Нискоемисионни превозни средства

УОП МОДЕЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ЕВРО 6 миниван за община Габрово, България

Поръчител: Община Габрово
Договор: Доставка на нов товарен автомобил
Възложен: ноември 2016 г.
Спестявания:

•
•
•

РЕЗЮМЕ

0,994 t емисии на СО2 спестени годишно
Спестена първична енергия 0,0022
GWh/год.
Финансови спестявания 350 EUR/год.

•

Нов товарен миниван ЕВРО 6 за детска ясла „Зора“

•

Възложено на НОЖАРОВ АВТО ЕООД

•

По време на оценката на предложенията допълнителни точки бяха
дадени на по-екологичните превозни средства, отговарящи на
стандарта ЕВРО 6

•

Крайна цена на новото превозно средство - 11,335 евро

Published: December 2016
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Подход при възлагане
Съгласно Справка за зелените обществени поръчки на АОП през 2013 г. са публикувани 48
зелени поръчки и са подписани само 22 договора. През 2014 г. са публикувани само 34 зелени
поръчки и са подписани 26 договора. Като се има предвид горното, основна цел по отношение
на насърчаването на устойчиви обществени поръчки в
България е публикуването на поредица от пилотни
търгове, които да бъдат широко популяризирани в
ИНОВАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ
страната и да се използват като възпроизводими
ПОРЪЧКИ
модели. По-екологичните превозни средства се считат
Добавянето на екологични критерии
за ключов сектор при този подход.
за такива търгове остава рядкост в
България. Обикновено са определени
По време на подготовката за процедурата екипът,
минимални технически изисквания и
подготвящ документацията, обсъди възможността за
основните критерии са най-ниската
комбиниране закупуването на ново превозно средство
цена и надеждност.
с намаляването на емисиите на CO2 и други вредни
емисии. Законът за обществените поръчки в България
обаче забранява неоправданото ограничаване на
възможните участници в търга и изисква използването на добре познати и признати стандарти
в процедурата.
Предвид ограничените налични алтернативи за оценка на екологичните показатели (например
измерване на вредни емисии, шумови емисии и т.н.), единственият възможен подход беше да
се даде приоритет на по-висок ЕВРО стандарт за емисиите. Всички автомобили, които отговарят
на изискванията на българското и европейското законодателство, отговарят на минималните
изисквания и по този начин са допустими, но са предвидени допълнителни точки за превозни
средства, отговарящи на стандарта ЕВРО 6.

Спецификации на търга и проверка
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дата на производство - след 01.01.2015 г.
Категория - товарен автомобил
Обща дължина - макс. 4500 mm
Тип на двигателя - дизел / бензин
Мощност на двигателя - макс. 130 к.с .
Обем на двигателя - макс. 1600 cm3
Екологична норма минимум ЕВРО 5 или еквивалент
Скоростна кутия - механична/ръчна
Брой места - мин. 2 бр.
Ляв волан
Товароносимост /полезен товар/ - мин. 480 kg
Две задни врати, отварящи се до 180°
Странична плъзгаща врата - мин. 1 /дясна/
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•
•
•
•
•
•

Преградна стена между пътническата и товарната част с фиксиран прозорец към
товарното пространство
Неостъклени врати и прозорци в товарната зона на автомобила
Екстри - климатик/климатик
Сигурност - ABS и еквивалент
Обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка
Вместимост на резервоара (l) - минимум 40 l

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
•

Цена - макс. 40 точки;

•

Гаранционна поддръжка - макс. 40 точки;

•

Екологична норма (стандарт ЕВРО 6) - макс. 10 точки;

•

Срок за доставка - макс. 10 точки.

ПРОВЕРКА
Проверката се основава на представената техническа спецификация на превозното средство.

Регионален подход към УОП
Въпреки че поръчката е сравнително малка и разглежда само едно превозно средство за
нуждите на детска ясла в община Габрово, подходът при изготвянето на поръчката бе
представен и обсъждан с партньорите в българската мрежа за устойчиви обществени поръчки
по време на редовните срещи и е предназначен да служи като образец, който да бъде следван
от останалите.

Резултати
Въздействие върху околната среда
Поръчката беше спечелена от фирмата, предлагаща превозно средство със стандарт ЕВРО 6.
Това стана възможно благодарение на допълнително включения в документацията екологичен
критерий (ЕВРО 6).
По отношение на емисиите на CO2 разликата между закупения миниван и останалите превозни
средства, предлагани на пазара, е незначителна (въпреки че има значително подобрение в
сравнение с използваното в момента превозно средство).
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Основната полза за околната среда обаче е свързана с намаляването на вредните местни
емисии на NOx и прахови частици (ПМ) – резултат, към който се стремят ЕВРО стандартите (вж.
Таблица 3)1.
Таблица 1: Екологичен ефект - зелена поръчка, сравнена с текущо състояние

Консумация
(l/100km)

Емисии CO2
(t/год.)

Консумация на
първична енергия
(GWh/годишно)

Бенчмарк (съществуващо МПС,
бензин)

9,4

3,142

0,010

Зелена поръчка (закупено МПС,
EURO 6, дизел)

6,5

2,149

0,0078

0,994 (32%)

0,0022 (22%)

Поръчка

Спестявания

Таблица 2: Екологичен ефект - зелена поръчка в сравнение с конвенционална поръчка

Консумация
(l/100km)

Емисии CO2
(t/год.)

Консумация на
първична енергия
(GWh/год.)

Бенчмарк (МПС, ЕВРО 5, дизел)

6,6

2,182

0,0079

Зелена поръчка (закупено МПС,
ЕВРО 6, дизел)

6,5

2,149

0,0078

0,033 (1,52%)

0,00012 (1,52%)

Поръчка

Спестявания

1

Доказано е, че процедурите за изпитване на нови автомобили не отразяват реалността при шофиране в
нормални условия. Следователно действителните емисии на ограничените замърсители ще бъдат повисоки. Процедурите за тестване понастоящем са в процес на подобряване.
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Таблица 3: Сравнение между ЕВРО 5 и ЕВРО 6 за дизелови лекотоварни МПС

2

Емисии (g/km)
Стандарт
CO

HC

NOx

PM

ЕВРО 5

0.630

0.46

0.235

0.005

ЕВРО 6

0.630

0.13

0.105

0.005

ОСНОВА НА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО
Съществуващото МПС (бенчмарк): бензинов двигател с консумация 9,4 l/100km
Конвенционално МПС (бенчмарк): ЕВРО 5 МПС с дизелов двигател и разход 6,5 l/100km
Закупено МПС: ЕВРО МПС с дизелов двигател и разход 6,5 l/100km
Изчисленията са направени с калкулатор, разработен в рамките на проект GPP 2020
(www.gpp2020.eu) и усъвършенстван в рамките на проект SPP Regions. Калкулаторът е
наличен на интернет страницата на проект SPP Regions
(Подробните изчислителни таблици са представени в приложението по-долу)

Финансов ефект
По-високият екологичен стандарт се постига основно чрез подобряване на ефективността на
двигателите с вътрешно горене, което от своя страна намалява разхода на гориво. Изчислените
икономии на гориво се очаква да бъдат 350 евро/год. Като се има предвид ценовата разлика от
2199 евро между закупеното МПС, отговарящо на стандарта ЕВРО 6, и най-евтиното
предложено, отговарящо на стандарта ЕВРО 5, то срокът на откупуване на допълнителните
инвестиции е 6,3 години. Очакваното постоянно увеличение на цените на горивата обаче ще
съкрати този период.

Социално въздействие
Въздействието на настоящата поръчка е незначително, тъй като е закупено само едно МПС.
Очакванията са чрез ефективното ангажиране на общините от мрежата, чрез използването на
такива модели, други общини да последват примера, допринасяйки за постигането на
значително подобрение на качеството на въздуха – ключов въпрос в най-големите градове в
България.

2

Източник: Регламент (ЕО) No 715/2007
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Реакция на пазара
Четирима кандидати подадоха своите предложения и само един от тях предложи превозно
средство, отговарящо на стандарта ЕВРО 6. Цените и класирането на предложенията бяха както
следва:
•
•
•
•

1-во място: ЕВРО 5 - цена 9136 евро
2-ро място: EURO 6 – цена 11335 евро
3-то място: EURO 5 – цена 11069 евро
4-то място: EURO 5 – цена 11473 евро

Най-високият резултат бе даден на участник, който предложи много по-ниска цена, но без
стандарт ЕВРО 6. Участникът обаче не можа да достави превозното средство в оферирания
срок, поради което се отказа от сключването на договор и участникът с втория резултат
(единственият, който предлага стандарт ЕВРО 6) получи поръчката. Ако не беше включен
екологичният критерий, друг участник (трето място в списъка по-горе), който не предлага
стандарт EURO 6, би спечелил. Изводът е, че екологичният критерий следва да бъде с поголяма тежест, за да се гарантира желаният резултат (вж. Поуки и предизвикателства).

Поуки и предизвикателства
•

Основният урок за българските възложители е: не се страхувайте да използвате
екологични критерии. Процесът на възлагане на обществената поръчка вървя гладко,
без коментар от страна на АОП.
Консултацията с екологични експерти е задължителна - особено ако подобна поръчка
не е била побликувана преди.
Екологичният критерий в подобни поръчки трябва да има по-голяма тежест.

•
•

В бъдеще могат да се използват следните критерии за възлагане:
КРИТЕРИИ ПРИ БЪДЕЩИ ВЪЗЛАГАНИЯ
•

Цена - макс. 30 точки

•

Гаранционна поддръжка - макс. 40 точки

•

Екологична норма (стандарт ЕВРО 6) - макс. 20 точки

•

Срок за доставка - макс. 10 точки
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ЗА КОНТАКТИ:
Десислава КОЛЕВА (desislava@gabrovo.bg)
Тодор ПОПОВ (t.popov@gabrovo.bg)
Община Габрово
тел.: +359 885 251 828
www.gabrovo.bg
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Приложение 1 Изчисляване на екологичния ефект
Изчисленията са направени с помощта на калкулатор, разработен в рамките на проект
GPP 2020 (www.gpp2020.eu) и усъвършенстван в рамките на проекта SPP Regions.
Калкулаторът е наличен на интернет страницата на проект SPP Regions
Входни данни
Baseline
Quantity of
vehicles

Average
distance per
vehicle per
year (km/yr)

1

12 000

Kind of fuel
Petroleum
Diesel

Electricity

Conventional tender
Amount of fuel per
100 km
9,4

Quantity of
vehicles

l/100 km

1

Average
distance per
vehicle per
year (km/yr)
12 000

Kind of fuel

Green tender
Average
distance per
Amount of fuel per Quantity of vehicle per year
100 km
vehicles
(km/yr)

Diesel

6,6

Diesel

l/100 km
kWh/100km

l/100 km

1

l/100 km

Electricity

12 000

Kind of fuel
Diesel

Amount of fuel per
100 km
6,5

l /100 km

Petroleum
Diesel

l /100 km

Electricity

kWh/100km

kWh/100km

Резултати
Total savings (Baseline / Green tender)
Energy
savings
(GWh/yr)

CO2 -savings
(t/yr)

% of energy savings

0,0022

0,994

22%

Savings (Conventional tender / Green tender)

% of CO2 -savings

Energy
savings
(GWh/yr)

CO2 -savings
(t/yr)

% of energy savings

% of CO2 -savings

32%

0,00012

0,033

1,52%

1,52%
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За SPP Regions
SPP Regions насърчават създаването и разширяването на 7 европейски регионални мрежи от
общини, работещи съвместно в областта на устойчивите обществени поръчки (УОП) и
обществените поръчки за иновации (ОПИ).
Регионалните мрежи си сътрудничат пряко в търговете за екологични иновационни решения,
като същевременно изграждат капацитет и разпространяват умения и знания чрез своите
дейности по УОП и ОПИ. 42-те поръчки в рамките на проекта ще постигнат 54,3 GWh/год.
спестяване на първична енергия и производството на 45 GWh/год. възобновяема енергия.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Този проект се финансира от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт
2020” по силата на споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ № 649718. Отговорността за всяка
грешка или пропуск е единствено на редактора. Съдържанието не отразява непременно становището на
Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на
съдържащата се тук информация.
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