PRIMER DOBRE PRAKSE

Mestna občina
Novo mesto
S poglavitnim ciljem optimizacije izvajanja postopkov javnih
naročil, ustvarjanjem prihrankov v času in finančnih virih ter
prehodom na popolnoma elektronsko vodenje postopkov javnih
naročil je Mestna občina Novo mesto kot eden izmed prvih javnih
naročnikov, v Sloveniji v letu 2018, pričela uporabljati sistem za
elektronsko naročanje S-Procurement.

O JAVNEM NAROČNIKU
Mestna občina Novo mesto je ena od enajstih mestnih občin
v Republiki Sloveniji, ki po številu prebivalcev predstavlja 6.
največjo mestno občino v Sloveniji. Kot ostali naročniki v Sloveniji
se Mestna občina Novo mesto na dnevni ravni sooča z večjim
številom javnih naročil, ki jih je potrebno izvesti da delo v okviru
občinske uprave poteka nemoteno in da so občanom zagotovljene
javne storitve nemoteno.

IZZIV
Mestna občina Novo mesto (MONM) se je srečevala z izzivom
kadrovsko majhne ekipe oddelka za vodenje postopkov oddaje
javnih naročil. Ob uvedbi obveznega elektronskega poslovanja v
postopkih javnega naročanja v Slovenijo v letu 2018, je Mestna
občina Novo mesto vzela izziv resno, z upanjem, da s prehodom
na povsem elektronsko poslovanje v postopkih javnih naročil
lahko nadoknadi kadrovski primanjkljaj na tem področju. To
je predstavljalo močno zavezo Mestne občine Novo mesto za
izboljšanje učinkovitosti v postopkih javnih naročil.

REŠITEV
Mestna občina Novo mesto od leta 2018 uporablja sistem za
elektronsko naročanje S-Procurement. S prehodom na sistem za
elektronsko javno naročanje S-Procurement se je pokazalo, da
zmore ob še ne polnem izkoriščanju vseh potencialov sistema
za elektronsko naročanje S-Procurement postopke javnih naročil
voditi majhna visoko strokovna ekipa.
Bistveno se je zmanjšal obseg ročnega dela, postopki so bili
avtomatizirani, nivo transparentnosti in varnosti poslovanja v
postopkih javnih naročil se je dvignil:

• Mestna občina Novo mesto izvaja vse
postopke javnih naročil v okviru sistema za
elektronsko naročanje S-Procurement;
• sistem omogoča podvojitev oz. kopiranje
že izvedenih enakih predhodnih postopkov,
kar zmanjša čas priprave posameznega
povpraševanja na minimum – podobno
naročilo, ki je že bilo izvedeno v preteklem
letu se s klikom na gumb podvoji in
zamenjajo se zgolj posamezni podatki
vezani na novo javno naročilo;
• pridobivanje ponudb, vsa sporočila in
komunikacija s ponudniki poteka znotraj
varnega okolja, ki ga predstavlja certificiran
sistem za elektronsko naročanje in
zagotavlja popolno revizijsko sled;
• popoln pregled in nadzor nad statusom
posameznih postopkov javnih naročil;
• avtomatično obveščanje o dogodkih znotraj
sistema;
• popolnoma elektronski postopki.
• pri zaposlenih in med ponudniki je bil
sistem dobre sprejet zaradi transparentnosti
in obsega podpore, ki so ga bili deležni pri
uvajanju v uporabo sistema;
• bistveno je pospešil interne postopke
in obseg administracije pri naročniku –
obdelava naročil poteka hitreje in bolj
organizirano.

REZULTATI V ŠTEVILKAH
Z uporabo sistema S-Procurement naročnik pri izvajanju
postopkov javnih naročil prihrani do 70 % časa. Mestna občina
Novo mesto letno izvede vsaj 50 postopkov javnih naročil, z
objavo na Portalu javnih naročil in v sistemu S-Procurement,
kjer je ponudnikom na voljo celotna razpisna dokumentacija in
omogočena varna elektronska oddaja ponudbe.
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PRIČEVANJA JAVNEGA NAROČNIKA
Povsem elektronsko vodenje postopkov javnih naročil v okviru
sistema S-Procurement ustvari precejšen prihranka časa pri
zaposlenih, ki vodimo postopke javnih naročil. Daje pa tudi občutek
varnosti ob zavedanju, da so postopki vodeni v certificiranem
sistemu, da je zagotovljena integriteta podatkov in da se vsa
dejanja na platformi beležijo ter da imamo na voljo vsa potrebna
dokazila, v kolikor bi se v katerem od postopkov kaj zalomilo.
Pomirja tudi dejstvo, da doslej na platformi S-Procurement ni
bilo potrebno ponavljati nobenega postopka javnega naročila
zaradi nedelovanja sistema in da se vedno lahko zanesemo na
strokovno in tehnično podporo ekipe S-Procurement.
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Izjemnim prizadevanjem odgovorne osebe za vodenje postopkov
javnih naročil v Mestni občini Novo mesto se je treba zahvaliti
za učinkovito vodenje postopkov javnih naročil. Po izvedenih
ključnih aktivnostih prehoda na povsem elektronsko vodenje
postopkov javnega naročanja, v okviru platforme S-Procurement,
bomo v Mestni občini Novo mesto postopoma prešli na strateško
elektronsko javno naročanje z uvedbo dinamičnih nabavnih
sistemov, vključevanjem elektronskih dražb in elektronskih
pogajanj ter nadaljevali z avtomatizacije vodenja postopkov
oddaje javnih naročil, da se bo obseg obremenitve zaposlenih
z administrativnimi obveznosti lahko še dodatno zmanjšal,
učinkovitost in hitrost vodenja javnih projektov pa še izboljšala.
Za dosego zastavljenega cilja, kot temeljno orodje za vodenje
javnih naročil, vidimo elektronsko platformo za javno naročanje
S-Procurement.
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