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SPECIFIKACIJE  
 

Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe: 
 
Ime  JN:  Priprava pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil in izvedba 
usposabljanj  

1 Splošne informacije 
Glavni poudarek in naloga Skupnega ukrepa (Joint action - JA) Best-ReMaP je na prilagajanju in 
implementiranju učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov, ki temeljijo na praksah, za katere je bilo 
dokazano, da uspešno delujejo na področju reformulacije živil, omejevanja trženja nezdrave hrane in 
javnih naročil hrane v javnih institucijah, kar prispeva k večji ponudbi bolj zdravih predelanih živil (z 
zmanjšanjem soli, sladkorja in maščob iz predelanih živil), ki so na voljo in ki se tržijo na trgih EU.  
S Skupnim ukrepom se bo: (1) uvedel evropski standardizirani sistem spremljanja za preoblikovanje 
predelanih živil; (2) preveril in pilotno vzpostavil skupni nadzorni pristop za zagotovitev usklajenega 
pristopa na ravni EU k zmanjšanju pritiska (digitalnega) trženja nezdravih živil otrokom in 
mladostnikom, pri tem bodo uporabljena že razvita orodja za usklajeno spremljanje (digitalnega) 
trženja; (3) v medsektorskem sodelovanju bo izdelana in uporabljena pilotna spletna aplikacija za 
javno naročanje živil z opredeljenimi tipi izdelkov za zagotovitev bolj kakovostne in bolj 
transparentne nabave živil v javnih institucijah, s čimer bo podprto izvajanje, prenos in vključevanje 
rezultatov in priporočil JA Best-ReMaP v nacionalne politike izbranih držav in na ravni EU. Skupni 
ukrep Best-ReMaP bo trajal tri leta (oktober 2020 – september 2023), koordinira ga Slovenija. Vodilni 
partner skupnega ukrepa je na podlagi imenovanja Ministrstva za zdravje NIJZ, poleg katerega v 
projektu sodeluje še 35 partnerjev (23 pristojnih organov in 12 priključenih subjektov – affiliated 
entities) iz držav članic EU. Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru tretjega programa za 
ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020). 

2 Predmet javnega naročila 

Izvajalec bo v sklopu projekta Best-ReMaP izvajal  aktivnosti, kot izhajajo iz poglavja 5 in sodeloval z 
NIJZ ter s projektnimi  partnerji (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Danska, Finska, Grčija, 
Madžarska, Malta, Poljska), ki sodelujejo v delovnem sklopu »Javno naročanje živil v javnih ustanovah 
- pilotni pristop EU«. Izvajalec bo, na podlagi že obstoječega seznama opredeljenih tipov živil, 
pripravil pilotno (prilagojeno orodje – predloga, za posamezen vnos živilskih izdelkov glede na  
nacionalne ali regionalne značilnosti posameznega projektnega partnerja) spletno aplikacijo v 
angleškem jeziku za izvedbo enostavnega, hitrega in učinkovitega javnega naročila s projektnimi 
partnerji. Posamezni projektni partner bo, skupaj z izbranim izvajalcem, izvedel nacionalno in 
regionalno analizo trga živilskih izdelkov z namenom dopolnitve seznama tipičnih nacionalnih živil po 
posameznih kategorijah. V pilotni spletni aplikaciji, ki mora temeljiti na prepoznani slovenskih in 
drugih dobrih praksah s področja naročanja živil v javnih ustanovah, bo izbran izvajalec s posameznim 
projektnim partnerjem določil primerne sklope živil znotraj posamezne kategorije in sodeloval 
(pomagal) pri vzpostavitvi in izvedbi  javnega naročila. Pilotna spletna aplikacija za javno naročanje 
živil bo temeljila na seznamu opredeljenih živilih razvrščenih po določenih skupinah/kategorijah živil 
in bo usklajena z vsemi sodelujočimi projektnimi partnerji (1. prednostna skupina - mleko in mlečni 
izdelki; 2. prednostna skupina - kruh in pekovski izdelki; 3. prednostna skupina - meso in mesni 
izdelki). Pilotna aplikacija mora omogočati možnost dodajanja  nacionalnih/regionalnih seznamov 
živilskih izdelkov, ki so tipična za posamezna nacionalna tržišča, skupaj z vsemi zahtevanimi 
identifikacijskimi podatki posameznega živila (sestava živila, dodani alergeni in alergeni v sledovih, 
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hranilna vrednost, energijska vrednost, pridobljeni certifikati shem kakovosti in varnosti živil). Poleg 
tega bo izvajalec nudil podporo partnerjem projekta pri identifikaciji težav in zlorab v trenutni 
situaciji javnega naročanja ter pomagal poiskati potencialne rešitve s tega področja. Izvajalec bo s 
projektnimi partnerji iz sodelujočih držav članic razvijal tudi vzpostavitev medsektorskega 
sodelovanja, na podlagi svojih ustreznih izkušenj. Prav tako bo s svojimi izkušnjami dobre prakse 
sodeloval pri posnetkih začetnega in končnega stanja ter dosežkov na delovnem paketu projekta.  
 

3 Določitev pričetka in konca izvajanja storitev  
Delo izvajalca se bo pričelo po uspešnem izboru in bo potekalo do konca projekta – september 2023.1 
 

4 Časovnica izvedbe nalog izvajalca 
Časovnica je okvirna in se med izvajanjem projekta prilagaja. 

 

5 Naloge izvajalca  
5.1 Povzetek nalog izvajalca, ki jih mora v okviru projekta izvesti/zagotoviti: 

- Sodelovanje pri aktualnem pregledu stanja s področja javnega naročanja živil na nacionalni 

oz. regionalni ravni za identifikacijo zakonodajnih specifik, zlorab in drugih slabih praks, 

- sodelovanje pri identifikaciji sektorjev in zainteresiranih deležnikov s področja javnega 

naročanja živil in sodelovanje pri ustanovitvi medsektorske delovne skupine, 

- organizacija in izvedba nacionalnih srečanj s sodelujočimi projektnimi partnerji za opredelitev 

stanja in načrtovanje prihodnjih korakov/opredelitev postopka s področja javnega naročanja 

živil, 

- svetovanje in pomoč pri izdelavi načrta dejavnosti za posamezne projektne partnerje na 

podlagi rezultatov spletnih nacionalnih srečanj, 

- udeležba na vmesni konferenci v sklopu slovenskega predsedovanja 2021 (Svet EU), v namen 

povezovanja z zainteresiranimi deležniki s področja javnega naročanja živil, 

                                                      
1   V primeru časovnega podaljšanja projekta se, v skladu z dogovorom z naročnikom, lahko roki za izvedbo aktivnosti izvajalca podaljšajo. 

Aktivnost Predviden rok izvedbe 
(odvisno od teka projekta) 

Pripravljene aplikativne analize razmer z začetnimi priporočili 
za možne izboljšave postopkov javnega naročanja živil  april 2021 

Izbor vrst javnih institucij za participacijo december 2021 
Delavnice s projektnimi partnerji za javna naročila januar 2022 
Razvoj pilotne spletne aplikacije s seznamom živil november 2022 
Izvedba skupnega javnega naročila marec 2023 
Merila za ocenjevanje javnih naročil julij 2023 
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- pomoč projektnim partnerjem pri identifikaciji kontaktnih točk za javno naročanje živil na 

nacionalnih nivojih, 

- pomoč in svetovanje sodelujočim projektnim partnerjem pri izboru javnih institucij (vsaj 5) za 

izvedbo pilotnega javnega naročila, 

- priprava gradiva za usposabljanje, 

- organizacija in izvedba delavnice za sodelujoče projektne partnerje, 

- sodelovanje z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri pregledu dobrih praks s 

področja javnega naročanja živil, 

- priprava pilotne spletne aplikacije s seznamom živil za izvedbo javnega naročanja, 

- določitev skupin živil za izvajanje pilotne spletne aplikacije za izvedbo javnega naročanja živil, 

- sodelovanje pri nacionalni/regionalni analizi trga usklajenih izbranih skupin živil, za sestavo 

nacionalnega/regionalnega seznama živilskih izdelkov, ki so na tržišču, 

- pomoč in sodelovanje pri vzpostavitvi in izvedbi javnega razpisa (naročila) z usklajenim 

časovnim razporedom med vsemi sodelujočimi projektnimi partnerji, 

- druge aktivnosti, ki bodo podpirale projektne naloge  (npr. odprava morebitnih napak v 

spletni aplikaciji), 

- sodelovanje z naročnikom in projektnimi partnerji pri razvoju pristopa k analizi EU trga z 

namenom sestavljanja skupnega EU seznama (sestava iz nacionalnih seznamov) živilskih 

izdelkov, 

- sodelovanje z naročnikom in projektnimi partnerji pri pripravi poročila o rezultatih izvedbe 

pilotnega javnega naročila, 

- sodelovanje z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri identifikaciji meril za 

ocenjevanje javnega naročanja živil, 

- sodelovanje z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji pri izvedbi primerjalnih 

analiz, 

- sodelovanje pri pripravi osnutka priporočila za usklajen pristop na EU ravni s področja 

javnega naročanja živil, 

- sodelovanje pri pripravi priporočil za prihodnje aktivnosti na nacionalni in EU ravni s področja 

javnega naročanja živil, 

- sodelovanje na forumih odločanja o politiki s področja celotnega Best-ReMaP projekta 

(identifikacija težav, osnutek rešitev in končna sestava rešitev izboljšanja politik javnega 

naročanja (živil)). 
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5.2 Podroben opis posameznih nalog izvajalca, ki jih mora v okviru projekta 

izvesti/zagotoviti: 

1. Faza: Pregled, izbor in vključitev relevantnih sektorjev in deležnikov ter izvedba delavnic za 
posameznega projektnega partnerja za opredelitev stanja na področju javnega naročanja 
živil na nacionalni ravni2 
- Izvajalec bo skupaj z naročnikom (NIJZ) in sodelujočimi projektnimi partnerji, pripravil 

okvirni aktualni pregled stanja s področja javnega naročanja živil na nacionalni oz. 
regionalni ravni za identifikacijo zakonodajnih specifik, zlorab in drugih slabih praks, kar 
bo osnova za pripravo pilotnih spletnih aplikacij posameznih projektnih partnerjev. 
Izvajalec bo prav tako sodeloval pri identifikaciji sektorjev in zainteresiranih deležnikov s 
področja javnega naročanja živil in sodeloval pri ustanovitvi medsektorske delovne 
skupine (do 10 spletnih sestankov, priprava in udeležba na sestankih, stroški udeležbe na 
sestankih so zajeti v ponudbeno ceno). 

- Izvajalec bo organiziral in izvedel nacionalna srečanja s sodelujočimi projektnimi partnerji 
za opredelitev stanja in načrtovanje prihodnjih korakov/opredelitev postopka s področja 
javnega naročanja živil. Izvajalec bo prav tako svetoval in pomagal pri izdelavi načrta 
dejavnosti za posamezne projektne partnerje na podlagi rezultatov nacionalnih srečanj 
(dvodnevni sestanki3 v državah projektnih partnerjev (omenjenih v poglavju 2), stroški 
organizacije in udeležbe na sestankih so zajeti v ponudbeno ceno). 

- Izvajalec se bo udeležil vmesne konference v sklopu slovenskega predsedovanja 2021 
(Svet EU), v namen povezovanja z zainteresiranimi deležniki s področja javnega naročanja 
živil (dvodnevna konferenca v Ljubljani3, stroški udeležbe na konferenci so zajeti v 
ponudbeno ceno). 

- Izvajalec bo prav tako pomagal pri identifikaciji nacionalnih/regionalnih/lokalnih 
kontaktnih točk za javno naročanje živil na nacionalnih nivojih za institucionalizirano 
usklajevanje in izvajanje dejavnosti javnega naročanja živil ter sodeloval pri izvajanju 
aktivnosti (do 5 spletnih sestankov, stroški udeležbe na sestankih so zajeti v ponudbeno 
ceno). 

- Izvajalec se bo udeležil in sodeloval na forumu odločanja o politiki s področja celotnega 
Best-ReMaP projekta (identifikacija možnih izboljšav s področja politik javnega 
naročanja) (enodnevni sestanek3 v organizaciji CHAFEA- Belgije (Bruselj), stroški udeležbe 
na sestanku so zajeti v ponudbeno ceno). 

 
2. Faza:  Prenos znanja (dobre prakse) na posamezne projektne partnerje2 

- Izvajalec bo pomagal in svetoval sodelujočim projektnim partnerjem pri izboru javnih 
institucij (vsaj 5) za izvedbo javnega naročila (do 4 spletni sestanki in tridnevni sestanek v 
organizaciji Malte3, stroški udeležbe na sestankih so zajeti v ponudbeno ceno). 

- Izvajalec bo organiziral in izvedel delavnice za sodelujoče projektne partnerje (teme: 
zakonodajni okvir, pilotna spletna aplikacija s seznamom živil in njena uporaba ter 

                                                      
2 Znotraj vseh faz skupaj, so vključeni tudi redni tedenski sestanki z naročnikom in projektnimi partnerji za seznanitev s tekočimi nalogami 

(do 40 sestankov/leto). Ure omenjenih sestankov, so že vštete znotraj posameznih nalog vseh faz. 
3 V primeru, da sestankov in/ali delavnic ne bo možno izvesti fizično, se jih bo izvedlo preko spleta (zaradi narave dela ali višje sile). Ure in 

stroški dela so v obeh primerih definirani enako, saj je v primeru spletnih sestankov potreben večji vložek ur dela za pripravo na spletne 

sestanke. Torej, stroški dela in ur za fizični sestanek, se prenesejo na spletne sestanke. Prav tako se bo število spletnih sestankov prilagajalo 

potrebi po vložku dela za določeno nalogo. 
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prilagoditev za izvedbo javnih naročil). Dve tridnevni delavnici3 bosta potekali v Sloveniji, 
in sicer v Ljubljani za dva strokovnjaka na posameznega projektnega partnerja (Avstrija, 
Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Danska, Finska, Grčija, Madžarska in Malta) - 
maksimalno število udeležencev na delavnico: 10. Izvajalec bo za izvedbo delavnic 
zagotovil: računalniško podprto spletno aplikacijo z delujočim seznamom živil za izvedbo 
javnega naročila. Aplikacija za izvedbo javnega naročila, v angleškem jeziku, bo 
omogočala porazdelitev seznama živil po različnih kategorijah živil. Izvajalec bo za 
izvedbo delavnic zagotovil računalniški prostor (in/ali računalniško mesto za priklop 
lastnega računalnika posameznega projektnega partnerja) in prostor za pogostitev, 
opremo (najem minimalno 12 računalnikov na delavnico) ter gradivo za usposabljanje – 
smernice za uporabo pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil. Računalniški 
prostor in prostor za pogostitev morata ustrezati  prisotnosti vsaj 12 oseb, upoštevajoč 
predpisana higienska priporočila – covid-19) (stroški organizacije in izvedbe delavnice ter 
udeležbe na delavnicah so zajeti v ponudbeno ceno). 

 
3. Faza: Priprava pilotne spletne aplikacije s seznamom živil za izvedbo javnega naročila in 

izvedba skupnega javnega naročila2 
- Izvajalec bo sodeloval (usmerjal, svetoval) z naročnikom in sodelujočimi projektnimi 

partnerji pri pregledu dobrih praks s področja javnega naročanja živil s priporočili za 
razvoj prilagojene pilotne spletne aplikacije za javno naročanje živil (do 4 spletni 
sestanki).  

- Izvajalec bo z naročnikom in posameznim sodelujočim projektnim partnerjem pripravil 
pilotno spletno aplikacijo s seznamom živil za izvedbo javnega naročanja. Pilotna spletna 
aplikacija bo pripravljena na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, odvisno od potreb in 
dogovora s posameznim sodelujočim projektnim partnerjem. Pilotna aplikacija bo v 
angleškem jeziku, definirana za živilske izdelke za izbrane skupine živil (najmanj ena 
izbrana skupina živil, usklajena za posameznega sodelujočega projektnega partnerja). 
Znotraj spletne aplikacije bodo z izbranim izvajalcem določene: (1) skupine živil za 
izvajanje pilotne spletne aplikacije za izvedbo javnega naročanja živil, usklajeno za vse 
sodelujoče države; (2) izvedena bo nacionalna/regionalna analiza trga usklajenih izbranih 
skupin živil, da se sestavi vsaj en nacionalni/regionalni seznam živilskih izdelkov, ki so na 
tržišču; (3) izvajalec bo podpora projektnim partnerjem, da bodo ustvarili nacionalno 
spletno aplikacijo s seznamom živilskih izdelkov (izbrani seznam); (4) izvajalec bo 
podpora pri pilotiranju pilotne spletne aplikacije z izbranimi živilskimi izdelki 
(raziskovanje nacionalnih/regionalnih posebnih razmer in iskanje posebnih pristopov in 
rešitev); (5) izvajalec bo podpora pri izvedbi javnih naročil, ki temeljijo na slovenskih in 
drugih dobrih praksah ; (6) in druge aktivnosti, ki bodo podpirale navedene projektne 
naloge - odprava morebitnih napak na spletni aplikaciji, razreševanje težav pri uporabi 
aplikacije (do 10 spletnih sestankov). 

- Izvajalec bo sodeloval (pomagal, usmerjal, svetoval) pri vzpostavitvi in izvedbi javnega 
razpisa (naročila) z usklajenim časovnim razporedom med vsemi sodelujočimi 
projektnimi partnerji – predvidoma eno preskusno javno naročilo za eno do največ tri 
prednostne kategorije živil na sodelujočo državo (s predhodno prilagojenim seznamom 
živil za posameznega projektnega partnerja). Izvedba skupnega javnega naročila bo 
služila v namen preizkušanja delovanja pilotne spletne aplikacije s seznamom živil znotraj 
različnih projektnih partnerjev (državah) in na prostem evropskem trgu (do 5 spletnih 
sestankov). 

- Izvajalec bo sodeloval (svetoval, usmerjal) z naročnikom in projektnimi partnerji pri 
razvoju pristopa k analizi EU trga z namenom sestavljanja skupnega EU seznama živilskih 
izdelkov (na podlagi predhodnih seznamov sodelujočih projektnih partnerjev – nacionalni 
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seznami. Izvajalec bo prav tako sodeloval (svetoval, usmerjal) z naročnikom in 
projektnimi partnerji pri pripravi poročila o rezultatih izvedbe pilotnega javnega naročila 
s pomočjo uporabe spletne aplikacije za javno naročanje živil (do 4 spletni sestanki). 

- Izvajalec se bo udeležil in sodeloval na forumu odločanja o politiki s področja celotnega 
Best-ReMaP projekta (prvi osnutek rešitev za izboljšanje trenutne politike javnega 
naročanja živil) (enodnevni sestanek3 v organizaciji CHAFEA- Belgije (Bruselj), stroški 
udeležbe na sestanku so zajeti v ponudbeno ceno). 

 
4. Faza: Razvoj meril za ocenjevanje javnega naročanja živil2 

- Izvajalec bo sodeloval (svetoval, usmerjal) z naročnikom in sodelujočimi projektnimi 
partnerji pri identifikaciji meril za ocenjevanje javnega naročanja živil - z vložki 
sodelujočih projektnih partnerjev na podlagi nacionalnih posebnosti (do 3 spletni 
sestanki in dvodnevna delavnica3 v organizaciji Bosne in Hercegovine, stroški udeležbe na 
sestankih in na delavnici so zajeti v ponudbeno ceno). 

 
5. Faza: Izvedba študij primerov – primerjalne analize2 

- Izvajalec bo sodeloval (svetoval, usmerjal) z naročnikom in sodelujočimi projektnimi 
partnerji pri izvedbi primerjalnih analiz, na podlagi predhodno izvedenega javnega 
naročila in na podlagi izkušenj posameznih sodelujočih projektnih partnerjev (do 3 
spletni sestanki). 

- Izvajalec bo sodeloval (svetoval, usmerjal, dopolnjeval) pri pripravi osnutka priporočila za 
usklajen pristop na EU ravni, za prihodnje korake s področja javnega naročanja živil (do 3 
spletni sestanki). 

 
6. Faza: Priprava priporočil za trajnostni razvoj politike s področja javnega naročanja živil2 

- Izvajalec bo sodeloval na okrogli mizi z naročnikom in sodelujočimi projektnimi partnerji 
pri pripravi političnih priporočil za usklajen EU pristop (forum odločanja o politiki– 
sestava rešitev za izboljšanje politik javnega naročanja (živil)) (enodnevni sestanek3 v 
organizaciji CHAFEA- Belgije (Bruselj), stroški udeležbe na sestanku so zajeti v ponudbeno 
ceno). 

- Izvajalec bo sodeloval pri pripravi priporočil za prihodnje aktivnosti na nacionalni in EU 
ravni s področja javnega naročanja živil (dvodnevni sestanek3 v organizaciji Francije 
(lokacija: Pariz) in do 2 spletna sestanka, stroški udeležbe na sestanku so zajeti v 
ponudbeno ceno). 

 

 
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti 
ustrezajo zgoraj navedenim opisom. 
 
Številka pogodbe projekta Best-ReMaP med NIJZ in Evropsko komisijo: 951202 – Best-ReMaP 
 
      V/na ___________, dne __________ 
 
       Ime in priimek: 
 
       Žig in podpis: 
 


