informacij v zvezi z javnim naročilom, katerih
objava bi ovirala izvajanje zakona, škodila poslovnim interesom javnih ali zasebnih
gospodarskih subjektov ali posegala v lojalno konkurenco med njimi.
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2.4.6 ODDAJA JAVNEGA NAROČILA
Po opravljenem ocenjevanju ponudb naročnik v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od
60 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Naročnik mora svojo odločitev o zavrnitvi vseh
ponudb pisno utemeljiti, posebej natančno pa mora navesti razloge za zavrnitev. O svoji
odločitvi mora naročnik pisno obvestiti ponudnike po pošti, telefaksu ali z elektronskimi
sredstvi.
Na pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika, vloženo v petih dneh od dneva
prejema obvestila o oddaji naročila, lahko naročnik po predhodni ugotovitvi utemeljenosti
svojo odločitev spremeni in sprejme novo. Od dneva prejema nove odločitve o oddaji
naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo.
V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi
ponudb izločiti vse, ki niso popolne. Prav tako lahko naročnik kadarkoli prekine postopek
javnega naročanja. Zakon omogoča, da naročnik lahko zavrne vse ponudbe. Če je
naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate in
navesti razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, ali o svoji odločitvi, da začne nov
postopek ter obvestiti vlado oziroma svoj nadzorni organ. Navedeno odločitev mora
poslati v objavo na portal javnih naročil.

2.5 MERILA IN OBSTOJEČA METODOLOGIJA IZBIRE
Po mnenju Kovača (2007, str. 145) je osnovna in najpomembnejša naloga naročnika
poleg postavitve ustreznih pogojev in tehničnih specifikacij postavitev meril za
ocenjevanje ponudb. Če jih postavi nepravilno, lahko sicer dobi ponudbo, ki izpolnjuje vse
pogoje in merila v razpisni dokumentaciji, vendar ta ne bo objektivno najugodnejša ter
tako ne bo ustrezala načeloma gospodarnosti in ekonomičnosti.
Merila so elementi za vrednotenje, primerjanje in presojanje ponudb. Naročnik lahko
samostojno določi, katera merila in koliko jih bo uporabil, nikakor pa ne smejo biti v
nasprotju z zakonom, pogoji pa so lahko absolutno določeni ali v zakonu ali v razpisni
dokumentaciji. Če ponudnik pogojev ne izpolnjuje, mora naročnik njegovo ponudbo izločiti
iz nadaljnjega postopka. Merila so vedno opredeljena relativno in v vrednostnem razponu.
Pogoji so temelj za udeležbo v postopku oddaje javnih naročil, merila pa so nadgradnja na
stopnji pregleda in ocenjevanja ponudb.

Naročnik lahko izpolnjevanje pogojev nadgradi v merilo, vendar mora pri tem določiti
pomen, težo in način njegove uporabe ter oceniti preseganje izpolnjevanja pogojev.
Okoliščina je lahko izpolnjena v nujnem obsegu, vrednoti se le presežek; pri tem je treba
paziti, da se tak pogoj in merilo količinsko ne prekrivata.
Merila so razlikovalni znaki med ponudbami, izbira pa določa naročnikovo presojo
pomembnosti okoliščin glede predmeta javnega naročila. Vrednoti se boljša ali slabša

21

izpolnitev meril. Okoliščina je lahko merilo, če jo lahko vrednotimo oziroma imamo
določen prag odmika od absolutne vrednosti. Zahteva po nespreminjanju in uporabi
vnaprej določenih meril zmanjšuje možnost naročnikovih odmikov pri presoji objektivnih
okoliščin na stopnji ocenjevanja ponudb (Kovač, 2007, str. 145).
Pravilna izbira in uporaba meril omogočata naročniku (Kovač, 2007, str. 145):
•
•
•
•
•
•
•

da
da
da
da
da
da
da

da ponudniku natančno informacijo o sestavi pogodbe;
predvidi odziv trga;
si olajša ocenjevanje in pregledovanje ponudb;
si določi pogoje za izbiro najugodnejše ponudbe;
si omogoči jasno obrazložitev neizbranim ponudnikom;
kar najbolj zmanjša tveganje za revizijo postopka;
v revizijskem postopku zagotovi objektivno preverljivost izbire.

Namen postavitve meril je določanje objektivne prednosti ponudnikov na trgu, ki se mora
videti tudi v postopku oddaje javnih naročil, tako da se upošteva stopnja dovoljene in
utemeljene diskriminacije na trgu. Elementi merila so lahko kriteriji, elementi za izbiro ali
ocenjevalni razredi, teža posameznega merila pa se lahko ugotavlja z deleži ali utežmi
(Kovač, 2007, str. 145).
Če povzamemo, se pri oblikovanju in uporabi meril zahteva (po Kovač, 2007, str. 146):
•
•
•
•
•

popolna enakost objavljenih in uporabljenih meril,
vnaprejšnji opis meril,
nediskriminatornost meril,
določena uporabnost meril,
smiselna povezava z vsebino javnega naročila.

2.5.1 VRSTE MERIL
ZJN-2 pozna dve osnovni merili, ki ju naročnik lahko uporabi pri vrednotenju pogodb. To
sta ekonomsko najugodnejša ponudba (kot skupek meril in cene) in najnižja cena.
Po mnenju Kovača (2007, str. 146) se v večini primerov, ko naročnik izbere kot merilo
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, zgodi, da pri naboru ugodnosti poleg kriterijev izbere
kot utež tudi najugodnejšo ceno. Pri tem mora naročnik v razpisni dokumentaciji posebej
določiti pomen posameznega utežnega merila. Cena je v takem primeru samo sestavina
merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. Zaradi narave odplačnosti je cena v oddaji
javnih naročil ena bistvenih sestavin ponudbe.
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2.5.1.1 Ekonomsko najugodnejša ponudba in najnižja cena
Pri ekonomsko najugodnejši ponudbi so merila v povezavi s predmetom naročila, kot so
na primer kakovost, cena, tehnična prednost, estetske in funkcionalne lastnosti, okoljske
lastnosti, stroški poslovanja, stroškovna učinkovitost, poprodajnih storitev ali tehnične
pomoči, datum dobave ter rok dobave ali dokončanje del.
Najnižja cena se kot samostojno merilo pojavlja predvsem takrat, ko tehnične, ekonomske
in izvedbene značilnosti predmeta javnega naročila nimajo posebnega vpliva ter pri
zapletenih javnih naročilih, ko mora naročnik določiti najpreprostejši način ocenjevanja,
saj so vse pomembne sestavine javnega naročila določene že v pogojih za priznanje
sposobnosti (Kovač, 2007, str. 147).
Ne glede na to, ali je merilo ekonomsko najugodnejša ponudba ali najnižja cena, naročnik
izvajalcu ne sme priznati naknadnega povišanja cen. V primeru, ko so v pogodbi določeni
objektivni kriteriji, ki lahko vplivajo na spremembo nominalnega zneska, se šteje, kot da
ne gre za povišanje cene.
Naročnik mora pri upoštevanju najnižje cene kot merila paziti na neobičajno nizko ceno
(ZJN-2, 2011, 49. člen). To je cena, ki je tako nizka, da pri naročniku vzbudi dvom o
možnosti izvedbe javnega naročila. Naročnik se lahko sam odloči, kdaj je nizka cena
neobičajno nizka, pri čemer pa mora upoštevati, da sama nizka cena ni nedopustna.
Nedopusta je namreč samo nizka cena, ki ne temelji na objektivni razlagi. Naročnik mora
pred zavrnitvijo takšne ponudbe zahtevati od ponudnika podrobno obrazložitev postavk
ponudbe in jih nato preveriti. Šele po tem dejanju sme zavrniti ponudbo (Kovač, 2007,
str. 149).
ZJN-2 eksplicitno določa in omogoča uporabo meril, ki morda ne vodijo h gospodarnosti
naročila, omogočajo pa varovanje širših družbenih interesov, kot so okoljska merila,
merila kakovosti in podobno. 48. člen ZJN-2 določa, da lahko naročnik odda naročilo z
uporabo različnih meril v povezavi s predmetom naročila, kot so kakovost, cena, tehnične
prednosti, estetske in funkcionalne lastnosti, okoljske lastnosti, stroški poslovanja,
poprodajne storitve in podobno. Čeprav je naročnik, kot izhaja tudi iz več odločitev
Državne revizijske komisije, pri izbiri meril prost, če so ta povezana in sorazmerna s
predmetom naročila ter niso neupravičeno diskriminatorna, pa zakon nekatera merila
instrukcijsko po vrsti tudi posebej našteva. Prva novela zakona po letu 2006, ZJN-2A, je
kot edini predmet, pri katerem morajo vsi naročniki brez izjeme pri javnem naročanju
vedno uporabiti merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, določila živila. To pomeni, da
ni mogoče več oddajati naročil s ceno kot edinim merilom, temveč vedno z uporabo merila
ekonomsko najugodnejše ponudbe. Druga novela zakona po letu 2006, ZJN-2B, pa
posega v razmerje med ceno in preostalimi merili, v katerem je moral naročnik vsaj 60
odstotkov podeliti ceni, preostalih 40 odstotkov pa drugim merilom. To pravilo je z ZJN-2B
bilo ukinjeno (Matas, 2010, str. 31).

23

2.5.2 PRIMERI MATEMATIČNIH MODELOV
Zaradi pogostosti izbire najnižje cene kot najpogostejšega merila naročniki v javnih
naročilih določajo le osnovne oznake elementov vrednotenja, drugo pa nakažejo v razpisni
dokumentaciji. Pri merilu najnižja cena naročnik uporablja predvsem formule. Najbolje
ocenjeni ponudnik dobi največ točk. Če se posamezni ponudnik izrazito razlikuje od
drugih, drugi dobijo razmeroma manj točk, kar omogoča naročniku primerljivost ponudb
(Kovač, 2007, str. 147).
Naročnik lahko uporablja za ocenjevanje in primerjanje ponudb različne matematične
modele. V nadaljevanju si poglejmo nekaj primerov modelov primerjave vrednotenja
pogodbene cene (po Kovač, 2007, str. 147 - 151):
•
•
•
•

Povprečna ponudbena cena
Cenovno najugodnejša ponudba
Progresivno točkovanje cene
Najnižja ponudbena cena

Pri javnem naročilu (vsi primeri so povzeti po Kovač, 2007) je merilo ekonomsko
najugodnejša cena in imamo kriterije, kot so ponudbena cena (PC), rok dobave (RD) in
garancijski rok (GR).
Pripišemo jim vrednosti, in sicer na podlagi točkovanja:
•
•
•

PC – 60 %.
RD – 25 %. Najdaljši rok je 35 dni. Vsak dan pred tem rokom se ovrednoti z 1
točko, največje možno število točk pa je 25.
RG – 15 %. Najdaljši garancijski rok je 20 let.

Tabela 3 prikazuje podatke ponudnikov A, B, C in D.
Tabela 3: Izbrani kriteriji ponudnikov

Ponudnik Cena v EUR Rok dobave Garancijski rok
A
45.300
28 dni
14 let
B
44.200
33 dni
12 let
C
43.800
32 dni
13 let
D
44.700
31 dni
15 let
Vir: Kovač (2007, str. 147)

PRIMER 1
Določimo splošno oceno za ponudbeno ceno. Najnižja cena dobi 60 točk. Ponudbena cena
se določi s formulo:
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PC (T) = najnižja cena/ocenjevana cena x 60.
Primer izračuna

•
•
•

Ponudbena cena:
PC (T) = 43.300/45.300 x 60 = 58,01
Rok dobave:
RD (T) = 35 dni – 28 dni = 7 dni; ponudba dobi 7 točk.
Garancijski rok:
GR (T) = ponujeni GR/ najdaljši GR x 15 = 14 let/15 let x 15 = 10,5

Za vse ponudnike tako dobimo točke, ki jih prikazuje tabela 4.
Tabela 4: Rezultati primera 1

Ponudnik
A
B
C
D

Cena Rok dobave Garancijski rok Skupaj Rang
58,01
7
10,50
75,51
1
59,45
2
9,00
70,45
4
60,00
3
9,75
72,75
3
58,79
4
11,25
74,04
2
Vir: Kovač (2007, str. 148)

PRIMER 2 – Povprečna ponudbena cena
Osnova je povprečna ponudbena cena, ki se določi kot vsota ponudbenih cen, deljena s
številom ponudnikov. Povprečna ponudbena cena je 44.500 EUR, zanjo ponudnik dobi 50
točk. Za vsakih 0,5 % višja ponudbena cena od povprečne se točkuje z –1, za vsakih
0,5 % nižja ponudbena cena pa se točkuje s +1. Največje število točk je 60.
PC (T) = 45.300/44.500 x 100 = 101,8 %
Ponudbena cena je višja za 1,8 %, torej dobi ponudba 46 točk.
PC (T) = 44.200/44.500 x 100 = 99,3 %
Ponudbena cena je nižja za 0,7 %, torej dobi ponudba 52 točk.
Za vse ponudnike tako dobimo točke, ki jih prikazuje tabela 5.

25

Tabela 5: Rezultati primera 2 – povprečna ponudbena cena

Ponudnik Odmiki
A
1,80
B
-0,70
C
-1,60
D
0,40

Cena
Rok dobave Garancijski rok Skupaj Rang
46,00
7
10,50
63,50
3
52,00
2
9,00
63,00
4
53,00
3
9,75
65,75
1
49,00
4
11,25
64,25
2
Vir: Kovač (2007, str. 148)

PRIMER 3 – Cenovno najugodnejša ponudba
Cenovno najugodnejša ponudba dobi 60 točk. Ponudbena cena se izrazi s formulo:
PC (T) = 60 – ((ocenjena cena – najnižja cena)/povprečna cena) x 100).
PC (T) = 60 – ((45.300 – 43.800/44.500) x 100) = 56,63 točke
Z izračunom za vse ponudnike tako dobimo točke, ki jih prikazuje tabela 6.
Tabela 6: Rezultati primera 3 – cenovno najugodnejša cena

Ponudnik Cena
A
56,63
B
59,11
C
60,00
D
57,98

Rok dobave Garancijski rok Skupaj
7
10,50
74,13
2
9,00
70,11
3
9,75
72,75
4
11,25
73,23

Rang
1
4
3
2

Vir: Kovač (2007, str. 148)

PRIMER 4 – Progresivno točkovanje cene
Ponudbena cena lahko dobi največ 60 točk. Povprečna vrednost ponudbene cene je
ocenjena s 30 točkami (odmik do vključno 0,5 %). Progresivna lestvica je takšna:
Tabela 7: Progresivna lestvica

večja vrednost

0,5 % - 1,5 % 20 točk
1,5 % - 2,5 % 10 točk
nad 2,5 %
0 točk

manjša vrednost 0,5 % - 1,5 % 40 točk
1,5 % - 2,5 % 50 točk
nad 2,5 %
60 točk
Vir: Kovač (2007, str. 148)
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PC (T) = 45.300/44.500 x 100 = 101,8
Ponudbena cena je višja za 1,8 % kar prinese 10 točk.
PC (T) = 44.200/44.500 x 100 = 99,3
Ponudbena cena je nižja za 0,7 %, kar prinese 40 točk.
Z izračunom za vse ponudnike tako dobimo točke, ki jih prikazuje tabela 8.
Tabela 8: Rezultati primera 4 – progresivno točkovanje cene

Ponudnik Odmiki
A
1,80
B
-0,70
C
-1,60
D
0,40

Cena
10
40
50
30

Rok dobave Garancijski rok Skupaj Rang
7
10,50
27,50
4
2
9,00
51,00
2
3
9,75
62,75
1
4
11,25
45,23
3

Vir: Kovač (2007, str. 148)

PRIMER 5 – Najnižja ponudbena cena
Ponudbena cena lahko dobi največ 60 točk. Za vsak odstotek cene od najnižje se
ponudniku odvzamejo 3 točke. Najnižja ponudbena cena je 43.800 EUR.
PC (T) = 45.300/43.800 x 100 = 103,42
Ponudbena cena je višja za 3,42 %, kar prinese 51 točk.
Z izračunom za vse ponudnike tako dobimo točke, ki jih prikazuje tabela 9.
Tabela 9: Rezultati primera 5 – najnižja ponudbena cena

Ponudnik Odmiki
A
3,45
B
1,00
C
0,00
D
2,00

Cena
51
57
60
54

Rok dobave Garancijski rok Skupaj Rang
7
10,50
68,50
3
2
9,00
68,00
4
3
9,75
72,75
1
4
11,25
69,25
2

Vir: Kovač (2007, str. 149)

Na podlagi prikazanih primerov lahko vidimo, da se lahko pri merilu najnižje ponujene
cene odločimo na podlagi različnih matematičnih metod in se dejansko tudi lahko različno
odločimo, kot prikazuje tabela 10.
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Tabela 10: Primerjava ponudnikov

Ponudnik Primer 1 Primer 2 Primer 3 Primer 4 Primer 5 Povprečje
A
1
3
1
4
3
2,40
B
4
4
4
2
4
3,60
C
3
1
3
1
1
1,80
D
2
2
2
3
2
2,20
Vir: lasten

To nam da vedeti, da se moramo pri ocenjevanju odločiti za eno samo metodo in po njej
ocenjevati vse ponudnike. Metodo je potrebno izbrati vnaprej. Primeri ponazarjajo tudi, da
je od izbora metode odvisno, kateri ponudnik bo izbran. Izbor metode je še bistveno
pomembnejši, ko gre za več kriterijev (ki niso enako pomembni), po katerih ocenjujemo
ponudnike.
Pri naročilih, kjer ne gre za najnižjo ponujeno ceno, ampak za ekonomsko najugodnejšo
ponudbo, pa naročnik uporablja nabor elementov tega merila (Kovač, 2007, str. 150).
Zakon v 48. členu (ZJN-2, 2011) podaja nabor elementov, ki jih lahko uporabijo naročniki
pri vrednotenju merila:

•
•
•
•
•
•
•
•

kakovost
tehnične prednosti
estetske lastnosti
funkcionalne lastnosti
okoljske lastnosti
stroški poslovanja
poprodajne storitve in tehnična pomoč
rok za dobavo ali dokončanje del

Za lažje in hitrejše odločanje pri javnih naročil, kjer ne gre za edino merilo najnižje cene,
torej z več kriteriji, predlagamo naročnikom model vrednotenja, ki je opisan v 4. in 5.
poglavju.

2.6 NADZOR NAD JAVNIM NAROČANJEM
Pri oddaji naročil pogosto prihaja do težav, zato imamo v Republiki Sloveniji pristojne
institucije, ki se ukvarjajo s to problematiko. Pri nas zunanji nadzor nad porabo
proračunskih sredstev izvajajo Državni zbor Republike Slovenije in Računsko sodišče ter
Državna revizijska komisija, za sredstva Evropske unije pa še Evropsko računsko sodišče
in Evropska komisija. Notranji nadzor sredstev opravljajo Urad Republike Slovenije za
nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance ter notranje revizijske službe pri posameznih
uporabnikih in druge institucije. Nadzor nad postopki oddajanja javnih naročil je ena od
sestavin zagotavljanja zakonitosti oddajanja javnih naročil. Cilji nadzora so zagotavljanje
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spoštovanja zakonov, predpisov in postopkov, celovitosti dokumentacije in informacij,
varovanja premoženja ter gospodarne, učinkovite, uspešne in namenske uporabe sredstev
(Lupinc, 2007, str. 18).

2.7 PORTAL JAVNIH NAROČIL
Leta 2007 je začel delovati Portal javnih naročil (2011) ministrstva za finance, kamor
naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne
dokumentacije v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o javnem naročanju
na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 43/11, v nadaljnjem besedilu ZJNVETPS). S portalom
upravlja javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., ki v celoti zagotavlja tudi
tehnično podporo za njegovo delovanje.
Vzpostavitev portala javnih naročil urejata določbi 113. člena ZJN-2 in 108. člena
ZJNVETPS-C.
V skladu z določbo drugega odstavka 57. člena ZJN-2 in določbo drugega odstavka 57.
člena ZJNVETPS-C so naročniki dolžni vse vrste objav v zvezi z javnimi naročili poslati v
objavo portalu javnih naročil, upoštevaje njihovo vrednost pa predhodno tudi Uradu za
uradne objave Evropskih skupnosti. Naročniki so torej dolžni pošiljati izpolnjene obrazce v
zvezi z javnimi naročili Uradnemu listu RS d.o.o. po elektronski poti.
Vzpostavitev portala je bila zakonska obveza. Njegov namen in prednosti pa so predvsem:

•
•
•
•

zmanjšanje administrativnih ovir in posodobitev načina poslovanja pri javnem
naročanju;
zagotoviti na enem mestu objavo in dostopnost informacij v zvezi z javnim
naročanjem;
zmanjšanje stroškov za naročnike, ki so bili vezani na objave;
možnost skrajšanja rokov za oddajo ponudb.
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Slika 4: Pregled objav na Portalu javnih naročil

Vir: Portal javnih naročil (2011)

Portal je elektronski medij za objave v zvezi z javnim naročanjem in predstavlja enega od
segmentov e-uprave. Tako kot je zamišljen in vzpostavljen, zagotavlja sprotno objavljanje
vseh obvestil, ki jih določata zakona. Slika 4 prikazuje primer pregleda objav naročil velike
vrednosti.
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3 ODLOČANJE IN SISTEMI ZA PODPORO ODLOČANJA
3.1 ODLOČANJE
V človekovem življenju predstavlja odločanje eno izmed bistvenih dejavnosti. Odločamo se
vsakodnevno, lahko bi rekli celo vsak hip svojega življenja, zavedno ali nezavedno. Ljudje
smo pri odločanju pogosto tudi iracionalni (Ariely, 2008). Srečujemo se tudi z zahtevnimi,
težkimi in zapletenimi odločitvami. Navadno imajo te odločitve vpliv ne samo na
odločevalca, ampak tudi na njegovo okolico. Ljudje se bolj ali manj zavedamo, da pretekle
odločitve vplivajo na to, kaj in kje smo sedaj. Prav tako bodo današnje odločitve vplivale
na nas v prihodnosti. Tako je nesporno dejstvo, da se odločamo in da prejete odločitve
vplivajo na nas in našo okolico.
V nadaljevanju bomo predstavili odločanje kot proces in dejavnike, ki nastopajo pri letem.
Odločanje definiramo kot izbiro ene izmed variant, alternativ oziroma možnosti. Odločanje
je aktivnost, ki nastopa kot del splošnega reševanja problemov na vseh področjih
človekovega delovanja (Bohanec, 2006, str. 3; Bohanec, 2009, str. 24).
Odločitev najbolj preprosto in splošno opredelimo kot izbiro med možnostmi. Herbert
(1960) in vrsta drugih avtorjev iz tako imenovane odločitvene šole so postavili temelje
proučevanju odločanja kot procesa. Samo odločanje kot proces predpostavlja obstoj vsaj
treh stvari (Rozman et al, 1993, str. 25, 61; Kepa Ferlan, 2005, str. 4):

•
•
•

potreb, razlogov za odločitev (spoznanje problemskega stanja);
različnih rešitev, alternativ (razrešitev istega problema na različne načine);
meril, na podlagi katerih izbiramo (odvisna od nosilca ali dajalca odločitve in
njegovih interesov).

Odločanje tako lahko razumemo v ožjem in širšem smislu. V ožjem smislu nas zanima
samo enkratna odločitev kot izbira ene izmed več alternativ. V širšem smislu pa na
odločanje gledamo kot na proces, pri katerem je izbira alternative samo eden od korakov
(Bohanec in Kordeš, 2009, str. 161).
Ena izmed možnih definicij postavlja za odločanje kot proces tri bistvene pogoje (Pirtošek
in Georgiev, 2009, str. 54):

•
•
•

znani sta vsaj dve različni izbiri;
glede možnega izhoda vsake od izbir si lahko ustvarimo določena pričakovanja;
možna izhoda lahko na določenem nivoju ovrednotimo.
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Glavni temelj odločanja je seveda motivacijski. Se pa strokovnjaki kot so filozofi in
nevroznanstveniki sprašujejo, ali so odločitve odraz naše svobodne volje ali niso (po
Pirtošek in Georgiev, 2009, str. 61).
Turban in Aronson (2000) navajata več faz odločanja (slika 5), ki se med seboj vsaj
deloma razlikujejo zaradi prekrivanja faz in združevanja ali podrobnejšega razčlenjevanja
posameznih faz.
Slika 5: Odločitveni proces

poenostavitev
REALNOST

FAZA RAZUMEVANJA
predpostavke
validacija modela
FAZA OBLIKOVANJA

verifikacija, testiranje
FAZA IZBIRE

IMPLEMENTACIJA REŠITVE
USPEH
NEUSPEH

Vir: po Turban in Aronson (2000, str. 41)

Proces odločanja lahko okvirno sestavljajo naslednje faze (Bohanec, 2009, str. 76):

•
•
•
•
•
•
•
•

spoznavanje odločitvenega problema;
zbiranje in preverjanje informacij;
identifikacija alternativ;
predvidevanje posledic odločitve;
odločitev kot izbira alternative;
realizacija odločitve;
obveščanje o odločitvi in razlogih zanjo;
vrednotenje odločitve.

Odločanje je del urejanja zadev, odprtih problemov kot proces razreševanja problemov in
sprejemanje odločitve o izbrani rešitvi (izbiri). Problem obsega vse tisto, kar je v zadevi
nejasnega in se nanaša na razlike med sedanjim in želenim stanjem. Tako je problem
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lahko ugoden (dobra priložnost) ali neugoden (težave), vse to pa vpliva na razreševanje
problema (Možina et al., 2002, str. 347; Kepa Ferlan, 2005, str. 6).
Odločanje je običajno del splošnega reševanja problemov in pogost način vsakodnevnega
delovanja ljudi. Težavnost odločitvenih problemov je zelo različna in obsega tako
individualno kot zapleteno skupinsko odločanje pri vodenju, upravljanju, načrtovanju v
podjetjih, pa tudi na drugih strokovnih področjih (Kepa Ferlan, 2005, str. 6).
Najpomembnejši problemi, ki se pojavljajo pri težkih odločitvenih problemih, izvirajo iz
(Jereb et al., 2003, str. 9; Bohanec, 2006, str. 4):

•
•
•
•
•
•

velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na odločitev;
številnih in slabo definiranih ali poznanih variant;
zahtevnega in pogosto nepopolnega poznavanja odločitvenega problema in ciljev
odločitve;
možnosti nepredvidenih dogodkov, ki jih ni mogoče nadzorovati in ki povečujejo
negotovost odločitve;
obstoja več odločevalcev z nasprotujočimi si cilji;
omejitev časa in drugih virov za izvedbo odločitvenega procesa.

Poleg tega pa obstajajo še različni dejavniki, ki odločanje ovirajo. Med pasti pri odločanju
uvrščamo (Krapež in Rajkovič, 2003, str. 16; Kepa Ferlan, 2005, str. 6-7):

•
•
•
•

spreminjanje odločitvene situacije med procesom odločanja;
majhne razlike, ki se seštevajo v velike (npr. cena za avto s posameznimi dodatki
se postopno malo spreminja, razlika med končno in začetno ceno pa je občutna);
dve varianti nista nikoli popolnoma enaki (neracionalen vpliv neznatnega dodatka
brez povezave z odločitveno situacijo na odločitev);
subjektivna verjetnost (precenitev pojava dogodka, ki ima majhno verjetnost, in
podcenitev pojava dogodka z veliko verjetnostjo).

Sam proces odločanja lahko opišemo tudi formalno. Pri odločanju nastopajo naslednji
elementi odločitvenega procesa (Krapež in Rajkovič, 2003, str. 17-18; Kepa Ferlan, 2005,
str. 7 ) :

•

•

množica variant
A = {a1, a2, a3, ... , an, ...}

[1]

preferenčna relacija P (»imam raje« uredi množico variant A po zaželenosti,
ustreznosti oz. koristnosti).

Če imamo izmed dveh elementov množice A, a in b, prvega rajši kot drugega, zapišemo:
aPb
[2]
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•

funkcija koristnosti: v(a) izmeri stopnjo zaželenosti variante a tako, da za vsak par
a, b ∈ A velja:
a P b ↔ v(a) > v(b)
[3]

Varianti, ki jo imamo raje kot drugo, pripišemo večjo stopnjo (vrednost) zaželenosti.
Racionalna odločitev je izbira tiste variante a ∈ A (ak), ki je najbolj zaželena:
V(ak) = max (v(a) : a ∈ A).
[4]
S problemi odločanja se ukvarjajo razna znanstvena področja in discipline (Možina et al.,
2002, str. 357-361; Kepa Ferlan, 2005, str. 7): filozofija (vrednote), psihologija,
sociologija in socialna psihologija, pravo, antropologija in politične vede, ekonomika,
statistika (zasnova koristnosti, verjetnosti in razumnega ravnanja) in matematika (orodja
modeliranja in simuliranja življenjskih situacij).

3.1.1 VRSTE ODLOČANJA
Glede na predmet odločitev, nosilca odločitev in merila odločanja ločimo tri osnovne zvrsti
odločanja (Rozman et al., 1993, str. 26-31; Kepa Ferlan, 2005, str. 7):

•

•

•

odločanje o proizvodu in procesu (predmet odločanja je posamezen proizvod,
proces njegove proizvodnje in za to potrebne proizvodne prvine, merilo odločanja
so stroškovne cene proizvodov ali storitev, odgovorni so strokovnjaki specialisti);
odločanje o celotnem poslovanju (predmet odločanja je podjetje kot celota, merilo
odločanja je uspešnost celotnega poslovanja podjetja, odgovorni so najvišji
managerji);
odločanje o poslovnih funkcijah ali operativno odločanje (predmet odločanja so
poslovne funkcije, merilo odločanja je izkoriščenost zmogljivosti, odgovorni so
managerji poslovnih funkcij).

Glede na stopnjo tveganja delimo odločitve na (Rozman et al., 1993, str. 35; Kepa Ferlan,
2005, str. 8):

•
•
•

odločitve v gotovosti (domnevamo, da se bodo stvari odvijale po dosedanjem
vzorcu);
odločitve v tveganju (upoštevamo verjetnost, da se bodo določene stvari zgodile,
odločitve sprejemamo glede na verjetnostne distribucije dogodkov);
odločitve v negotovosti (poznamo le stanja, ki se lahko zgodijo, ni pa možno
oceniti verjetnosti nastopa določenega stanja).

Rajkovič in Bohanec (1991, str. 142-143) tako govorita o treh virih negotovosti pri
sprejemanju odločitev:
• opis variant (delna opisljivost zaradi nezadostnega poznavanja variant; varianto
opišemo s porazdelitvijo vrednosti posameznih parametrov);
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•
•

preferenčno znanje odločevalca (zaradi pomanjkanja odločitvenega znanja
negotovo merjenje koristnosti);
predvidevanje bodočih dogodkov, ki bodo vplivali na kakovost odločitve (Kepa
Ferlan, 2005, str. 8).

Glede na strukturo problema, to je medsebojno povezavo dejavnikov v okviru problema,
delimo odločitve na (Rozman et al., 1993, str. 35; Kepa Ferlan, 2005, str. 8):

•

•

programirane (nanašajo se na dobro strukturirane probleme, kjer so povezave
med dejavniki, merilo razrešitve, informacije, proces odločanja, pa tudi same
rešitve znane, odločitve pa preproste, rutinske);
neprogramirane (nanašajo se na slabo strukturirane probleme, kjer se različni
dejavniki na različne načine med seboj prepletajo).

Glede na število odločevalcev odločitve ločimo še na (Bohanec, 2006, str. 30; 33):

•
•

individualne (sprejemajo jih posamezniki);
skupinske (so rezultat odločanja skupine). Med prednosti skupinskega odločanja
štejemo popolnejše informacije, večje znanje, večjo sprejemljivost odločitev in
večjo verjetnost izvedbe, večjo demokratičnost in soglasje interesov, med slabosti
pa večjo porabo časa in nedoločenost odgovornosti.

Glede na informiranost, znanja in izkušnje razlikujemo (Možina et al., 2002, str. 346, 363;
Kepa Ferlan, 2005, str. 8-9):

•

•
•

intuitivno odločanje (intuicija vključuje vživetje – sposobnost osebnega trenutnega
razumevanja problemov, pogosto podprtega s slutnjami, in navdih – poznanje, ki
ga iz podzavesti preplavi ustvarjalni proces; vrhnja raven organizacije). Intuitivno
odločanje je odločanje, pri katerem ne znamo razložiti, kako to počnemo (Krapež
in Rajkovič, 2003, str. 16);
analizno odločanje (podprto s proučevanjem; srednja raven organizacije);
rutinsko odločanje (v ponavljajočih se situacijah; nižja raven organizacije).

Glede na racionalnost odločanja ločimo še (Krapež in Rajkovič, 2003, str. 16; Kepa Ferlan,
2005, str. 9):

•
•

racionalno odločanje (ko izmed vseh možnih variant izberemo najbolj zaželeno);
iracionalno odločanje (ko je odločitev zaradi raznih omejitev na videz nesmiselna).

Odločitvene probleme lahko delimo še na (Bohanec, 2006, str. 30):

•
•

po pogostosti na enkratne in ponavljajoče se;
po številu kriterijev na enokriterijske (enoparametrske)
(večparametrske).
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in

večkriterijske

Obstajajo načini za reševanje problemov, ki nastajajo pri odločanju. Ti načini so metode,
tehnike oziroma pripomočki za podporo odločanja. Pomembno je, kako pomagati
odločevalcu, da bi na sistematičen, organiziran in čim lažji način prišel do kvalitetne
odločitve. Pri tem lahko izkoristimo možnosti, ki jih ponuja uporaba informacijske
tehnologije. V ta namen je bilo razvitih mnogo metod in računalniških programov za
podporo odločanja (Bohanec, 2006, str. 4).

3.2 FAZE ODLOČITVENEGA PROCESA
Odločitveni proces je proces sistematičnega zbiranja in urejanja znanja. Zagotovil naj bi
dovolj informacij za primerno odločitev, zmanjšal možnost, da bi kaj spregledali, pospešil
in pocenil proces odločanja ter dvignil kakovost odločitve (Kepa Ferlan, 2005, str. 15).
Odločitveni proces praviloma poteka po naslednjih fazah (Bohanec, 2006, str. 19; slika 6):

•
•
•
•
•

identifikacija odločitvenega problema;
identifikacija alternativ (ta faza je pri večparametrskem modeliranju šele na
koncu);
razgradnja problema in modeliranje;
vrednotenje, analiza variant in izbira alternativ;
realizacija odločitve kot rezultat procesa.

3.2.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
Prva faza odločitvenega procesa je rezultat spoznanja, da je nastopil odločitveni problem,
ki je dovolj zahteven, da ga je smiselno reševati na sistematičen in organiziran način. V tej
fazi opredelimo problem, odločitveno skupino in metodo dela (Rajkovič, 2002, str. 34;
Kepa Ferlan, 2005, str. 16).
V okviru definicije problema opredelimo predmet odločanja, cilje, ki jih želimo z odločitvijo
doseči, zahteve, katerim mora ustrezati izbrana varianta in težavnost problema (Kepa
Ferlan, 2005, str. 16).
Oblikujemo odločitveno skupino, ki jo sestavljajo odločevalci oziroma t. i. »lastniki
problema«, ki se morajo v končni fazi odločiti in so odgovorni za odločitev. Pri
zahtevnejših problemih je potrebno v skupino vključiti (Bohanec in Rajkovič, 1995, str.
430; Kepa Ferlan, 2005, str. 16 ):

•
•

•

eksperte, ki imajo poglobljeno znanje o problematiki;
odločitvenega analitika – metodologa, ki kot moderator vpliva na učinkovitost in
usklajenost dela skupine ter skrbi za metodološko in računalniško podporo
odločanja;
predstavnike segmentov, na katere vpliva odločitev.
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Pri izbiri metode določimo način, kako se bomo lotili problema in kakšne oziroma katere
pripomočke bomo pri tem uporabili (Rajkovič, 2002, str. 100; Kepa Ferlan, 2005, str. 16).
Dobra rešitev dobro zastavljenega odločitvenega problema je skoraj vedno pametnejša
izbira kot odlična rešitev slabo zastavljenega problema (Hammond et al., 2000, str. 25-26;
Kepa Ferlan, 2005, str. 16).
Slika 6: Faze odločitvenega procesa

1. Identifikacija odločitvenega problema

2. Identifikacija alternativ

3. Razgradnja problema in modeliranje

4. Vrednotenje, analiza in izbira alternative

Ali so cilji
(zadovoljivo)
doseženi?

Yes

NE

No

DA

5. Realizacija odločitve

Vir: Bohanec (2006, str. 20)

3.2.2 IDENTIFIKACIJA ALTERNATIV
V tej fazi se vprašamo po vseh alternativah oziroma variantah, med katerimi lahko
izbiramo. Najprej evidentiramo že znane alternative, nato pa poskušamo še oblikovati ali
generirati nove, takšne, na katere sprva nismo pomislili. To fazo lahko opravimo tudi
kasneje, še posebej pri večparametrskem modeliranju, pri katerem alternative definiramo,
ko je model že razvit (Bohanec, 2006, str. 21).
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3.2.3 RAZGRADNJA PROBLEMA IN MODELIRANJE
3.2.3.1 Identifikacija kriterijev
V tej fazi določimo kriterije, na podlagi katerih bomo ocenjevali variante, in zasnujemo
strukturo odločitvenega modela. Množica opisnih parametrov mora ustrezati več
lastnostim (Rajkovič, 2002, str. 17; Kepa Ferlan, 2005, str. 16-17):

•

polnost: vsi vplivni dejavniki, ki bistveno vplivajo na odločitev, so predstavljeni s
parametri,

•
•
•

operativnost: neposredna uporabnost v procesu odločanja, merljivost kriterijev,
razstavljivost: možnost razstavitve, strukturiranja odločitvenega problema,
neredundantnost: kriteriji naj se po možnosti ne prekrivajo, ker bi v tem primeru

•
•

isti kriterij imel na odločitev večkratni vpliv ali bi se vsebinsko ponavljal,
minimalnost: predvideva čim manjše število parametrov,
ortogonalnost: medsebojna neodvisnost parametrov.

Postopek identificiranja kriterijev je odvisen tudi od uporabljene metodologije, načeloma
pa poteka po naslednjih korakih (Bohanec in Rajkovič, 1995, str. 430; Kepa Ferlan, 2005,
str. 17):

•
•

•

priprava nestrukturiranega seznama kriterijev, ki jih bomo upoštevali pri odločanju,
s kratkim opisom.
hierarhično strukturiranje kriterijev: kriterije hierarhično uredimo, pri čemer
upoštevamo medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. Nepomembne kriterije
in tiste, ki so izraženi z ostalimi kriteriji, zavržemo in po potrebi oblikujemo nove.
Rezultat je drevo kriterijev.
določitev merskih lestvic: vsem kriterijem v drevesu določimo merske lestvice, to
je zalogo vrednosti, ki jih lahko zavzamejo pri vrednotenju, ter morebitne druge
lastnosti (npr. urejenost).

3.2.3.2 Definicija funkcij koristnosti
V tej fazi definiramo funkcije, ki opredeljujejo vpliv nižjenivojskih kriterijev na tiste, ki
ležijo višje v drevesu, vse do korena drevesa, ki predstavlja končno oceno variant.
Funkcije koristnosti tako izražajo moč posameznega kriterija. Oblika funkcij in način
njihovega zajemanja je odvisna od uporabljene metode. Najpogosteje se uporabljajo
preproste funkcije, kot so utežena vsota in razna povprečja, pa tudi funkcije z večjo
izrazno močjo, vendar so nekoliko zahtevnejše za praktično uporabo (funkcije zvezne
logike, funkcije na osnovi Bayesovega pravila ali mehkih množic, odločitvena pravila).
Različne računalniško podprte metode omogočajo neposredno analitično izražanje funkcij,
parametrizacijo vnaprej pripravljenih funkcij, določitev funkcij po točkah, zajemanje v
grafični obliki (Bohanec in Rajkovič, 1995, str. 430; Kepa Ferlan, 2005, str. 17).
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3.2.3.3 Opis variant
Vsako varianto opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev, ki ležijo na listih drevesa. Do
tega opisa pridemo s proučevanjem variant in zbiranjem podatkov o njih. Pri tem se
pogosto srečamo s pomanjkljivimi ali nezanesljivimi podatki. Nekatere metode v tem
primeru odpovedo, druge pa omogočajo, da takšne podatke opišemo v obliki intervalov ali
verjetnostnih porazdelitev. Pri opisu variant navedemo tudi način njihovega merjenja in
morebitne vire (Bohanec in Rajkovič, 1995, str. 430; Rajkovič, 2002, str. 101; Kepa
Ferlan, 2005, str. 17).

3.2.4 VREDNOTENJE, ANALIZA IN IZBIRA ALTERNATIV
Vrednotenje alternativ je postopek določanja končne ocene variant na podlagi njihovega
opisa po osnovnih kriterijih. Vrednotenje poteka »od spodaj navzgor«, v skladu s
strukturo kriterijev in funkcijami koristnosti. Varianta z najboljšo oceno je ponavadi
najboljša, v kolikor pri ocenitvi ni prišlo do večjih napak. Zato je potrebno alternative
analizirati in odgovoriti na naslednja vprašanja (Bohanec in Rajkovič, 1995, str. 430-431;
Kepa Ferlan, 2005, str. 18):

•

Na osnovi katerih vrednosti kriterijev in katerih funkcij je bila izračunana končna
ocena? Ali so vrednosti kriterijev in uporabljene funkcije koristnosti ustrezne?

•

Ali je končna ocena v skladu s pričakovanji in zakaj odstopa (če)? Kateri atributi so
najbolj prispevali k takšni oceni?

•

Katere so bistvene prednosti in pomanjkljivosti posamezne variante?

•

Kakšna je občutljivost odločitve: kako spremembe vrednosti kriterijev vplivajo na
končno oceno? Kako je mogoče variante izboljšati? Katere spremembe povzročijo
bistveno poslabšanje ocen variant?

•

V čem se variante pomembno razlikujejo med seboj?

V zaključku odločitvenega procesa ugotovimo končni rezultat reševanja problema.
Določimo in ustrezno utemeljimo najboljšo varianto. Preverimo, ali so cilji odločitvenega
procesa doseženi oziroma kaj bi bilo še potrebno ukreniti, da jih dosežemo. Izpostavimo
morebitne napotke za realizacijo končne odločitve kot je npr. opis kritičnih lastnosti
izbrane variante, katerim je potrebno pri realizaciji posvetiti posebno pozornost (Rajkovič,
2002, str. 102; Kepa Ferlan, 2005, str. 18).
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3.2.5 REALIZACIJA ALI IMPLEMENTACIJA ODLOČITVE
Rezultat odločitvenega procesa je realizacija ali implementacija odločitve. Alternativo smo
izbrali in sedaj jo je potrebno »spraviti v pogon«.
Realizacija odločitve je tesno povezana z odločitvenim procesom. Odločevalec je navadno
najbolj motiviran za uresničitev odločitve. Pri realizaciji se poskušamo izogniti slabostim
izbrane alternative, ki smo jih spoznali med analizo, ter izkoristimo ugotovljene prednosti.
Lahko pojačamo pozitivne in omilimo negativne posledice odločitve. Med realizacijo
spremljamo odzive in spremembe okolja ter, če je potrebno, vrednotenje in analize še
ponovimo v skladu z novimi spoznanji (Bohanec, 2006, str. 25).

3.3 SISTEMI ZA PODPORO ODLOČANJA
3.3.1 ZNAČILNOSTI SISTEMOV ZA PODPORO ODLOČANJA
Za podporo procesa odločanja so se že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pojavili
tako imenovani sistemi za podporo odločanja – v nadaljevanju SPO (angl. DSS – decision
support systems) in se z razširjenostjo osebnih računalnikov razvijali in razširjali (Gradišar
in Resinovič, 2001, str. 371; Kepa Ferlan, 2005, str. 9). V literaturi podane definicije SPO
se precej razlikujejo, odvisno od časa nastanka in zasnove ter namena dela, v katerem so
navedene.
Prvo opredelitev SPO je podal Scott Morton (1971) in jih označil kot interaktivne
računalniško podprte sisteme, ki pomagajo odločevalcem koristno uporabiti podatke in
modele za reševanje nestrukturiranih problemov (Kepa Ferlan, 2005, str. 9).
Definicija iz leta 1978 avtorjev Keen in Scott Morton pravi, da SPO združuje intelektualne
vire posameznikov in zmožnosti računalnika z namenom izboljšati kvaliteto odločitev.
Kasneje so se pojavljale še številne opredelitve glede na predstave, kaj SPO omogoča in
kako dosega cilje (Turban in Aronson, 2000, str. 13, 76; Kepa Ferlan, 2005, str. 9).
Turban in Aronson (Turban in Aronson, 2000, str. 77; Kepa Ferlan, 2005, str. 9) tako
definirata SPO kot interaktiven, prilagodljiv in uporaben računalniško podprt informacijski
sistem, posebej razvit za podporo reševanju nestrukturiranih upravljalskih problemov za
izboljšanje odločanja. Uporablja podatke, zagotavlja enostaven uporabniški vmesnik,
lahko pa vključi tudi odločevalčeve lastne zamisli. SPO lahko uporablja modele, zgrajen je
preko interaktivnega procesa (pogosto s strani končnih uporabnikov), podpira vse faze
odločanja in lahko vključuje tudi komponento znanja.
SPO je računalniški informacijski sistem, ki ga sestavljajo strojna in programska oprema
ter ljudje. Namenjen je pomoči vsem sodelujočim v procesu odločanja na vseh
organizacijskih nivojih, s poudarkom na reševanju delno strukturiranih in nestrukturiranih
problemov (Bidgoli, 1997, str. 282; Kepa Ferlan, 2005, str. 10 ).
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Turban in Aronson navajata naslednje osnovne značilnosti in zmožnosti »idealnih«
sistemov za podporo odločanja (Turban in Aronson, 2000, str. 77-78; Kepa Ferlan, 2005,
str. 10):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagotavljajo podporo v delno in nestrukturiranih odločitvenih situacijah,
podpora je namenjena različnim upravljalskim nivojem,
podpora je namenjena tako posameznikom kot skupinam,
zagotavljajo podporo raznim medsebojno odvisnim in/ali sekvenčnim odločitvam,
podpirajo vse faze odločitvenega procesa,
podpirajo različne odločitvene procese in načine,
so prilagodljivi,
omogočajo interaktivno, uporabniku prijazno uporabo,
skušajo izboljšati učinkovitost odločanja (točnost, pravočasnost, kakovost),
odločevalcu omogočajo nadzor nad vsemi koraki odločitvenega procesa,
preprostejše sisteme lahko zgradijo tudi končni uporabniki,
uporabljajo modele za analiziranje odločitvenih situacij,
omogočajo dostop do množice različnih podatkov.

Med prednostmi, ki jih prinaša uporaba SPO, najdemo v literaturi naslednje (Bidgoli, 1997,
str. 285-286; Marakas, 1999, str. 5; Turban in Aronson, 2000, str. 17; Kepa Ferlan, 2005,
str. 10 ):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

boljše razumevanje poslovanja in kvalitetnejše odločitve;
povečanje odločevalčeve zmožnosti obdelovanja informacij in znanja;
izboljšano komunikacijo in kontrolo;
zmanjševanje stroškov;
povečano produktivnost;
prihranek na času in možnost hitrega odgovora na nepričakovane situacije;
možnost izdelave nepredvidenih analiz;
povečano zadovoljstvo tako strank kot tudi zaposlenih;
boljšo uporabo virov podatkov.

SPO so posebni računalniški informacijski sistemi za pomoč pri poslovnem in
organiziranemu odločanju. SPO je zasnovan na interaktivni programski opremi ter je v
pomoč odločevalcu pri izbiri, analizi in manipuliranju surovih podatkov, pri upravljanju z
znanjem in/ali poslovnimi modeli za identifikacijo in reševanje problemov odločanja. SPO
je posebna programska/strojna oprema za uporabo v procesu odločanja (Power, 2004,
str. 3).
SPO skuša preko komunikacije z uporabnikom povečati njegove mentalne sposobnosti
(učenje, ustvarjalnost, sistematičen razvoj odločitev, preseganje človekovih omejitev pri
procesiranju informacij). SPO omogoča uporabniku zbiranje podatkov, ki so potrebni pri
sprejemanju odločitve in njihovo analizo. Pri zbiranju podatkov SPO odgovarja na
vprašanje: »kaj je«, v fazi analize pa na vprašanja: »zakaj«, »kaj če« in »kaj je najboljše«
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(Gradišar in Resinovič, 2001, str. 371-372; Krapež in Rajkovič, 2003, str. 17; Kepa Ferlan,
2005, str. 11).

3.3.2 ZGRADBA SISTEMOV ZA PODPORO ODLOČANJA
Sisteme za podporo odločanja gradijo naslednji elementi (Turban in Aronson, 2000, str.
78-79; Kepa Ferlan, 2005, str. 11; glej sliko 7):

•

•

•

•
•

podsistem za upravljanje podatkov (angl. data management subsystem: vključuje
bazo podatkov, potrebnih za odločanje; programsko orodje t.i. DBMS: angl. database management system – sistem za upravljanje baze podatkov);
podsistem za upravljanje modelov (angl. model management subsystem:
programska orodja finančnega, statističnega, upravljalskega področja in drugi
kvantitativni modeli za zagotavljanje analitičnih zmožnosti sistema, vključno z jeziki
za modeliranje; programsko orodje t.i. MBMS: angl. model base management
system – sistem za upravljanje baze modelov);
podsistem za upravljanje znanja (angl. knowledge management subsystem, lahko
podpira ostale podsisteme ali deluje kot samostojna komponenta, omogoča
»povečanje« odločevalčevega znanja, inteligence);
uporabniški vmesnik (angl. user interface subsystem, namenjen dvostranski
komunikaciji med uporabnikom in računalnikom);
uporabnik kot del celotnega sistema.

SPO, ki vključuje tudi podsistem za upravljanje znanja, se imenuje inteligentni sistem za
podporo odločanja, ekspertni podporni sistem (Turban in Aronson, 2000, str. 85; Kepa
Ferlan, 2005, str. 11).
Sistemi za podporo odločanja ne obstajajo v obliki enovitih splošnonamenskih programov,
temveč vsebujejo module za delo z bazami podatkov, za delo s preglednicami, za grafiko
in statistiko (Gradišar in Resinovič, 2001, str. 372). Tako med programsko opremo, ki jo
uporabljamo za podporo odločanja, na trgu najdemo (Jaklič, 2002, str. 160; Kepa Ferlan,
2005, str. 11 ):

•
•
•
•
•
•
•

orodja za izdelavo poročil in poizvedovanje ter orodja za sprotno analitično
obdelavo podatkov (OLAP – angl. On-Line Analytic Processing);
programske pakete za delo s preglednicami, npr. MS Excel, Lotus 1-2-3;
programske pakete za statistično analizo, npr. SPSS;
programske pakete za podatkovno rudarjenje (angl. data-mining), npr. SAS, MS
Analysis Services, Darwin;
specializirane programske pakete za modeliranje, npr. IFPS, @Risk;
programske pakete za podporo vodenju projektov, npr. MS Project;
ekspertne sisteme, npr. XpertRule KBS.
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Slika 7: Shematski prikaz zgradbe sistemov za podporo odločanja

Vir: Turban in Aronson (2000, str. 79)

3.4 VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE
Med metodami za podporo odločanja uvrščamo tudi metode večparametrskega odločanja
(angl. MADM – Multi-Attribute Decision Making), ki so dobro teoretično osnovane v okviru
odločitvene teorije in teorije koristnosti in se v praksi uspešno uporabljajo pri podpori
zahtevnih odločitvenih problemov (Bohanec in Rajkovič, 1995, str. 427; Kepa Ferlan,
2005, str. 12).
Osnovna ideja večparametrskega odločanja je razgradnja odločitvenega problema na
manjše in lažje obvladljive podprobleme. Variante razčlenimo na posamezne parametre
(kriterije, atribute) in jih ločeno ocenimo glede na vsak parameter. Končno oceno variante
dobimo s postopkom združevanja ocen parametrov. Končna izpeljana vrednost predstavlja
temelj za razvrščanje in izbor najustreznejše variante (Bohanec in Rajkovič, 1995, str.
428; Kepa Ferlan, 2005, str. 13).
V tem procesu razvijemo model, ki zagotavlja vrednotenje variante oziroma variant glede
na zastavljene cilje in pričakovanja. Model temelji na izbranem spisku kriterijev,
parametrov, spremenljivk in dejavnikov, ki jim v procesu sledimo. Teorija večkriterijskega
odločanja nudi formalno osnovo za izgradnjo modela, kjer je temeljni problem
povezovanje ocen po posameznih parametrih v celostno, skupno oceno. Poleg tega je
problematična tudi medsebojna povezanost različnih parametrov, njihova nedoločenost in
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spreminjajoča se vplivnost glede na številne dejavnike. Gradnja modela poteka s pomočjo
metode ekspertnega modeliranja. Transparentnost oziroma preglednost ocen omogočajo
uporabljene metode umetne inteligence. Prednosti se tako kažejo v razlagi ocen in celotni
preglednosti postopkov (Rajkovič et al., 1999, str. 387; Kepa Ferlan, 2005, str. 13).
Opisan pristop je posebej smiseln v primeru kompleksnih sistemov, kjer nastopa veliko
med seboj zapleteno povezanih dejavnikov. Temu gre dodati še kvalitativno naravo
nekaterih pomembnih meril in mehkost podatkov (obravnava nepopolnih, netočnih,
verjetnostnih, manjkajočih podatkov) (Rajkovič et al., 1999, str. 387; Kepa Ferlan, 2005,
str. 13 ).
Vrednotenje variant pri večparametrskem odločanju poteka na osnovi večparametrskega
odločitvenega modela (slika 8), ki je v splošnem sestavljen iz treh komponent (Kepa
Ferlan, 2005, str. 13).
Vhod v model predstavljajo parametri (atributi, kriteriji - Xi). To so spremenljivke, ki
ponazarjajo podprobleme odločitvenega problema, to je tiste dejavnike, ki opredeljujejo
kakovost variant. Atributi so urejeni v hierarhično strukturo (drevo), ki ponazarja
medsebojne odvisnosti med njimi. Glede na njihov položaj v strukturi ločimo osnovne in
izpeljane atribute (Kepa Ferlan, 2005, str. 13).
Za vsak izpeljani atribut je določena funkcija koristnosti v(x1, x2,…,xm), ki opredeljuje
odvisnost tega atributa od njegovih neposrednih naslednikov v strukturi (Bohanec et al.,
2000). Predstavlja torej predpis, po katerem se vrednosti posameznih parametrov
združujejo v spremenljivko Y, ki ponazarja končno oceno ali koristnost variante (Bohanec
in Rajkovič, 1995, str. 428; Kepa Ferlan, 2005, str. 13).
Variante opišemo po osnovnih parametrih z vrednostmi (ai). Na podlagi teh vrednosti
funkcija koristnosti določi končno oceno vsake variante. Funkcija koristnosti je ponavadi
dvostopenjska. Na prvem (nižjem) nivoju je za vsak kriterij definirana delna funkcija
koristnosti, ki opredeljuje odvisnost med dejansko vrednostjo parametra x in preferenco P
(stopnja zaželenosti v okviru naše odločitve). Preferenco ponavadi izražamo s števili med
0 in 1, pri čemer 0 pomeni najmanj, 1 pa najbolj zaželeno vrednost. Tako z delnimi
funkcijami koristnosti spravimo na skupni imenovalec medsebojno različne parametre. Na
drugi stopnji pride s pomočjo funkcije utežene vsote posameznih preferenc do dejanskega
združevanja parametrov (Bohanec in Rajkovič, 1995, str. 428; Kepa Ferlan, 2005, str. 14).
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Slika 8: Večparametrski odločitveni model

Vir: Petrič (2007)

V nadaljevanju predstavljamo formalno definicijo večparametrskega odločanja, kjer
nastopajo naslednji elementi odločitvenega procesa (Krapež in Rajkovič, 2003, str. 18-19;
Kepa Ferlan, 2005, str. 14-15):
• množica variant:
A = {a1, a2, a3, ... , am, ...}

[5]

• preferenčna relacija P (uredi množico variant A po zaželenosti, ustreznosti oz.
koristnosti)
• množica parametrov:
X = {x1, x2, x3, ..., xn}; xi: A → Di

[6]

Di predstavlja zaloge vrednosti i-tega parametra.
Vsako varianto a iz množice A opišemo z naborom (vektorjem) vrednosti parametrov:
a = x1(a), x2(a), ..., xn(a)
[7]
Pomembno je, da gre le za opis, s katerim lahko varianto bolj ali manj dobro predstavimo.
Vektorski opis variante po izbranih kriterijih je le model variante, ki je namenjen lažjemu
ocenjevanju.

45

Preferenčno relacijo P nadomestimo s funkcijo koristnosti.
Funkcijo koristnosti v: A → D nadomestimo s funkcijo vx in predpostavimo

v(a) = vx ( x1(a), x2(a), ..., xn(a))

[8]

vx: D1 × D2 × D3 × … × Dn → D

[9]

Funkcija vx je definirana nad domeno, ki predstavlja kartezični produkt domen posameznih
parametrov in je D njena zaloga vrednosti.
Funkcija koristnosti predstavlja »združeno« meritev koristnosti po vseh parametrih. Je
kriterijska funkcija, s katero določamo koristnost variant na osnovi posameznih
parametrov in njihove povezave (Krapež in Rajkovič, 2003, str. 19; Kepa Ferlan, 2005, str.
15).
Podatke o variantah in dobljene končne ocene lahko prikažemo v obliki preglednice (npr.
MS Excel), predvsem v preprostejših primerih z relativno majhnim številom parametrov in
variant. V zahtevnejših primerih, ko je parametrov ali variant več (nekaj deset), je bolje
uporabiti namenske programe za podporo večparametrskemu odločanju, ki imajo že
vgrajena orodja za definicijo parametrov, oblikovanje funkcij koristnosti in zajemanje
podatkov o variantah. Vrednotenje variant podpirajo s koristnimi pripomočki, kot so
analiza občutljivosti in stabilnosti odločitvenega modela, generator variant, analiza tipa
»kaj-če« in različni grafični prikazi in poročila. Nekateri omogočajo tudi delo z
nenatančnimi in nepopolnimi podatki, s pomočjo intervalskega računa ali verjetnostne
porazdelitve (Bohanec in Rajkovič, 1995, str. 429; Kepa Ferlan, 2005, str. 15). Podrobnejši
pregled takšnih programov podaja Bohanec (2006).
V nadaljevanju bomo predstavili eno izmed metod večparametrskega modeliranja, ki smo
jo uporabili za pomoč pri odločanju pri dveh javnih naročilih; to je metoda DEX in na njej
zgrajeno programsko orodje DEXi.
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4 METODA DEX IN PROGRAMSKO ORODJE DEXI
Metoda DEX (Decision EXpert) je predstavnik kvalitativnih (simboličnih) večparametrskih
metod (Bohanec, 2006, str. 126). Nastala je s pomočjo uporabe zbirke programskih orodij
za modeliranje preferenčnega znanja za večparametrsko odločanje z imenom DECMAK
(Decision Making).
DEX je bil razvit leta 1988 v sodelovanju med Institutom Jožef Štefan in Univerzo v
Mariboru, Fakulteto za organizacijske vede. Leta 1999 so s pomočjo Ministrstva za šolstvo
in šport razvili še računalniški program DEXi, ki sloni na metodologiji DEX in deluje v
okolju MS Windows (Kepa Ferlan, 2005, str. 27). Zatorej bomo v nadaljevanju govorili o
računalniškem programu ali programskem orodju DEXi, ki sloni na metodi DEX.
DEXi vsebuje mehanizme za izgradnjo baze znanja, mehanizme sklepanja in vmesnik,
sama baza znanja pa je prazna (Jereb in Rajkovič, 2000, str. 623). Od ostalih metodologij
večparametrskega odločanja se razlikuje predvsem po kvalitativnem pristopu in
neposrednem določanju funkcij koristnosti več spremenljivk, kar pomembno poveča
transparentnost izgradnje in uporabe odločitvenih modelov (Jereb et al., 2003, str. 7;
Kepa Ferlan, 2005, str. 27).
DEXi uporabljamo za podporo kompleksnih odločitev z naslednjimi lastnostmi:

•
•
•
•
•
•

zapleteni, negotovi in nepopolni cilji;
veliko število parametrov, ki vplivajo na odločitev;
slabo definirane variante;
veliko število variant;
različne odločitvene skupine z različnimi zahtevami;
časovne omejitve.

Pri teh odločitvenih problemih so podane variante in cilji, poiskati pa je potrebno varianto,
ki najbolj ustreza ciljem, oziroma urediti variante po stopnji zaželenosti (Ilievski in
Rajkovič, 1995, str. 16; Kepa Ferlan, 2005, str. 27).
DEXi sledi konceptu večparametrskega ocenjevanja s tem, da je osnovni problem
razčlenjen na manjše, manj kompleksne probleme. Celostna ocena variante se izračuna s
postopki združevanja (agregacije) delnih ocen atributov, kot je npr. utežena vsota. Celotni
postopek je zasnovan tako, da lahko odločevalec učinkovito izrazi svoje preference, to je
stopnje zaželenosti oziroma nezaželenosti variant, kar se uporabi za oceno variante
(Bohanec in Rajkovič, 1990; Rajkovič et al., 1999, str. 387-388; Kepa Ferlan, 2005, str.
27).
V DEXi-ju se večparametrski pristop k odločanju povezuje z nekaterimi elementi
ekspertnih sistemov in strojnega učenja (angl. machine learning) (Bohanec in Rajkovič,
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1990; Rajkovič et al. 1999, str. 387-388; Kepa Ferlan, 2005, str. 28). Znanje je
predstavljeno v kombinaciji semantičnih mrež in produkcijskih pravil (Pivec in Rajkovič,
1998, str. 530; Pivec in Rajkovič, 1999, str. 452; Kepa Ferlan, 2005, str. 28). Atributi in
postopki združevanja se obravnavajo kot eksplicitna baza znanja, sestavljena iz drevesa
kriterijev, postopkov združevanja, ki so izraženi z odločitvenimi pravili, in opisov variant
(Bohanec in Rajkovič, 1990; Rajkovič et al., 1999, str. 387-388; Kepa Ferlan, 2005, str.
28). Znanje oblikujemo v preprostih pravilih, ki se imenujejo osnovna odločitvena pravila,
na primer: »Če je kakovost slaba in cena visoka, potem ta varianta ni sprejemljiva«. Za
vsako vozlišče so tako s pomočjo pravil predstavljene semantične povezave nižje ležečih
vozlišč (Pivec in Rajkovič, 1998, str. 530; Kepa Ferlan, 2005, str. 28). Z odločitvenimi
pravili lahko upoštevamo, da je vpliv nekega parametra na končno oceno variante odvisen
od njegove vrednosti, kar pomeni, da uteži niso nujno konstantne (Krapež in Rajkovič,
2003, str. 25; Kepa Ferlan, 2005, str. 28 ).
DEXi je sestavljen iz dveh delov (Rajkovič et al., 1999, str. 387-388; Pivec in Rajkovič,
1998, str. 530; Kepa Ferlan, 2005, str. 28):

•

Pridobivanje in urejanje znanja:
kriterijev (zasnovano na lastnostih,
odločanja za obravnavani problem.
problema in izražanja preferenc, pri
tudi sproti računalniško preverja.

•

Ocena in analiza variant: drugi del DEXi-ja uporablja pridobljeno bazo znanja
za oceno in analizo variant.

uporabniku pomaga pri oblikovanju drevesa
atributih, semantičnih entitetah) in pravil
Gre za proces strukturiranja odločitvenega
čemer se konsistentnost odločitvenih pravil

Na začetku je vsaka varianta opisana z vrednostmi kriterijev, ki predstavljajo liste drevesa.
DEXi vsako varianto oceni v skladu z bazo znanja, to je drevesom kriterijev in
odločitvenimi pravili. Tako za vsako varianto dobimo oceno primernosti oziroma
ustreznosti. Temu postopku lahko sledi analiza rezultatov, ki jo sestavljajo ena ali več
naslednjih aktivnosti (Rajkovič et al., 1999, str. 387-388; Kepa Ferlan, 2005, str. 28;
Bohanec, 2011, str. 39; Bohak, 2011, str. 135):

•

Razlaga ocene: DEXi prikaže, kako je bila vsaka posamezna ocena pridobljena
glede na vrednosti kriterijev in uporabljena odločitvena pravila.

•

Analiza tipa »kaj-če«: Izvedena je interaktivno s spremembo opisa variant,
njihovo ponovno ocenitvijo in primerjavo dobljenih rezultatov s prvotnimi rezultati.

•

Plus-minus-1 analiza: s plus-minus-1 analizo ugotovimo, kako lahko
sprememba enega kriterija (medtem ko ostanejo vrednosti ostalih kriterijev
nespremenjene) za korak navzdol ali navzgor povzroči spremembe v končni oceni
variante.
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•

Selektivna razlaga variant: DEXi najde in poroča o tistih podkriterijskih
drevesih, ki odražajo najmočnejše ali najšibkejše značilnosti posamezne variante, s
čimer pridemo do samo najbolj pomembnih informacij.

•

Primerjava variant: analiza primerja eno varianto (primarno) z drugo izbrano
varianto (sekundarno) tako, da prikazuje vse vrednosti primarne variante, pri
sekundarni varianti pa prikaže samo tiste, ki se razlikujejo od primarnih vrednosti.

Shematsko strukturo sistema za ocenjevanje smo predstavili na sliki 9.
Slika 9: Shematični prikaz strukture sistema za ocenjevanje

PODATKI

Lupina DEX
OCENE
RAZLAGA
OCEN

Baza znanja

KAJ-ČE ANALIZA

Vir: Rajkovič et al. (1999, str. 388)

4.1 PREDSTAVITEV BAZE ZNANJA V DEXI-JU
Baza znanja vsebuje drevo parametrov, ki jo sestavljajo naslednji elementi (Jereb in
Rajkovič, 2000):

•

Parametri (atributi): Parametri so hierarhično razvrščeni v drevesu parametrov
in so osnova za sestavo baze znanja. Vsak parameter je, ne glede na vrsto
(osnovni ali izpeljani), določen z imenom, opisom in zalogo vrednosti. Vrednosti
določi uporabnik. Izpeljani parametri predstavljajo notranja vozlišča drevesa. Vsak
od njih ima enega ali več nižje ležečih parametrov, ki so lahko osnovni ali izpeljani.
Za vsak izpeljani parameter uporabnik določi funkcijo koristnosti.

•

Drevo parametrov: Drevo parametrov predstavlja strukturo določenega
problema odločanja in okostje ostalim komponentam. Drevo vsebuje parametre, s
pomočjo katerih merimo in ocenjujemo opcije. V drevesu so parametri
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strukturirani glede na svojo medsebojno odvisnost. Parametri na višjem nivoju so
odvisni od tistih na nižjem nivoju drevesa. Vsak parameter je definiran z imenom
(npr. znanje) in zalogo vrednosti (npr. znanje je lahko neustrezno, ustrezno, zelo
ustrezno), ki je dodeljena parametrom v procesu vrednotenja opcij.

•

Zaloge vrednosti parametrov: Zaloge vrednosti parametrov predstavljajo
vrednosti posameznih parametrov. Vsaka vrednost je določena z imenom, opisom
in razredom. Vrednosti določi uporabnik kot npr. neustrezno, sprejemljivo,
ustrezno. Lahko ima tudi kvantitativne ali kvalitativne vrednosti, kot npr. malo,
100, veliko ipd. Razred vrednosti vsebuje vrednosti kot "dober", "slab", "srednje".
V te razrede vrednosti uporabnik vnese svoje vrednosti v razponu od "slab" do
"dober".

•

Funkcijo koristnosti: Funkcija koristnosti opisuje, kako so višje ležeči parametri
v drevesu odvisni od nižje ležečih parametrov. Funkcijo koristnosti določi
uporabnik. Vsak izpeljani parameter mora imeti svojo funkcijo koristnosti, ki je
sestavljena iz osnovnih pravil odločanja. Vsaka kombinacija nižje ležečih
parametrov v drevesu predstavlja eno pravilo. Pravilo lahko predstavlja
posamezna vrednost ustrezne domene parametra ali interval vrednosti.

4.2 KORAKI OCENJEVANJA V DEXI-JU
Najbolj tipični koraki v procesu ocenjevanja so naslednji (Jereb in Rajkovič, 2000; Jereb et
al., 2003, str. 12-15):

•

Identifikacija problema: Želimo rešiti nek problem. Ko se odločamo o neki
stvari, moramo dobro premisliti in postaviti merljive kriterije. Najprej oblikujemo
nestrukturiran seznam kriterijev, katerega kasneje še strukturiramo po sorodnih
področjih.

•

Identifikacija parametrov - potrebujemo:




spisek parametrov
strukturo parametrov (drevo parametrov – slika 10, semantična
drevesa)
merske lestvice (zaloge vrednosti).
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Slika 10: Primer drevesa parametrov

DODATNI STROŠKI

Čas vožnje

OPTIMALNOST

Prevoženi kilometri
Vrsta vozila

TRANSPORTNA POT

CENA
Možnost zastojev
VARNOST

Cestna infrastruktura

ROK DOSTAVE

Tip države

Vir: lasten

Vsem kriterijem v odločitvenem drevesu je potrebno določiti merske lestvice. To so
zaloge vrednosti, ki jih lahko zavzame posamezen kriterij. V programu DEXi so te
zaloge vrednosti kvalitativne, kar pomeni, da so podane opisno z besedami in
redkeje numerično. Lahko so opredeljene tudi numerično, vendar jih moramo kljub
temu še kvalitativno ovrednotiti (npr. 1-2 pomeni slabo, 3-5 pomeni dobro, nad 5
pomeni odlično). DEXi sam namreč ne interpretira numeričnih spremenljivk, niti ne
računa z njimi.
Možnosti za rangiranje vrednosti so:





naraščujoča
padajoča
neurejena lestvica

Najbolj priporočljivo je, da uporabimo naraščujočo lestvico, torej od najslabše do
najboljše lastnosti. Uporabnik parametre vnese v DEXi in jih opiše z besedami ali
številkami. Parametre opiše s slovničnimi izrazi, numerične intervale pa uporablja
le, kjer so primerni.

•

Zajemanje funkcij koristnosti oz. določanje pravil (slika 11): Uporabnik
vnese nekaj "če-potem" pravil, ki prikazujejo odnose med različnimi kombinacijami
elementov iz domene parametrov. DEXi uporabniku ponudi vse možne kombinacije
vrednosti, uporabnik pa se odloči, kakšne so vrednosti teh kombinacij. Ta in
naslednji korak lahko večkrat ponovimo.
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Slika 11: Primer določanja pravil

Vir: lasten

•

Opis variant: Variante se opišejo po osnovnih parametrih – listih drevesa.

•

Vrednotenje in analiza variant (slika 12): DEXi ovrednoti vse variante glede na
parametre, ki jih je uporabnik definiral pri drugem koraku. Vrednotenje je
postopek, pri katerem se izračuna končno oceno variante. DEXi nam poleg ocene
posamezne variante pokaže tudi povezavo med oceno in posameznimi pravili.
Uporabnik lahko ugotovi, ali kakšen parameter manjka in ali je kakšen preveč ali
premalo poudarjen. Če uporabnik ni zadovoljen, se lahko vrne na drugi ali na tretji
korak in spremeni parametre ter pravila.
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Slika 12: Primer analize variant

Vir: lasten

Vsako odločitev je potrebno dokumentirati in podrobno obrazložiti tudi strankam, ki niso
bile direktno vključene v proces odločanja. V fazi implementacije je pomembno, kako
odločitev speljemo v realnem okolju. Če problem ni bil dobro razčlenjen in definiran, se
bodo pri realizaciji odločitve hitro pokazale slabe točke, ki bodo vplivale na uspeh
reševanja težave (Jereb et al., 2003, str. 12-15).

4.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI SISTEMA DEXI
Med pomembne prednosti DEXi-ja štejemo transparentnost odločitvenega modela, saj ima
uporabnik v katerikoli fazi svojega dela pregled nad modelom, doseg do vseh vrednosti in
uporabljenih pravil ter rezultatov vrednotenja. DEXi omogoča upoštevanje uteži, ki so
odvisne od vrednosti parametra, ter možnost različnih simulacij preko spreminjanja
vrednosti parametrov oziroma »kaj-če« analize (Ilievski in Rajkovič, 1995, str. 15; Krapež
in Rajkovič, 2003, str. 26; Kepa Ferlan, 2005, str. 29 ).
Izkušnje kažejo, da se metodologija DEX dobro obnese predvsem v zvezi z »mehkimi«,
manj strukturiranimi in manj formaliziranimi odločitvenimi problemi, ki vključujejo
kvalitativne koncepte in veliko ocenjevanja s strani ekspertov. Pokazalo se je, da bolj kot
je odločitveni problem kompleksen ali težaven, večja je uporabnost sistema DEXi. Manj pa
je uporaben v primerih, ki zahtevajo natančne formalne modele, numerične simulacije in
optimizacije (Bohanec in Rajkovič, 1999, str. 487, 490; Kepa Ferlan, 2005, str. 28-29 ).
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Pomembna v okviru sistema DEXi je možnost različnih predstavitev funkcije koristnosti, ki
predstavljajo ključni del baze znanja, in sicer s tabelo osnovnih logičnih pravil, s tabelo
izpeljanih pravil, grafično in z utežmi pomembnosti posameznih parametrov (Vizjak Pavšič
et al., 1995, str. 49; Kepa Ferlan, 2005, str. 29).
Kažejo se tudi omejitve DEXi-jevega pristopa, ki jih je možno izpopolniti s primerno
razširitvijo metodologije (Bohanec in Rajkovič, 1999, str. 490-491; Žnidaršič et al., 2008,
str. 594-608):

•

težko fazo razvoja strukturnega modela lahko podpre metoda strojnega učenja, ki
bi razvila model s pomočjo odločitvenih primerov, dobljenih bodisi iz obstoječih baz
podatkov preteklih odločitev bodisi z eksplicitnim znanjem odločevalca. Napredek v
tej smeri predstavlja metoda HINT (Hierarchy Induction Tool) (Bohanec in Zupan
2004), ki razvije hierarhični večparametrski odločitveni model, ki pojasnjuje in tudi
posploši (generalizira) primere. To pomeni, da metoda iz primerov, predstavljenih
v atributnem jeziku, samostojno ali v dialogu z uporabnikom zgradi hierarhijo
atributov, pri čemer definira nove izpeljane atribute in funkcije koristnosti. Funkcije
koristnosti predstavi v obliki odločitvenih tabel, tako kot DEX (Bohanec et al.,
2000; Kepa Ferlan, 2005, str. 30).

•

DEXi je strogo omejen le na kvalitativne odločitvene modele, saj ni možna uporaba
numeričnih spremenljivk niti analitično predstavljenih funkcij koristnosti, ki se
ponavadi uporabljajo v tradicionalnih kvantitativnih modelih. Problem lahko rešimo
z uvedbo kombiniranega kvalitativnega in kvantitativnega vrednotenja variant s
programom VREDANA (Vrednotenje in analiza) (Šet at al., 1995). Pri tem
programu se rezultatom vrednotenja variant prilagodi numerična vrednost z
zveznega intervala. Variante ostanejo še vedno razvrščene v enake razrede kot pri
osnovnem kvalitativnem vrednotenju, vendar so tudi dodatno urejene znotraj
razreda v skladu z dobljeno numerično oceno.

4.4 DOSEDANJA RABA SISTEMA DEXI
DEXi so že uspešno praktično uporabili pri številnih kompleksnih odločitvenih problemih:

•
•

•
•
•
•

vrednotenje projektov (Bohanec et al., 1993; Bohanec, Rajkovič, 1995; Žnidaršič,
Bohanec, Lavrač, 2009; Žnidaršič, Bohanec, Lavrač, 2010);
vrednotenje podjetij (Rajkovič, Bohanec, 1988), proizvodnih programov (Kalin,
Bohanec, Rajkovič, 1994; Bohanec, Rajkovič, 1995), investicij (Bohanec, Rajkovič,
1999);
vrednotenje portalov življenjskih situacij (Leben et al., 2006);
ugotavljanje potencialnega dobička (Vodenik, Behek, 1993);
računovodska analiza (Vrtačnik, Sever, 2002);
kadrovsko odločanje (Jereb, Rajkovič, 2000; Košiček, Rajkovič, Banovec, 2003) in
načrtovanje kariere (Ramšak Pajk, Bernik, Rajkovič, 2003);
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

odločanje v zdravstvu (Rajkovič, Šušteršič, Bohanec, 1999; Bohanec, Zupan,
Rajkovič, 2000);
odločanje v šolstvu, problematika šolstva, izvenšolske dejavnosti (Rajkovič,
Šušteršič, Bohanec, 1999; Krapež, Rajkovič, Wechtersbach, 2000; Pograjc
Debevec, Rajkovič, 2000; Kern, Bitenc, Bernik, 2001; Ogris, Rajkovič, Vuk, 2001;
Azarov Domajnko, Rajkovič, Bohanec, 2002; Gasar, Bohanec, Rajkovič, 2002;
Resinovič, Rajkovič, Mahnič, 2003; Vidmar, Pograjc Debevec, 2004);
vrednotenje programov izobraževalne dejavnosti (Ilievski, Rajkovič, 1995);
ocena kakovosti življenja starostnikov v domskem varstvu (Vidic, Rajkovič, Vreg,
2003);
vrednotenje raziskovalcev (Taškova, Stojanova, Bohanec, Džeroski, 2007);
nadzor prometa (Omerčević, Zupančič, Bohanec, Kastelic, 2008);
upravljanje odlaganja elektronskih odpadkov (Verdev, Bohanec, Džeroski, 2006);
na področju turizma (Rozman, Potočnik, Pažek, Borec, Majkovič, Bohanec, 2009;
Stubelj Ars, Bohanec, 2010);
na področju kmetijstva (Bohanec, Cortet, Griffiths, Žnidaršič, Debeljak, Caul,
Thompson, Krogh, 2007; Bohanec, Messéan, Scatasta, Angevin, Griffiths, Krogh,
Žnidaršič, Džeroski, 2008; Bohanec, Žnidaršič, 2010; Pavlovič, Čerenak, Pavlovič,
Rozman, Pažek, Bohanec, 2011).

Na področju odločanja pri javnih naročilih je Štern (2007, str. 34) ugotovila, da si z dobro
organiziranim in sistematičnim procesom odločanja olajšamo delo in občutno povečamo
verjetnost kvalitetne odločitve. Pri obravnavi odločitvenega modela za odločanje na
področju javnih naročil računalniški program DEXi lahko bistveno olajša proces odločanja.
Majkič (2007, str. 35) je prav tako s programom DEXi izdelala model za udeležbo v javnih
naročilih in ugotovila, da model omogoča večjo preglednost, natančnost in enakovredno
obravnavo variant.
V nadaljevanju magistrskega dela bomo uporabili programsko orodje DEXi za izgradnjo
večparametrskega odločitvenega modela za izbiro najboljšega ponudnika pri dveh javnih
naročilih.
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5 IZGRADNJA IN UPORABA ODLOČITVENEGA MODELA
V tem poglavju uporabimo programsko orodje DEXi za izgradnjo večparametrskega
odločitvenega modela za izbiro najboljšega ponudnika pri dveh javnih naročilih. Dve
naročili, ki se razlikujeta v postopku ter v merilih, smo izbrali z namenom, da ugotovimo,
ali je opisana metoda primerna tudi za javno naročilo, ki ga ponudnik vrednoti na podlagi
točkovanja. Tabela 11 ponazarja primerjavo podanih naročil.
Tabela 11: Primerjava naročil
NAROČILO I.

NAROČILO II.

POSTOPEK

odprti postopek

postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

MERILO

ekonomsko najugodnejša ponudba

točkovanje treh kriterijev

Vir: lasten

5.1 JAVNO NAROČILO I. – SISTEM ZA ELEKTRONSKI NADZOR VINJET
Pred nami je opis odločitvenega modela za izbiro najboljšega ponudnika za izvedbo
sistema za elektronski nadzor vinjet Družbe za avtoceste Republike Slovenije. Model bo
zgrajen s pomočjo programa DEXi po vnaprej določenih pravilih za izgradnjo modela kot
je opisano v prejšnjem poglavju. Kriterije bomo strukturirali, podane bodo glavne
značilnosti uporabljenih funkcij koristnosti, ovrednoten pa bo tudi pomen ključnih
kriterijev. Pri izgradnji modela moramo upoštevati zakonska določila ter določila razpisanih
pogojev javnega naročila, glavno merilo pa je najugodnejša cena.

5.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Izbrali smo javno naročilo družbe DARS v letu 2009, ki je že zaključeno in ponudnik že
izbran. Predmet naročila je bila izvedba pilotskega sistema za elektronski nadzor vinjet.
Cestninski nadzorniki DARS d.d. opravljajo nadzor nad uporabo vinjet z vizualnim
opazovanjem vetrobranskega stekla. Do 1. 1. 2009 je bilo potrebno pri osebnih vozilih
preveriti samo prisotnost vinjete, po 1. 1. 2009 pa je potrebno kontrolirati tudi veljavnost
vinjete (položaj luknjic na tedenskih vinjetah). Naročnik s tehničnimi specifikacijami in
pogoji določa zahteve za izvedbo pilotskega sistema za elektronski nadzor vinjet, ki bi
avtomatsko prepoznaval vozila z neveljavno vinjeto in vozila brez vinjete.
Sistem mora zajeti posnetek vetrobranskega stekla vozila, poiskati vinjeto na
vetrobranskem steklu ter preveriti veljavnost vinjete (leto, veljavnost vinjete ─
prepoznava luknjic, prepoznava napisa neveljavno). V primeru ugotovljene kršitve mora
sistem avtomatsko evidentirati vsa vozila brez veljavne vinjete (brez vinjete, časovno
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neveljavna vinjeta, neveljavna vinjeta z napisom neveljavna, neprepoznavna vinjeta).
Sistem mora prepoznati vse postavitve (orientacije) veljavne slovenske vinjete na vidnem
delu vetrobranskega stekla. Sistem mora prepoznati vse veljavne vinjete za osebna vozila
v Republiki Sloveniji ter vinjete za krajše obdobje v roku enega meseca po morebitni
uvedbi. Kvaliteta posnetkov mora biti takšna, da so jasno razvidne luknje vinjete in
posledično veljavnost vinjete. Sistem mora avtomatsko prepoznati tudi registrsko številko
vozila. Sistem mora delovati podnevi in ponoči ter v vseh vremenskih pogojih.
Pri opisanem problemu gre za odločanje o izdelku, odločanje v gotovosti, lahko bi se
odločal posameznik ali skupina. Gre za večparametrski oziroma večkriterijski odločitveni
problem, ker imamo več parametrov oziroma kriterijev, na podlagi katerih izbiramo
najboljšega ponudnika. Pomembno pri tem je, da niso vsi parametri oziroma kriteriji
enako pomembni.

5.1.2 RAZGRADNJA IN MODELIRANJE
5.1.2.1 Seznam kriterijev
Ko se odločamo o neki stvari, moramo dobro premisliti in postaviti merljive kriterije.
Najprej oblikujemo nestrukturiran seznam kriterijev, katerega kasneje še strukturiramo po
sorodnih področjih. Za ugotavljanje najboljšega ponudnika za izvedbo sistema za
elektronski nadzor vinjet smo izbrali osem parametrov iz razpisnih pogojev, ki so
podrobno opisani v nadaljevanju.

Cena
Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki
so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški,
skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu
ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje,
svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih
stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Davek na dodano vrednost, popust in morebitni
super rabat morajo biti prikazani posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna
in nato zajeti v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega
predračuna. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila, če ni
drugače določeno.

Finančna zavarovanja
Kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu predloži ponudnik
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Vrednost garancije za resnost
ponudbe skupaj za predmetno javno naročilo znaša 11.500 EUR. Finančno zavarovanje za
resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj 130 dni po roku za predložitev ponudb.
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Funkcionalnost
Ugotavljanje prisotnosti vinjete mora biti uspešno v vsaj 90 %, ugotavljanje veljavnosti od
vinjet z označenim časom veljavnosti (prepoznavanje luknjic) pa vsaj 70 %. Registrske
tablice morajo biti razpoznane z vsaj 80 % natančnostjo. Izjema so zastoji, ko ni mogoče
posneti registrske tablice. To ne velja v primerih, ko sta vetrobransko steklo ali registrska
tablica nečitljiva zaradi zunanjih vplivov (sneg, umazanija…). Kot nečitljiva se smatra tista
vinjeta/tablica, ki je ni možno prepoznati pri pregledu posnetka na lastne oči.
Zbiranje, obdelava in arhiviranje podatkov v sistemu za elektronski nadzor vinjet morajo
biti v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov).

Tehnične zahteve
Sistem za elektronski nadzor vinjet mora biti sestavljen iz:

•
•
•

centralnega nadzornega sistema (pregled, analiza, poročila, izpisi, arhiviranje);
nadzornega podsistema (prepoznava vinjet, prepoznava registrskih tablic,
klasifikacija vozil);
podsistema za klasifikacijo.

Sistem za elektronski nadzor vinjet mora biti zasnovan tako, da ga je mogoče enostavno
nadgraditi z dodatnimi nadzornimi podsistemi in podsistemi za klasifikacijo, ki bodo
povezani v skupen centralno nadzorni sistem. Računalniška, strežniška in komunikacijska
oprema mora biti prilagojena naročnikovemu informacijskemu okolju, da se zagotovi
njegova homogenost. Nobena zaključena enota sistema ne sme presegati 15 kg zaradi
lažjega premeščanja in montaže.

Programska oprema
Centralni nadzorni sistem zajema strežnik in vso potrebno programsko opremo in licence
za delovanje sistema (za podrobnosti glej Prilogo 1).

Dobavni rok
Rok dobave in montaža sistema na prvi lokaciji je 90 dni od sklenitve pogodbe. Čas
testiranja sistema na prvi lokaciji je 30 dni. Rezultati testiranja morajo biti zbrani v
elaboratu testiranja. Po potrditvi prvega elaborata testiranja s strani naročnika pa je
potrebna namestitev tudi na drugi lokaciji, kjer se izvede nadaljnje 30 dnevno testiranje in
pripravi skupen elaborat.

Garancijski rok
Garancijski rok na izvedeno storitev in dobavljeno opremo mora biti minimalno tri leta.
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Šolanje
Izvajalec mora izvesti šolanje za uporabo in premeščanje sistema na predpripravljeno
konstrukcijo. Ob šolanju mora predati uporabniška navodila in navodila za vzdrževanje.
Šolanje za uporabo sistema (delo z uporabniškim vmesnikom) se izvede na naknadno
določeni lokaciji naročnika v dveh terminih. Po potrebi se ob večjih spremembah sistema
izvede dodatno šolanje. Šolanje za premeščanje sistema in vzpostavitev delovanja na novi
lokaciji se izvede na obeh predvidenih lokacijah ob praktičnem prikazu. Po končanju del
ponudnik izdela dokumentacijo izvedenih del, ki vključujejo električne meritve, ter jo v
treh izvodih preda naročniku. Isto dokumentacijo preda tudi v elektronski obliki na
zgoščenki.

5.1.2.2 Strukturiranje kriterijev
Odločili smo se, da podanih osem kriterijev združimo po načelu »sorodnosti« v tri skupine,
kot prikazuje slika 13.
Slika 13: Drevo kriterijev za vrednotenje sistema e-nadzora vinjet

termin šolanja
OSTALE ZAHTEVE

garancijski rok
dobavni rok
teža

SISTEM ZA E-NADZOR
VINJET
TEHNIČNE ZADEVE

programska oprema
funkcionalnost
cena

FINANCE
fin. zav.
Vir: lasten
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Drevo kriterijev nato vnesemo v program DEXi kot prikazuje slika 14:
Slika 14: Drevo kriterjev za vrednotenje sistema e-nadzora vinjet v DEXi-ju

Vir: lasten

5.1.2.3 Merske lestvice in definicija funkcij koristnosti
Vsem kriterijem v odločitvenem drevesu je potrebno določiti merske lestvice. To so zaloge
vrednosti, ki jih lahko zavzame posamezen kriterij.
Možnosti za rangiranje vrednosti so:

•
•
•

naraščujoča,
padajoča,
neurejena lestvica.

Najbolj priporočljivo je, da uporabimo naraščujočo lestvico, torej od najslabše do najboljše
lastnosti. Danim kriterijem pripišemo zalogo vrednosti, kot prikazuje tabela 12.
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Tabela 12: Zaloga vrednosti sistema e-nadzora vinjet

ZALOGA VREDNOSTI
neustrezen, ustrezen, odličen

SISTEM
FINANCE
cena
finančna zavarovanja

nesprejemljivo, sprejemljivo
previsoka, zmerna, nizka
neustrezna, ustrezna

funkcionalnost
programska oprema
teža

nesprejemljivo, sprejemljivo, odlično
slaba, dobra, odlična
neustrezna, ustrezna
15-17 kg, 13-15 kg, pod 13 kg

TEHNIČNE ZADEVE

OSTALO

zelo slabo, slabo, srednje dobro, odlično
90 dni, 80-90 dni, pod 80 dni
3 leta, 3-5 let, nad 5 let
2, več kot 2

dobavni rok
garancijski rok
termin šolanja

Vir: lasten

Ko imajo vsi atributi svojo zalogo vrednosti, je potrebno določiti še funkcije koristnosti. To
lahko storimo na tri načine:

•
•
•

vsakemu atributu posebej tabelarično določimo odločitvena pravila,
vsakemu atributu določimo procentualno utež,
s kombinacijo obeh načinov.

Izbira najboljšega ponudnika je samo in edino odvisna od tega, kakšna odločitvena pravila
bomo postavili. V našem primeru smo določili pravila na podlagi sledečih pravil:

•
•

če je eden ali več atributov ocenjen z najslabšo oceno, je takšen ponudnik ocenjen
z neustrezen,
končni rezultat ne more biti odličen, če nima ponudnik vseh atributov ocenjenih z
najvišjo oceno.

V DEXi vnesemo odločitvena pravila, na sliki 15 je primer za tehnične zadeve.
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Slika 15: Odločitvena pravila – tehnične zadeve

Vir: lasten

Program DEXi uporablja t.i. kompleksna pravila (Bohanec, 2011, str. 15-16), s katerimi
lahko predstavimo funkcije združevanja na bolj kompakten in razumljiv način kot z
elementarnimi odločitvenimi pravili (slika 15). Dobimo jih z združevanjem več odločitvenih
pravil, ki imajo enako funkcijsko vrednost. V tabeli jih DEXi ponazori z uporabo intervalov
vrednosti, ki jih podaja na sledeč način (slika 16):

•
•
•
•

'*': zvezdica predstavlja katerokoli vrednost danega parametra
'>=': pomeni boljši ali enak od dane vrednosti parametra
'<=': pomeni slabši ali enak od dane vrednosti parametra
'vrednost1:vrednost2': predstavlja interval med danima vrednostima (vključno z
njima)
Slika 16: Izpis odločitvenih pravil v DEXi-ju za tehnične zadeve

Vir: lasten
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Kompleksno pravilo 1 na sliki 16 pravi, da če je funkcionalnost 'slaba', je vrednost
področja TEHNIČNE ZADEVE nesprejemljiva ne glede na vrednost ostalih parametrov.
Za najboljše razumevanje celotnega modela v DEXi vnesemo odločitvena pravila za vsa tri
področja ter tako dobimo vsa pravila za celoten sistem e-nadzora vinjet, kot je prikazano
na sliki 17.
Slika 17: Izpis odločitvenih pravil v DEXi-ju za sistem e-nadzora vinjet

Vir: lasten

Na sliki 17 so prikazana pravila, ki veljajo za celoten sistem in so sestavljena iz treh
skupin. Iz tabele lahko razberemo, da sta Finance in Tehnične zadeve najbolj pomembni
in sta tako utežno enako ocenjeni in sicer s 39 %, medtem ko je skupina kriterijev Ostale
zahteve ocenjena z 22 %.

5.1.2.4 Opis variant
V sledečem koraku vnesemo v program opis (zaloge vrednosti) petih ponudnikov javnega
naročila, označimo jih kar s črkami od A do E. Teh pet različnih variant prikažemo s s sliko
18.
Slika 18: Opis variant pri sistemu e-nadzora vinjet

Vir: lasten
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5.1.3 VREDNOTENJE IN ANALIZA VARIANT
Ko so variante opisane (izbrana zaloga vrednosti vnešena), nam DEXi ovrednoti variante v
skladu z vnešenimi pravili. Vrednotenje je postopek, s katerim nam DEXi določi končno
oceno vsake posamezne variante na osnovi njihovih posameznih opisov. Pomembno pri
tem je, da ocenjevanje poteka po sistemu drevesne strukture, in sicer od osnovnih
atributov (»listov«) navzgor do končne ocene. Načeloma je varianta, ki dobi najvišjo
oceno, najboljša. Slika 19 prikazuje končno vrednotenje variant pri sistemu e-nadzora
vinjet.
Slika 19: Vrednotenje variant pri sistemu e-nadzora vinjet

Vir: lasten

Program nam izbere ponudnika C kot ustreznega, vse ostale izbere kot neustrezne. Ko
podrobneje pogledamo ponudnika C, je odličen pri vseh lastnostih, razen pri dobavnem
roku, ki pa je seveda še vedno sprejemljiv. Vsi ostali ponudniki imajo med kriteriji vsaj
enega ocenjenega kot nesprejemljivega. V primeru drugače strukturiranih odločitvenih
pravil bi tudi ponudnik C lahko bil ocenjen z odlično. Tukaj pridemo že do prve pomembne
ugotovitve, in sicer, da je zelo pomembno dobro strukturirati kriterije v drevesno strukturo
in jim določiti odločitvena pravila.
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Na sliki 20 ponazarjamo primerjavo izbrane variante C z ostalimi.
Slika 20: Primerjava variante C z ostalimi

Vir: lasten

5.1.4 REALIZACIJA
Pred samo vpeljavo odločitve v resničnem življenju se moramo o izbrani varianti vprašati
še sledeče:

•

V čem se variante bistveno razlikujejo med seboj?
Možno je, da se variante minimalno razlikujejo med seboj in je možno, da smo kak
bistven kriterij tudi zanemarili. V našem primeru smo uporabili vse bistvene
kriterije in ugotovili, da se variante med seboj bistveno razlikujejo, verjetno tudi z
razlogom dobro strukturiranih odločitvenih pravil.

•

Kakšna je občutljivost odločitve? Za koliko se spremeni končna ocena
variante, če se vrednost nekega kriterija v tej varianti spremeni za
malenkost?
Lahko se zgodi, da se zaradi pomembnosti kriterija spremeni tudi končna ocena
variante. Pri varianti C pridemo točno do tega spoznanja, da bi varianta tudi v
skupini Ostale zahteve bila ocenjena drugače, če bi spremenili kriterij ali
odločitveno pravilo. Če bi spremenili, da je dobavni rok med 80 in 90 dni odličen,
bi tudi skupina Ostale zahteve bila ocenjena z odlično ter bi tako tudi varianta C
bila ocenjena kot odlična. Tudi če bi spremenili pravilo, da ni potrebno, da so vse
skupine ocenjene z odlično, da je končna ocena variante odlična, bi varianta C bila
ocenjena z odlično oceno.

•

Ali je mogoče variante izboljšati? Kako?
V našem primeru so variante ponudniki javnega naročila, kar pomeni, da izbiramo
med vsemi ponudbami, ki se prijavijo na javno naročilo v zakonskem roku ter
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izpoljnjujejo zahteve, dane z razpisno dokumentacijo. Tako z vprašanjem
izboljšanja variant nimamo težav.

•

Zakaj je končna ocena takšna kot je? Morda ni v skladu z našimi
pričakovanji in močno odstopa. Zakaj?
Tukaj je pomembno, da pri vsaki varianti pravilno razpoznamo njene bistvene
prednosti in pomankljivosti pred drugimi variantami ter ne dopustimo, da
nepomembni kriteriji bistveno vplivajo na končno oceno. V našem primeru so
kriteriji podani že z razpisno dokumentacijo, kar privede do spoznanja, kako
pomembno je dobro zastaviti kriterije že v razpisni fazi.

Šele z upoštevanjem zgoraj omenjenih ugotovitev lahko pridemo do celotne slike
najboljše variante, kar nam omogoči kvalitetnejše in bolj utemeljeno odločanje.
Na podlagi modela se odločimo za ponudnika C in z njim sklenemo naročilo za sistem
e-nadzora vinjet.

5.1.5 UGOTOVITVE
Opisani primer je podjetje ocenjevalo v dveh korakih. V prvem koraku so izločili vse
ponudnike, ki niso izpolnjevali vseh predpisanih pogojev, ter v drugem koraku izbrali
ponudnika s postavljeno najnižjo ceno. Čas, ki so ga porabili, je bil ocenjen na 40─80
delovnih ur. Za odločanje s pomočjo prikazanega modela bi potrebovali samo 5─8 ur.
Ocenjujemo, da bi 1─2 uri vzela podrobna seznanitev s problemom in merili, 4─5 ur
vnašanje podatkov v program ter 1 ura za razmislek o analizi rezultatov, kar je skupaj
največ 8 ur. Gre za bistven časovni prihranek, ki je povezan s stroškovnimi prihranki
(večja delovna učinkovitost zaposlenega, če bi uporabljal opisani model). Pri modelu lahko
izpostavimo tudi večjo nepristranskost, ki se ji pri »ročnem« pregledovanju nekako ne
moremo vedno izogniti. Odločevalec se lahko pri določenem ponudniku odloči, da
izpolnjuje nek določen razpisni pogoj, drugi ponudnik pa ne (na podlagi enakega
podatka), še posebno, če ni jasno definirana meja med »izpolnjevanjem« in
»neizpolnjevanjem« kriterijev.

5.2 JAVNO NAROČILO II. – IZVAJANJE AKTUARSKIH STORITEV ZA
POTREBE NAROČNIKA
Pred nami je odločitveni model za izbiro najboljšega ponudnika za izvajanje aktuarskih
storitev za potrebe Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d..
Gre za odločanje o procesu, odločanje v gotovosti, o odločitvenem problemu se lahko
odloča posameznik ali skupina ter gre za večparametrski odločitveni model, ker na
odločitev vpliva več kriterijev. Model bo zgrajen s pomočjo programa DEXi po vzorcu
prvega primera. Najpomembnejša razlika med javnima naročiloma je ravno merilo
odločanja, in sicer je v tem drugem naročilu v razpisni dokumentaciji točno navedena
lestvica ocenjevanja, ki jo moramo upoštevati pri določanju uteži.
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5.2.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Predmet javnega naročila so aktuarske storitve (za podrobneje opredeljene storitve glej
Pilogo 2) v dveh časovnih sklopih, in sicer:

•

tekoče aktuarske storitve v obdobju od 1. 6. 2011 do 30. 9. 2011 ter sodelovanje
pri projektih naročnika v obdobju od 1. 6. do 30. 9. 2011,

•

tekoče aktuarske storitve v obdobju od 1. 10. 2011 do 31. 5. 2012
sodelovanje pri projektih naročnika v obdobju od 1. 10. do 31. 5. 2012.

ter

Poleg vseh zakonsko opredeljenih pogojev za pristop k ponudbi javnega naročila razpisna
dokumentacija vsebuje sledeče posebne pogoje oziroma kriterije:

Reference
Ponudnik mora predložiti vsaj eno referenčno izjavo naročnika, s katero bo izkazal
sodelovanje na področju pokojninskih zavarovanj.

Usposobljenost ponudnika
Ponudnik mora v ponudbi navesti podatke o:

•
•
•

pridobljeni licenci za pooblaščenega aktuarja;
številu pooblaščenih aktuarjev in strokovnih sodelavcev z izkušnjami na področju
aktuarstva, dosedanjih izkušnjah na področju dodatnih pokojninskih zavarovanj;
podatke o izkušnjah na področju zavarovalništva (ustanovitev zavarovalnice,
vrednotenje zavarovalnice idr.) in predložiti ustrezna dokazila.

Konkurenčna klavzula
Izvajalec se zavezuje, da bo vse aktuarske storitve, povezane z dodatnim pokojninskim
zavarovanjem na podlagi zakona (ZPIZ-1), opravljal ekskluzivno za naročnika.
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5.2.2 RAZGRADNJA IN MODELIRANJE
5.2.2.1 Identifikacija kriterijev
Na podlagi podanih kriterijev v razpisni dokumentaciji se odločamo po treh odločilnih
kriterijih, ki jih prikazujemo s sliko 21.
Slika 21: Drevo kriterijev za ocenjevanje izvajanja aktuarskih storitev

Vir: lasten

5.2.2.2 Merske lestvice in definicija funkcij koristnosti
V razpisni dokumentaciji je naročnik postavil merila, ki jih prikazujemo s sliko 22.

Slika 22: Razpisna merila za izvajanje aktuarskih storitev

Vir: KAD/JN-5/2011 (2011, str. 16)

•

Cena izvajanja aktuarskih storitev: Cena za mesečno izvajanje aktuarskih
storitev bo preračunana v točke po naslednjem izračunu: vrednost najnižje
ponudbe/vrednost ocenjevane ponudbe x 60 točk.

•

Strokovne reference ponudnika: Pri merilu strokovne reference ponudnika se
bodo ponudbe ocenjevale glede na število objavljenih strokovnih prispevkov iz
področja pokojninskih zavarovanj.
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Strokovne reference ponudnika se bodo vrednotile na način, kot jih prikazuje slika 23:
Slika 23: Merilo za strokovne reference ponudnika

Vir: KAD/JN-5/2011 (2011, str. 16)

Največje število točk za strokovne reference ponudnika je 10 točk.

•

Usposobljenost skupine: Pri merilu usposobljenosti skupine se bodo ponudbe
ocenjevale glede na kadre, ki bodo na razpolago za izvajanje predmeta naročila.
Pri tem se bo usposobljenost skupine ocenjevala glede na pridobljene licence in
aktuarske izkušnje. Kadri v ponudbeni delovni skupini oziroma ekipi so lahko v
delovnem razmerju ali poslovnem razmerju s ponudnikom. Slika 24 prikazuje
merila za usposobljenost skupine.
Slika 24: Merilo za usposobljenost skupine

Vir: KAD/JN-5/2011 (2011, str. 17)

Na podlagi meril oblikujemo opisne zaloge vrednosti, kot jih prikazuje tabela 13.
Tabela 13: Seznam meril in zalog vrednosti za izvajanje aktuarskih storitev
ZALOGA VREDNOSTI
MERILO
CENA

nesprejemljivo, sprejemljivo, odlično

REFERENCE

nesprejemljivo, sprejemljivo, odlično

USPOSOBLJENOST

slaba, srednje dobra, odlična

Vir: lasten
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5.2.2.3 Opis variant
Naročnik se po pregledu vseh ponudb in po pregledu vseh, ki izpolnjujejo vse razpisne
pogoje, odloča med več ponudniki, za lažjo ponazoritev smo izbrali samo štiri ponudnike
(tabela 14), ki imajo vidno najboljše ocene:
Tabela 14: Seznam ponudnikov na podlagi točkovanja

PONUDNIK merilo I. točke merilo II. točke merilo III. točke SKUPAJ
277,00 € 55,67
2
5
1 in 0
10
70,67
A
B

283,00 € 54,49

4

10

1 in 1

20

84,49

C

257,00 € 60,00

4

10

1 in 1

20

90,00

D

266,00 € 57,97

3

10

2 in 1

30

97,97

Vir: lasten

Za najboljšega ponudnika je tako izbran ponudnik, ki je izbral največje število točk, to je
ponudnik D s 97,97 točkami.
V nasledni fazi bomo s programom DEXi »preverili« odločitev, ki je bila sprejeta na
podlagi točkovanja.

5.2.3 VREDNOTENJE IN ANALIZA VARIANT
Kriterijem pri izbranih štirih ponudnikih priredimo opisne vrednosti, kot jih prikazuje tabela
15:
Tabela 15: Opisne vrednosti variant

PONUDNIK merilo I.
277,00 €
A

OPISNO
merilo II. OPISNO merilo III.
sprejemljivo
2
sprejemljivo 1 in 0

OPISNO
slaba

B

283,00 € nesprejemljivo

4

odlično

1 in 1

srednje dobra

C

257,00 €

odlično

4

odlično

1 in 1

srednje dobra

D

266,00 €

odlično

3

odlično

2 in 1

odlična

Vir: lasten
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V programu DEXi ponazarjamo zalogo vrednosti s sliko 25:
Slika 25: Zaloge vrednosti izvajalca aktuarskih storitev

Vir: lasten
Slika 26: Odločitvena pravila izvajalca aktuarskih storitev

Vir: lasten
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Izbira najboljšega ponudnika je samo in edino odvisna od tega, kakšna odločitvena pravila
bomo postavili. V našem primeru smo določili sledeča pravila:

•

končni rezultat ne more biti odličen, če nima ponudnik vsaj dveh atributov
ocenjenih z najvišjo oceno,

•

v primeru nesprejemljive cene je ponudnik ocenjen z neustrezen.

Na sliki 26 prikazujemo odločitvena pravila za končno oceno izvajalca.
Postavitev oziroma konfiguriranje odločitvenih pravil je odvisno od vsakega uporabnika,
torej odločevalca javnega naročila. Pri tem je potrebno poudariti, da pride zaradi tega tudi
zlahka do subjektivnosti oziroma prirejanja odločitvenih pravil, tako da je izbran ponudnik
po želji odločevalca. V primerih javnih naročil do tega nekako ne more ali ne bi smelo
priti, ker so kriteriji (običajno tudi merila) “jasno in glasno” zapisani v razpisni
dokumentaciji naročila ter jih kot take tudi moramo upoštevati pri izgradnji modela.
Na sliki 27 tako prikazujemo vnašanje uteži v program, na podlagi tega nato prikazujemo
s sliko 28 še skrčena pravila za končno oceno izvajalca.
Slika 27: Uteži pri izvajalcu aktuarskih storitev

Vir: lasten
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Slika 28: Skrčena odločitvena pravila izvajalca aktuarskih storitev

Vir: lasten

V program vnesemo še opise variant, kot prikazujemo s sliko 29.
Slika 29: Pregled variant – izvajalec aktuarskih storitev

Vir: lasten

Po vseh končanih korakih dobimo rezultate vrednotenja obravnavanih variant, kot jih
prikazuje slika 30.
Slika 30: Vrednotenje variant v DEXi-ju – izvajalec aktuarskih storitev

Vir: lasten

Program izbere dva ponudnika, C in D, za odlična. Že na prvi pogled pa vidimo, da se
razlikujeta v eni sami lastnosti, in sicer Usposobljenosti (Slika 31) ter tako dokončno
presodimo, da je ponudnik D najboljši. Prav tako se rezultat ujema z rezultatom
točkovne metodologije, tako da s ponudnikom D brez ovir sklenemo javno naročilo
(realizacija).
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Slika 31: Primerjava variant D in C

Vir: lasten

Primer tega javnega naročila kaže, da pri javnih naročilih, kjer je z razpisno
dokumentacijo natančno (na podlagi četrtega odstavka 48. člena ZJN-2) opisano in
ovrednoteno posamezno merilo na podlagi točkovnega sistema, ni potrebe po vpeljavi
opisnih kriterijev v programu DEXi. Tako je zaključek, da orodje DEXi pride v največjo
pomoč pri javnih naročilih, ki nimajo opredeljenega točkovnega sistema.

5.3 REZULTATI
5.3.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Za temelj raziskovanja smo si uvodoma postavili tri hipoteze:
1.
HIPOTEZA: Uporaba večparametrskih modelov bi lahko v praksi
podpora lažjemu in hitrejšemu odločanju na področju javnih naročil.

služila kot

2.
HIPOTEZA: Predvidevamo, da je uporaba večparametrske metode DEXi kot
podpora odločanja pri javnih naročil ustrezna in tudi primerna.
3.
HIPOTEZA: Uporaba večparametrske metode ponuja pomembne prednosti, kot so
časovni in stroškovni prihranki ter sistematično preglednost.
Pri sami obravnavi pravne podlage izbire najboljšega ponudnika ter s pregledom literature
na področju odločanja in odločitvenih modelov smo prišli do ugotovitve, da lahko uporaba
večparametrskih modelov služi kot podpora lažjemu in hitrejšemu odločanju na
področju javnih naročil tudi v praksi, s čimer potrjujemo prvo postavljeno hipotezo.
Razvoj večparametrskih modelov skozi celoten postopek odločanja usmerja k
poglobljenemu razmišljanju in zbiranju informacij o izbiri; tako se tudi zmanjšuje možnost,
da bi odločevalec lahko spregledal dejavnike, ki vplivajo na končno rešitev. Pri javnih
naročilih so kriteriji, na podlagi katerih se odločamo, podani že z zakonom in/ali razpisno
dokumentacijo, tako da pri sami izbiri in selekciji kriterijev ni bojazni, da bi izpustili
kakšnega pomembnega za končno odločitev. Je pa pri tem potrebno poudariti, kako
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pomembno je že vnaprej (v samem razpisu) zastaviti dobro strukturirane kriterije, na
podlagi katerih se bomo potem odločali med ponudniki javnega naročila. Prav
sistematičen pristop, ki vključuje izgradnjo modela v že pripravljalni fazi, lahko bistveno
pripomore k hitrejši in učinkovitejši izvedbi celotnega odločitvenega postopka.
Po izgradnji modela smo prišli do ugotovitve, da je metoda DEXi primerna in ustrezna
za reševanje odločitvenih problemov na primerih javnih naročil, s čimer potrjujemo drugo
postavljeno hipotezo.
S preizkusom metode DEXi na dveh javnih naročilih smo ugotovili, da uporaba metode
DEXi pripomore k bolj sistematičnemu in organiziranemu odločanju s časovnimi in
stroškovnimi prihranki, s čimer potrjujemo tretjo hipotezo.
S preizkusom metode na dveh realnih naročilih smo dokazali, da je uporaba
večparametrskih modelov ustrezna za reševanje odločanja pri izbiri ponudnika. Uporaba
modela pripomore k bolj organiziranemu pregledu variant (v našem primeru so to
ponudniki naročila) ter sistematičnemu odločanju na podlagi rezultatov modela. Z
modelom tako odločanje poteka lažje, posledično je tudi hitrejše, pri čemer gre tudi za
denarne prihranke.

5.3.2 SWOT ANALIZA
Zaradi kompleksnosti problematike je smiselno narediti še analizo razvitega modela, saj
tako dobimo pregled opravljenega dela. Analiza je narejena po metodi SWOT.
SWOT analiza (Bogataj, 2009, str. 42) nam prikaže vse notranje in zunanje dejavnike.
Beseda SWOT je sestavljena iz prvih črk angleških besed:

•
•
•
•

Strenghts (notranje prednosti);
Weaknesses (notranje slabosti);
Opportunities (zunanje priložnosti);
Threats (zunanje nevarnosti in pasti).

SWOT analiza poteka v dveh delih oziroma poteh. V prvem delu analiziramo vse notranje
značilnosti modela, slabe in dobre. V drugem delu pa gre za analizo zunanjih dejavnikov.
Značilnost SWOT analize je v kratkem poročilu ali razpredelnici (tabela 16) ovrednotiti
model na enostaven in razumljiv način. Značilnost je tudi široka uporaba tega načina
analize. Namen SWOT analize pa je, da dobimo poročilo o obravnavanem modelu, ki je
kratko, transparentno in natančno.
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Tabela 16: SWOT analiza modela

PREDNOSTI
učinkovito orodje za pomoč pri izboru ustrezne variante
dobra razumljivost drevesne strukture
možnost "kaj-če" analize
enostavnost modela
natančnost
hitra uporaba
enostavno prilagajanje

SLABOSTI
model opisuje le približno stanje problema
model je izdelan za točno določeno javno naročilo
spreminjanje pravil lahko nepravilno vpliva na končno odločitev

PRILOŽNOSTI
možnost uporabe v različne namene
dobra preglednost izbranih variant
uporaba v realnem življenju

NEVARNOSTI IN PASTI
potrebna je pazljivost pri vnosu podatkov zaradi končne ocene
nezaupanje modelu
možnost zlorabe modela (kreiranje variant)

Vir: lasten
Pri tako kompleksnem področju, kot je javno naročanje, se pri analizi prednosti izkaže
orodje DEXi za zelo prilagodljivo, natančno, hitro in enostavno za uporabo . Še posebej se
to odraža pri dopolnjevanju drevesne strukture z dodajanjem oziroma odstranjevanjem
kriterijev s ciljem iskanja najboljše variante.
DEXi dopušča možnost analize »kaj-če«, to pomeni, da ugotovimo občutljivost posamezne
variante na spremembo vrednosti pri spremembi ocene posameznega kriterija.

Analiza slabosti pokaže, da je model samo približno stanje realne situacije. Nekatere
odločitve pri odločitvenih pravilih niso bile enostavne, saj je bilo potrebno pretehtati
realen vpliv na izbiro. Napačno definiranje in spreminjanje odločitvenih pravil lahko
nepravilno vpliva na končni rezultat. Slabost je tudi ta, da je potrebno model za vsak
problem prilagoditi oziroma z orodjem DEXi razviti na novo.
Analiza priložnosti pokaže, da je večparametrski model široko uporaben za različne tipe
problemov oziroma odločitvenih problemov. Model nam daje dobro preglednost izbranih
variant in njihove medsebojne primerjave. Dejansko se lahko uporablja v realnem
življenju, na kar kažejo številni primeri uporabe (str. 54-55).
Analiza nevarnosti in pasti: bistvena nevarnost pristopa je, da je model mogoče
zlorabiti in prilagoditi za določene namene. S spreminjanjem odločitvenih pravil lahko
bistveno vplivamo na končni rezultat, kar pomeni da se lahko rezultati dejansko prirejajo
in zaradi tega obstaja teoretična možnost zlorabe modela, če je le-ta v interesu
odločevalca. Človek lahko dvomi v ta model in posledično ne zaupa njegovim rezultatom,
kar je opredeljeno kot past pri uporabi modela. Rešitev problema pa je, da model
razvijemo in objavimo dovolj zgodaj, to je še pred obravnavanjem konkretnih variant.
Pripomore tudi t.i. transparentnost (odprtost, razumljivost) modela ter možnost
pregledovanja in preverjanja vseh njegovih komponent, kar metoda DEX dejansko
omogoča.
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5.3.3 PRISPEVEK RAZISKAVE K STROKI IN UPORABNOST MODELA
Pričujoče delo je prvovrstno na področju večparametrskih modelov na primerih javnih
naročil po noveli Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, 2011).
Z izgradnjo in prikazom uporabe večparametrskega modela smo dokazali, da predlagana
metodologija primerna in ustrezna za pomoč pri izbiri ponudnika javnega naročila. S
SWOT analizo modela smo ugotovili, da je odločanje na osnovi modela bolj kakovostno in
hitrejše. Izdelani odločitveni model kot pomoč pri izbiri ponudnika javnega naročila je
preprost in funkcionalen, kar omogoča večjo preglednost, natančnost in kar je za
ponudnike še najpomembnejše, enakovredno obravnavo. Model pa ni dokončen, kar
pomeni, da ga lahko spreminjamo tako, da dodajamo ali brišemo kriterije, strukturo
kriterijev, zaloge vrednosti in funkcije koristnosti ter tako naredimo posamezen model za
vsako javno naročilo v bodoče.
Z dobrimi rezultati dela želimo vzpodbuditi stroko, da bi uporabljala metodo DEX in razviti
model pri bodočih javnih naročilih. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da je nesmiselno
uporabljati model pri javnih naročilih z edinim merilom najnižje cene, kajti pri samo enem
kriteriju lahko uporabimo enega od predlaganih matematičnih modelov, ki so opisani v
drugem poglavju.
Zadnja leta je razpisna dokumentacija javnih naročil na zahtevo zakona že tako
izpopolnjena v smislu natančno konfiguriranih meril na podlagi točkovanja, da pri
nekaterih javnih naročilih niti ni potrebe po uporabi kvalitativnih kriterijev, ki jih uporablja
DEXi. Tako je zaključek, da orodje DEXi pride v največjo pomoč pri javnih naročilih, ki

nimajo opredeljenega točkovnega sistema.
Za vpeljavo modela v prakso ne potrebujemo nobenih finančnih vložkov v novo
programsko opremo, saj je na spletu program dostopen brezplačno. Potrebno je le osvojiti
nekaj teoretičnega znanja o odločanju in pridobiti izkušnje pri delu s programom.

Pri vsem skupaj pa se je potrebno zavedati, da je model le orodje, ki služi kot pomoč pri
odločanju. Končno odločitev pa mora še vedno odgovorno sprejeti človek kot odločevalec.
5.3.4 MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA
Med samim raziskovanjem se je odprlo vprašanje, in sicer, da bi bil več kot dobrodošel
program, s katerim bi lahko sprejeli vlogo ponudnika, program bi jo »obdelal« in nato tudi
odločil o najboljšem ponudniku. Človek bi vsekakor v program predhodno vnesel pogoje in
merila za vsako naročilo posamezno. Predvidevamo, da bi s takšnim orodjem še bistveno
bolj privarčevali pri času in z njim povezanih stroških.
Problem takšnega programa bi bil predvidoma ugotavljanje izpoljevanja pogojev (bi
program »prebral«, znal razbrati iz pisnih dokazil, ali so izpolnjeni pogoji ali ne). Z
vpeljavo dobro strukturiranih standardiziranih obrazcev bi lahko rešili tudi ta problem.
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Oddajanje dokumentacije bi potekalo izključno elektronsko, neposredno preko portala v
program, ki bi ta naročila obdeloval in bi po (človeški) kontroli samodejno obvestil
ponudnike o izbiri.
Program naj bi tako okvirno:

•
•
•
•

podpiral sprejem podatkov ponudnikov (točno predpisana datoteka)
podpiral obdelavo podatkov (znal prebrati iz datoteke izpolnjevanje pogojev DA/NE)
ponudnike ocenil (na podlagi podatkov) in rangiral od najboljšega do najslabšega
delovati bi moral na spletu

Glede na statistične podatke, da je objavljenih nekaj deset javnih naročil dnevno ter da se
na ta javna naročila prijavi še nekajkrat več ponudnikov, predlagamo, da bi končni
odločevalec pregledal samo končno izbiro programa (v smislu “top 10”). Pri tem bi
odločevalec prihranil ogromno časa ter s tem povezana denarna sredstva. Ovira, ki se pri
tem razmišljanju pojavi, je, da je trenutno odločanje v rokah vsakega posameznega
naročnika javnega naročila. V primeru centralizacije pa je potrebno biti pozoren na
dejstvo, da centralizacija skoraj praviloma prinaša s seboj SPOF6, kjer bi lahko v primeru
slabega odločevalca padel celoten sistem.

6

Single point of failure (Wikipedia, 2011)
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6 ZAKLJUČEK
Odločamo se vsak trenutek svojega življenja, v večini primerov zavestno. Z odločitvenimi
problemi se tako srečujemo povsod, tudi na področju javnega naročanja, kjer so te
odločitve še bolj odmevne in na očeh javnosti zaradi visoke denarne vrednosti ter same
pomembnosti. Odločanje na tem področju je zahtevna naloga, saj zahteva dobro
poznavanje področja in ciljev odločitve, pri čemer je potrebno skoraj vedno upoštevati
različne parametre ter vrednotiti in analizirati variante.
Teme dela smo se lotili z izčrpno predstavitvijo pravne podlage javnega naročanja pri nas,
predvsem smo poudarili, kako je z zakonom opredeljeno ocenjevanje in izbiranje
najboljšega ponudnika javnega naročila. Novela zakona marca 2011 je prinesla kar nekaj
novosti, kot so ponovna uvedba naročil male vrednosti, nove kazenske določbe in določbe
o inšpekcijskem nadzorstvu. Najpomembenjša od vseh pa je sprememba določbe o
merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika, ki razmerje med ceno in drugimi merili
bistveno spreminja s tem, da se poudarja pomen »necenovnih« meril, kot sta na primer
kakovost in do okolja prijazna izbira.
V nadaljevanju dela odločanje definiramo kot izbiro ene izmed variant, alternativ oziroma
možnosti. Odločanje je aktivnost, ki nastopa kot del splošnega reševanja problemov na
vseh področjih človekovega delovanja. Kot pomoč pri odločanju lahko vpeljemo sisteme
za podporo odločanja. Sistemi za podporo odločanja so računalniški informacijski sistemi,
ki jih sestavljajo strojna in programska oprema ter ljudje. Namenjeni so pomoči vsem
sodelujočim v procesu odločanja na vseh organizacijskih nivojih, s poudarkom na
reševanju delno strukturiranih in nestrukturiranih problemov.
Večparametrski odločitveni modeli so koristen in uporaben pripomoček za podporo
odločanja v zahtevnih odločitvenih situacijah, v katerih nastopa večje število dejavnikov, ki
vplivajo na odločitev. Uporabimo jih lahko tudi v situacijah, kjer je veliko različnih variant,
kar še posebno velja pri javnih naročilih. Modeli niso nadomestilo za človeka; nasprotno,
odločevalec je še vedno v celoti odgovoren za končno odločitev. V nadaljevanju smo
izpostavili in predstavili enega izmed večparametrskih pristopov, to je DEXi, ki je bil
narejen prav v slovenskem prostoru.
S pomočjo programa DEXi, ki temelji na metodi DEX, smo med možnimi ponudniki dveh
javnih naročil izbrali najboljšega ponudnika. Postopek smo začeli s seznamom in opisom
kriterijev, katere smo strukturirali v pregledno drevesno strukturo. Tem kriterijem smo
pripisali zalogo vrednosti in jim določili odločitvena pravila. Nato smo v program vnesli
podatke o različnih variantah, v našem primeru ponudnikih, ki so se prijavili na javno
naročilo. Na podlagi vseh teh vnešenih podatkov je program ocenil ter primerjal med
seboj različne ponudnike. Tako smo dobili najustreznejšega oziroma najboljšega
ponudnika javnega naročila in rezultat odločanja je sklenitev pogodbe javnega naročila z
le-tem.
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Pri sami obravnavi pravne podlage izbire najboljšega ponudnika ter s pregledom literature
na področju odločanja in odločitvenih modelov smo prišli do zaključka, da:

•

lahko uporaba večparametrskih modelov služi kot podpora lažjemu in
hitrejšemu odločanju na področju javnih naročil tudi v praksi, s čimer
potrjujemo prvo postavljeno hipotezo.

Po izgradnji modela smo prišli do ugotovitve, da:

•

je metoda DEXi primerna in ustrezna za reševanje odločitvenih problemov na
primerih javnih naročil, s čimer potrjujemo drugo postavljeno hipotezo.

S preizkusom metode DEXi na dveh javnih naročilih smo ugotovili, da:

•

uporaba metode DEXi pripomore k bolj sistematičnemu in organiziranemu
odločanju s časovnimi in stroškovnimi prihranki, s čimer potrjujemo tretjo
hipotezo.

Razvoj večparametrskih modelov skozi celoten postopek odločanja usmerja k
poglobljenemu razmišljanju in zbiranju informacij o izbiri; tako se tudi zmanjšuje možnost,
da bi odločevalec lahko spregledal dejavnike, ki vplivajo na končno rešitev. Pri javnih
naročilih so kriteriji, na podlagi katerih se odločamo, podani že z zakonom in/ali razpisno
dokumentacijo, tako da pri sami izbiri in selekciji kriterijev ni bojazni, da bi izpustili
kakšnega pomembnega za končno odločitev. Je pa pri tem potrebno poudariti kako
pomembno je že vnaprej (v samem razpisu) zastaviti dobro strukturirane kriterije, na
podlagi katerih se bomo potem odločali med ponudniki javnega naročila. Prav
sistematičen pristop, ki vključuje izgradnjo modela v že pripravljalni fazi, lahko bistveno
pripomore k hitrejši in učinkovitejši izvedbi celotnega odločitvenega postopka.
S preizkusom metode na dveh realnih naročilih smo dokazali, da je uporaba
večparametrskih modelov ustrezna za reševanje odločanja pri izbiri ponudnika. Uporaba
modela pripomore k bolj organiziranemu pregledu variant (v našem primeru so to
ponudniki naročila) ter sistematičnemu odločanju na podlagi rezultatov modela. Z
modelom tako odločanje poteka lažje, posledično je tudi hitreje, pri čemer gre tudi za
denarne prihranke.
S SWOT analizo smo ugotovili še, da je orodje DEXi zelo prilagodljivo, natančno, hitro in
enostavno za uporabo pri tako kompleksnem področju kot so javna naročila. Še posebej
se to odraža pri dopolnjevanju drevesne strukture z dodajanjem oziroma odstranjevanjem
kriterijev s ciljem iskanja najboljše variante. DEXi dopušča možnost analize »kaj-če«, to
pomeni, da ugotovimo občutljivost posamezne variante na spremembo vrednosti pri
spremembi ocene posameznega kriterija.
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Analiza slabosti je pokazala, da model samo približno opisuje stanje realne situacije. Prav
tako lahko napačno definiranje ali spreminjanje odločitvenih pravil nepravilno vpliva na
končni rezultat.
Analiza priložnosti je pokazala, da je večparametrski model široko uporaben za različne
tipe odločitvenih problemov, tudi za javna naročila. Model nam daje dobro preglednost
izbranih variant in njihove medsebojne primerjave.
Bistvena nevarnost pristopa je, da je model mogoče zlorabiti in prilagoditi za določene
namene. S spreminjanjem odločitvenih pravil lahko bistveno vplivamo na končni rezultat,
kar pomeni da se lahko dejansko prirejajo rezultati in zaradi tega obstaja teoretična
možnost zlorabe modela, če je le-ta v interesu odločevalca. Človek lahko dvomi v ta model
in posledično ne zaupa njegovim rezultatom, kar je opredeljeno kot past pri uporabi
modela. Rešitev problema pa je, da model razvijemo in objavimo dovolj zgodaj, to je še
pred obravnavanjem konkretnih variant. Pripomore tudi t.i. transparentnost (odprtost,
razumljivost) modela ter možnost pregledovanja in preverjanja vseh njegovih komponent,
kar vse metoda DEX dejansko omogoča.
Še enkrat poudarjamo, da odločitveni model ne sme in ne zmore zamenjati odločevalca v
celoti. Model ima (vedno samo) podporno vlogo pri odločanju.
Popolnega odločitvenega modela verjetno ni moč doseči, želimo pa se mu čimbolj
približati. Za nadaljnje raziskovanje je smiselno predlagati izdelavo posebnega
računalniškega programa, ki bi bil ne samo v pomoč pri odločanju pri javnih naročilih,
ampak bi bil tudi program, ki bi v celoti obravnaval javna naročila, od razpisne
dokumentacije do zaključka naročila. Ta program bi bilo potrebno sproti nadgrajevati in
posodabljati ter spreminjati v skladu s sprejeto zakonodajo.
Delo zaključujemo z željo in namenom vzpodbuditi uporabo večparametrskih modelov ne
samo pri odločanju na področju javnih naročil, temveč tudi širše v upravi zaradi pozitivnih
lastnosti, ki smo jih z delom prikazali.
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PRILOGE
Priloga 1: Zahteve za programsko opremo sistema e-nadzora vinjet

Centralni nadzorni sistem zajema:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strežnik - (kot na primer »HP ProLiant DL360 G5 Xeon«)
2-procesorska arhitektura, 2x Intel Xeon E5440 procesor, podpora za Intel QuadCore Xeon
Intel 5000P nabor čipov
1333 MHz FSB
8GB RAM PC2-5300 DDR2, možnost razširitve do 64GB
tehnologija 2:1 in 4:1 »interleaving« razprševanja delovnega spomina, možnost
»online-spare« in »mirrored« memory
x 146Gb Hot-Pluggable 3Gb/s SAS 10,000rpm trdi disk
največja diskovna kapaciteta 4 diskov
dvojni ethernet 10/100/1000 priključek z TOE tehnologijo in podporo za iSCSI in
RDMA
2x PCI-e razširitveno mesto z možnostjo mešane konfiguracije s PCI-X
razširitvenimi mesti
podpora za avtomatično resetiranje strežnika v primeru blokiranja OS
DVD-RW (8x) optični pogon
podpora za obveščanje o napakah preko e-mail, SNMP trap, pager
podpora za oddaljeno upravljanje konzole neodvisno od nameščenega OS preko
ločenega omrežnega porta (kot npr. iLO2)
podpora za mapiranje lokalnega CD in floppy pogona upravljalne postaje strežniku
preko IP omrežja (kot npr. iLO2)
diagnostični prikaz stanja in identifikacijski prikaz na sprednji plošči
integrirani SAS Array krmilnik z 512MB in Battery-Backed Write Cache ter podporo
za RAID 0/1/1+0/5/6
Hot plug redundančni ventilatorji
2 x Hot-Plug redundančni napajalnik
rack ohišje višine 2U
miška, tipkovnica
monitor 19” - (kot na primer ”HP L1908wi”)
LCD barvni zaslon s 19” TFT aktivno matriko
16,7 milijonov barv
optimalna pred nastavljena ločljivost 1440x900
velikost pike: 0,285mm
horizontalni vidni kot 160°, vertikalni vidni kot 160°
svetilnost: 300 cd/m2 (nits)
kontrastno razmerje: 1000:1
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•
•
•
•
•

tipični odzivni čas: 5 ms
frekvenca: 24 do 83 kHz horizontalno, 50 do 76 Hz vertikalno
Vhod: VGA
nagib: -3° do +20°
podstavek s kompletom za montažo ultra tankega računalnika na zadnjo stran
zaslona

Aplikativna rešitev mora biti izdelana modularno v robustnem okolju in omogočati sistem
strežnik/odjemalec.
Zadostiti mora naslednjim zahtevam:

•
•
•

delovanje na Windows server 2003 in 2008,
delovanje na Windows XP (SP1, SP2, SP3) in Vista (odjemalni del),
podatkovna baza mora podpirati okolje MS SQL 2005 ali kasnejšo inačico.

Rešitev mora omogočati različne nivoje avtentikacije in avtorizacije prijave glede na
pravice in statuse uporabnikov za različne module. Za dostop/vstop v samo aplikativno
rešitev morajo biti omogočeni naslednji načini prijave, in sicer:

•
•
•

lokalna prijava na nivoju aplikacije,
domenska avtentikacija, katera predvideva povezljivost z domenskim krmilnikom,
možnost uporabe pametnih kartic oz. digitalnih certifikatov.

Administracija uporabniških računov pri lokalni prijavi:

•
•

administracija vstopnih gesel, določanje kompleksnosti gesla, dolžine gesla,
določanje trajanja gesla (časovno) in
administracija šifranta uporabniških računov in uporabniških skupin.

Sledljivost posegov (zgodovina):

•
•
•

zagotoviti sledljivost spreminjanja gesel, dodajanja in odstranjevanja uporabniških
računov;
zagotavljanje sledljivosti pri spreminjanju pravic (avtorizacija);
zagotavljanje sledljivosti pri spreminjanju podatkov v prometnih tabelah.

Aplikacija mora zagotavljati varovanje podatkov pred namernim (sledljivost) in namernim
nepooblaščenim (avtorizacija) uničevanjem osebnih podatkov, njihovim spreminjanjem oz
možnostjo izgube le-teh.
Zagotoviti je potrebno:

•

aplikacija ne sme omogočati nepooblaščenega dostopa do podatkov in

89

•

zagotovljena more biti popolna sledljivost vseh posegov na podatkih, predvsem:
kdaj so bili podatki vnešeni v sistem, uporabljeni, izbrisani ali spremenjeni oz.
kakorkoli obdelani (zgodovina); kdo in kdaj je do določenih podatkov dostopal;
kdaj in kateri poseg je pri dostopu naredil.

Programska oprema mora shranjevati posnetke vseh vozil. Čas shranjevanja posnetkov
vozil z ugotovljeno veljavno vinjeto mora biti nastavljiv. Vsak posnetek mora biti označen
s časom, datumom ter lokacijo. Če sistem posname več posnetkov istega vozila, mora biti
povezava med njimi nedvoumna za primer uporabe v nadaljnjih postopkih. Datoteke
posnetkov morajo biti v standardnem formatu kot jpg ali podobno.

Nivoji programske opreme
1. nivo: Hiter prikaz kršiteljev
Sproten prikaz evidentiranih kršiteljev (v nastavljivem časovnem obdobju: npr. zadnje pol
ure) mora vsebovati sledeče informacije:

•
•
•
•

sliko vozila, iz katere je razviden tip in barva vozila (podnevi),
registrsko številko vozila (podnevi in ponoči), v kolikor je razvidna,
tip kršitve (brez vinjete, časovno neveljavna vinjeta, neveljavna vinjeta z napisom
neveljavna, neprepoznavna vinjeta) in
omogočati izločanje specialnih vozil (neobvezna vinjeta) ter potrjevanj
ustavljenih/preverjenih vozil z vnosom podatkov s terena (veljavna vinjeta,
neveljavna vinjeta ─ izdan plačilni nalog).

2. nivo: Podrobna obravnava kršiteljev
Omogočen mora biti ročni pregled, obdelava in predlog potrditev ali izbrisa posameznih
posnetkov in primerov evidentiranih kršiteljev. Program mora omogočati ročno obdelavo
in potrditev prepoznane registrske tablice in »neprisotnost« oz. neveljavnost vinjete.
Nadzornik lahko nato predlaga potrditev primera evidentiranega kršitelja oz. zavrnitev, če
je vozilo vseeno imelo veljavno vinjeto. Primeri se razvrščajo na različne sezname za
pripravo nadaljnjih postopkov (kršitelj ─ domače vozilo, kršitelj ─ tuje vozilo,….). Vsak
primer v obravnavi mora vsebovati datoteke posnetkov in evidenco podatkov (ID, vrsta
prekrška, imena datotek posnetkov, datum, čas, lokacija, številka registrske tablice).
Obdelava in arhiviranje posnetkov mora biti v skladu z veljavno zakonodajo.
3. nivo: Potrjevanje ali brisanje evidentiranih kršiteljev
Omogočen mora biti pregled vseh posnetkov in dokončno potrjevanje ali brisanje
predhodno obravnavanih primerov na 2. nivoju. Omogočen mora biti enostavni izvoz in
izpis podatkov posameznih primerov in skupna poročila.
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Programska oprema centralnega nadzornega sistema mora biti zasnovana tako, da jo
lahko uporablja več uporabnikov hkrati za istočasno delo na več delovnih postajah na
različnih nivojih.
Sistem mora hraniti dnevnik, v katerem so zapisani vsi pomembni dogodki (različni izpadi,
sprememba stanj, vsaka spremembo nastavitev med zagonom), kot tudi statistične
informacije o zaznanih in evidentiranih vozilih.
Podrobnosti uporabniškega vmesnika in obliko izpisov in poročil bosta naročnik in izvajalec
usklajevala sproti.
Uporabi se digitalna barvna CMOS kamera z resolucijo vsaj 8 M slikovnih točk (8 Mega
Pixels) v ustreznem termostatskem ohišju. Sistem mora zagotavljati ugotovitve
istovetnosti posnetka z dejanskim stanjem.
Elektronika podsistema mora biti odporna na vibracije, ki so lahko prisotne na mestu
namestitve (nadstrešnica, portal) in nameščena v ustrezno ohišje (IP65 oz. IP66).
Dobavljena in montirana mora biti vsa potrebna oprema vključno z vsemi nosilci,
povezovalnimi kabli, konektorji, pretvorniki, stikali, napajalniki in montažnim materialom.
Izvedena mora biti vsa potrebna zaščita naprav (prenapetostna, pretokovna zaščita).
V primeru izpada električne energije se mora sistem avtomatsko ponovno vzpostaviti in
nadaljevati z normalnim delovanjem.
Sistem ne sme motiti vozil. Ne sme slepiti voznikov ali preusmeriti njihovo pozornost od
prometa.
Podsistem za klasifikacijo mora omogočati klasifikacijo vozil na vozila, za katere je
predpisana uporaba vozil (vozila do 3,5 t), in na vozila cestninskega razreda R3 in R4.
Izvajalec mora izvesti šolanje za uporabo in premeščanje sistema na predpripravljeno
konstrukcijo. Ob šolanju mora predati uporabniška navodila in navodila za vzdrževanje.
Šolanje za uporabo sistema (delo z uporabniškim vmesnikom) se izvede na naknadno
določeni lokaciji naročnika v dveh terminih. Po potrebi se ob večjih spremembah sistema
izvede dodatno šolanje.
Šolanje za premeščanje sistema in vzpostavitev delovanja na novi lokaciji se izvede na
obeh predvidenih lokacijah ob praktičnem prikazu.
Po končanju del ponudnik izdela dokumentacijo izvedenih del, ki vključujejo električne
meritve, ter jo v treh izvodih preda naročniku. Isto dokumentacijo preda tudi v elektronski
obliki na zgoščenki.
Sistem je potrebno namestiti nad vinjetno stezo na cestninski postaji Dob (smer ZG) in
mora evidentirati kršitelje do hitrosti 80 km/h. Računalnik s centralnim nadzornim
sistemom bo nameščen na CP Dob. Klasifikacija vozil ni potrebna, ker je potrebno zajeti
vsa vozila, ki prevozijo vinjetno stezo. Po testiranju sistema na cestninski stezi bo
potrebno sistem namestiti na portal oz. pol-portal in evidentirati kršitelje do hitrosti 150
km/h nad enim voznim pasom. Natančno lokacijo bo naročnik definiral naknadno. Sistem
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mora pri namestitvi na portalu nad avtocestnim portalom evidentirati samo osebna vozila.
Naročnik bo zagotovil optično povezavo in napajanje med portalom in računalnikom
centralnega nadzornega sistema.
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Priloga 2: Opredelitev aktuarskih storitev
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Priloga 3: Izpis DEXi za javno naročilo I.
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Priloga 4: Izpis DEXi za javno naročilo II.
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