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GPP 2020 na kratko

Naši naročniki

javno naročanje
za nizkoogljično
gospodarstvo

GPP 2020 je dokazal, da lahko evropski
javni organi z naročanjem inovativnih
izdelkov, storitev in gradnje prihranijo
ogromne količine CO2 in energije.
V treh letih je več kot 40 javnih organov
iz osmih držav izvedlo več kot 100
nizkoogljičnih javnih naročil, ki so po
ocenah prihranila več kot 700.000 CO2e
in 90.000 toe (ton ekvivalenta nafte).

GPP 2020 je vzpostavil tudi strukture za
podporo javnim organom, ki želijo v
prihodnje izvajati nizkoogljična javna
naročila, med drugim nacionalne službe
za pomoč, vzorčne primere ZeJN in
mednarodne programe usposabljanja.
Za dodatne informacije o tem, kako
lahko te dosežke posnemajo tudi drugi
javni organi, obiščite
www.gpp2020.eu.

• Državni urad za javna naročila
(BeschA)
Nemčija
Nizozemska
• Rijkswaterstaat
+ 1 pridruženi partner

• Zvezna agencija za javna naročila (FPA)
Dunaj
Avstrija

Slovenija

• Ministrstvo za ozemlje in trajnostni
razvoj, Katalonija
• Katalonska agenc. za energijo (ICAEN)
+ 5 pridruženih partnerjev
Španija

Hrvaška

Italija
Portugalska
• OesteCIM
+ 14 pridruž. partnerjev

• Rimsko mestno območje
• Consip
+ 9 pridruženih partnerjev

• Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo
za javno upravo
+ 2 pridružena partnerja

• Centralni urad za javna naročila
• HEP d.d.
• Zagrebački holding d.o.o.
• Sklad za zaščito okolja in energetsko
učinkovitost
• Občina Bilje
• Občina Medulin
• Občina Tkon
• ObčinaŽupa Dubrovačka
• Občina Mali Bukovec
+ 5 pridruženih partnerjev

Naši prihranki*

Prihranki naročil GPP 2020
Pri vsakem naročilu v okviru projekta GPP 2020 smo prihranke
merili v obliki CO2e in tonah ekvivalenta nafte (toe).
Da bi bili obsegi prihrankov pri vsakem od naročil oprijemljivejši,
smo prikazali, kako bi ti prihranki izgledali v obliki vsakodnevnih
izkušenj, kot so potovanja z avtomobilom in letalom ali
osvetljevanje nogometnih stadionov.
Za dodatne informacije o teh izračunih prosimo obiščite
www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/measuring-savings.

Zvezna agencija za javna naročila, Avstrija
Pogodba za dobavo toplote iz lesa kot vira goriva
je prihranila 23.120 t CO2e.
To je dovolj za celoletno osvetljevanje 38
nogometnih stadionov.

Partnerji GPP
2020 so skupaj
prihranili

Barcelona, Španija
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Dosežki GPP 2020: • več kot 100 objavljenih razpisov
• 670 usposobljenih ljudi
• 38 novih pridruženih partnerjev
7 ustanovljenih služb za pomoč
pri zelenem javnem naročanju

Izposoja električnih
policijskih skuterjev je
prihranila 23.5 toe
(dovolj za 152 sodčkov
nafte).

ZeJN o 100%
zeleni električni energiji
je prihranilo 45.536 t CO2e. To
je enako kot 12.629 voženj z
avtom iz Pariza v Berlin.

OesteCim, Portugalska
Najemi in nakupi
električnih vozil so
prihranili 88 t CO2e.
To je enako kot 154
letov iz Barcelone v
Ljubljano.

Rijkswaterstaat, Nizozemska
Obnova avtoceste A12
je prihranila 8.944 t CO2e.
To je enako kot 6.880 voženj
z avtom iz Pariza v Berlin.

OIL

Ljubljana, Slovenija

OIL

Župa Dubrovačka, Hrvaška
Dobava električne energije iz
obnovljivih virov
je prihranila 126.310 t CO2e.
To je enako kot 221.597 letov iz
Barcelone v Ljubljano.

*Podatki z dne 8. 4. 2016. Prihranki se še vedno povečujejo.

Zvezna agencija za javna
naročila, Nemčija
Nakup energetsko učinkovitega
pomivalnega stroja
je prihranil 62,8 toe.
To je dovolj za 408 sodčkov nafte.

Consip, Italija
Skupno zeleno javno naročilo
o energetski učinkovitosti
je prihranilo 205.767 t CO2e
tdovolj za celoletno osvetljevanje
341 nogometnih stadionov).

Naša metodologija
V projektu GPP 2020 smo zmanjšanje
porabe CO2 in energije upoštevali že na
samem začetku postopka javnega
naročanja.
Začetni
izračuni
so
odločevalcem in naročnikom pokazali
obseg prihrankov, ki jih lahko dosežejo z
nizkoogljičnim naročilom.
Ko so bila naročila dodeljena, smo
spremljali pogodbe in ocenjevali njihov
vpliv s pomočjo izračunov o prihrankih
energije in CO2 v primerjavi z izbrano
rešitvijo v predhodnem naročilu ali pa s
standardno rešitvijo, ki je na voljo na
trgu. Metodologija upošteva tudi
specifične kontekste posameznih držav.
Podrobnejše informacije o naši
metodologiji lahko najdete na
www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/
measuring-savings.

Vzpostavljena stalna pomoč na področju nizkoogljičnega javnega naročanja
V okviru projekta so bila izdelana
naslednja orodja za pomoč pri
izračunavanju prihrankov:
• kalkulator GPP 2020 za
pogodbe na področju energije
• kalkulator GPP 2020 za pisarniško IKT opremo
• kalkulator GPP 2020 za vozila
• kalkulator GPP 2020 za ulično razsvetljavo
V okiru projekta GPP 2020 so nastali
tudi drugi koristni viri:
1. Vzorčni modeli ZeJN s podatki o
tem, kateri pristopi naročanja so bili
uporabljeni in kako so bili izračunani
prihranki.
2. Niz praktičnih kontrolnih seznamov z
nasveti in namigi o izvajanju
nizkoogljičnih naročil v okviru
izbranih sektorjev.
3. Celoviti izobraževalni videi
z natančnimi navodili za uporabo
kalkulatorjev GPP 2020.
4. Gradiva za usposabljanje tako za naročnike
kot za izvajalce usposabljanj v osmih jezikih.

Službe za pomoč na
področju ZeJN so bile
ustanovljene ali podprte v
naslednjih državah:
Avstrija
Italija
Nemčija
Hrvaška
Portugalska
Slovenija
Nizozemska

Vzpostavljeni so bili trije novi
spletni portali o ZeJN:
Portugalska
Španija
Slovenija
Več informacij o podpori, ki je na voljo
v vaši državi, je dostopnih na:
www.gpp2020.eu/about-gpp-2020.

CO2 REDUCTION

procurement
PP 2020
to mainstream
low-carbon
public procurement
acros
GPP
2020
aims
to mainstream
low-carbon
public procureme
Večaims
informacij
in kontaktni
podatki
forthe
a low-carbon
support
of the European
Union’s Union’s
goals to goals
achieve
20 percent
in
support
of
European
to aachieve
a 20 red
pe
Koordinator projekta GPP 2020 je ICLEI – Lokalne oblasti za trajnostni razvoj.
economy
greenhouse
gas emissions,
a 20 percent
in the share
of sh
re
in
greenhouse
gas emissions,
a 20 increase
percent increase
in the
Za dodatne informacije o tem projektu in drugih pobudah v zvezi z nizkoogljičnim javnim
nergy and
a 20and
percent
increase
in energyinefficiency
by 2020.by 2020
procurement@iclei.org.
naročanjem
pišite
energy
ana:20
percent increase
energy efficiency
Partnerji projekta

rocurement
across
Europe
GPP 2020
aims
to mainstream low-carbon
public procuremen
Get involved!
e a 20inpercent
supportreduction
of the European Union’s goals to achieve a 20 perc
in the
of renewable
in share
greenhouse
gas emissions, a 20 www.gpp2020.eu
percent increase in the sha
y by 2020.
energy and a 20 percent increase ininfo@gpp2020.eu
energy efficiency by 2020.

The sole responsibility
for the
content of this
public
The sole
responsibility
for the
con
European Union. Neither
theUnion.
EACI nor
the Europea
European
Neither
the EAC

nsibility for the content of this publication lies with the GPP 2020 project consortium. It does not necessarilyThe
reflect
opinion of the
solethe
responsibility
for the content
on. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information
therein.the EACI no
Europeancontained
Union. Neither
Vsebina te publikacije je izključna odgovornost projektnega konzorcija GPP 2020. Vsebina ne odraža
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