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ČISTA NARAVA, javno komunalno podjetje d.o.o.
Tešanovci 20,
9226 MORAVSKE TOPLICE
Številka: 351-2/2019-3
Datum:

23.10.2019

VSEBINA:
A) Povabilo k oddaji ponudbe
B) Navodila udeležencem za izdelavo prijave
Obrazci:
1.

Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA);

2.

Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

3.

Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem
za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1)

4.

Obrazec o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ( OBR-3);

5.

Obrazec seznama referenc ( OBR-4);

6.

Obrazec referenčnega potrdila (OBR-4.1);

7.

Obrazec izjave o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev ( OBR-5);

8.

Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-6);

9.

Obrazec vzorca pogodbe (OBR-7A);

10. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8);
11. Obrazec menične izjave s pooblastilom za unovčenje (OBR-9).
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A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. in 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 v nadaljevanju ZJN-3) in Uredbe o zelenem
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci
20, 9226 Moravske Toplice, davčna številka SI 39046923 (v nadaljevanju naročnik) vabi vse zainteresirane
ponudnike, da oddajo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo za dobavo električne energije v času
od 2020 do 2023.
Obseg in vsebina naročila sta razvidna iz ponudbenega predračuna, vzorca pogodbe in drugih prilog, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml
Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na
»sodeluj na javnem naročilu«.
OPOZORILO:
Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v
primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom.
ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo dne 06.11. 2019 ob 10.01 uri in sicer v aplikaciji Ministrstva za javno upravo.
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B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE
1.1 Vrsta postopka
Naročnik bo to javno naročilo oddal po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z določili ZJN-3
in predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in v skladu s to razpisno dokumentacijo.
1.2 Opis predmeta naročila
Predmet javnega naročila je dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov
energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za potrebe podjetja Čista narava
d.o.o. za obdobje od podpisa pogodbe oziroma dne, ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino
novega dobavitelja do 31.12.2023.
Predmet oddaje javnega naročila ni dostop oziroma uporaba distribucijskega omrežja, vendar bo moral
izbrani ponudnik pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja izpeljati vse potrebne postopke za
morebitno menjavo dobavitelja in s tem povezano nemoteno dobavo električne energije.
Ponudnik mora v celoti razpisani ocenjeni količini električne energije ponuditi najmanj 50 % deleža
energije, ki je pridobljena iz obnovljivih virov energije in/ali v soproizvodnji električne energije z visokim
izkoristkom, kot to določajo predpisi s področja energetike. Dobavitelj je dolžan ob koncu leta izvajanja
pogodbe navesti izvor električne energije, ki jo je dobavil kupcu, in predložiti potrdilo o unovčenju
ustreznega števila potrdil o izvoru električne energije, s čimer dokazuje, da je bila dobavljena električna
energija v višini v ponudbi navedenega deleža, pridobljena iz obnovljenih virov energije ali soproizvodnje
električne energije z visokim izkoristkom.
V razpisni dokumentaciji je predvidena potrebna količina električne energije, ki na letni ravni znaša
444.000 kWh in je ocenjena na podlagi porabe v preteklih dvanajstih mesecih. Predvidena okvirna poraba
električne energije za čas sklepanje pogodbe, to je šestintrideset mesecev znaša 1.332.000 kWh. Naročnik
si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega predmeta naročila od razpisanega, odvisno od
dejanskih potreb. V primeru, da bi dejanska poraba električne energije presegla predvideno mora
ponudnik pod enakimi pogoji še naprej zagotavljati nemoteno dobavo električne energije.
Pravno podlago za predmetno javno naročilo predstavljajo Zakon o javnem naročanju in podzakonski
predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja, Energetski zakon in podzakonski predpisi, ki urejajo
področje, ki je predmet javnega naročila ter zakonodaja, ki ureja področje javnih financ.

1.3 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe.

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave.
Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko
spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne
dokumente.
Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega se,
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skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali
dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo
na ali preko portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna
preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo
takšno dokumentacijo.
Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal
javnih naročil.
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest dni ali manj
pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno
podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih
naročil.
Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih
poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.
Sestanka s ponudniki ne bo.

1.5 Sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije in
ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

a) Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam
izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in
znanji, ki jih ima v celoti prevzema izvedbo naročila.
b) Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti
pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati:
 navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična
številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
 pooblastilo vodilnemu partnerju (nosilcu) v skupini,
 neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
 področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja
v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
 način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
 izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije
 določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,
 reševanje sporov med partnerji v skupini,
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 druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
 rok veljavnosti pravnega akta,
 pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev
v skupini.
Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik obstoj izključitvenih pogojev iz
75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse
gospodarske subjekte skupaj. Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih in strokovnih zahtev lahko
ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo kumulativno.
C) Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi ponudniki,
kot podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje ( OBR6),
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-6),
 izpolnjene izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-6).
Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naslednje
podatke in dokumente:
 navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava
oddati v podizvajanje temu subjektu;
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev;
 izpolnjene izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov
za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, pa lahko zavrne
vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi,
če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.
Le če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Če bo torej
ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta zahteval neposredno plačilo
mora:
 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti
račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
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Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil
neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno
zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3, Državni revizijski komisiji dolžan
podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del
pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do
neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.
1.6 Pravilna prijava
Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za
sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave,
katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 Če je
ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto
uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v
imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je
le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni
pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme
preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za oddajo ponudb.
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom
»ODDANO«.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Ponudba mora vsebovati izpolnjene in potrjene najmanj naslednje obrazce in dokumente (Obrazci
morajo biti v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu):
1. Obrazec predračuna ter ponudba (OBR-1 in PONUDBA);
2. Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);
3. Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1)
4. Obrazec o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ( OBR-3);
5. Obrazec izjave o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev ( OBR-5);
6. Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-6), če ponudnik nastopa s podizvajalci;
7. Obrazec vzorca pogodbe (OBR-7);
8. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8);
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1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti
RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi
za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.





Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
ponudnik;
vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega
naročila;
 če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih
zmogljivosti uporablja ponudnik.

Gospodarski subjekt mora biti na zahtevo naročnika brez odlašanja sposoben predložiti ustrezna
dokazila.
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost ponudnika
A.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v
skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali
osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali
ki ima pooblasƟla za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna
sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
• terorizem (108. člen KZ-1),
• ﬁnanciranje terorizma (109. člen KZ-1),
• ščuvanje in javno poveličevanjeterorisƟčnih dejanj (110. člen KZ-1),
• novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
• spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
• trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
• sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
• kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
• goljuﬁja (211. člen KZ-1),
• proƟpravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
• povzročitevstečaja z goljuﬁjo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
• oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
• poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
• goljuﬁja na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
• preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosƟ (230. člen KZ-1),
• preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
• preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
• neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
• neupravičena uporaba tujega izuma ali topograﬁje (234. člen KZ-1),
• ponareditev ali uničenje poslovnih lisƟn (235. člen KZ-1),
• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosƟ (236. člen KZ-1),
• zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
• zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
• zloraba trga ﬁnančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
• zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosƟ (240. člen KZ-1),
• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje korisƟ za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

A.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanjaizključil ponudnika, če bo pri preverjanju v
skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in
drugih denarnih nedavčnih obveznos@ v skladu z zakonom, ki ureja ﬁnančno upravo, ki jih pobira
davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosH na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali
več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosH iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje
ponudbe ni imel predloženih vseh obračunovdavčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
A.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo
ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrs@tve v evidenco gospodarskih
subjektov z negativnimi referencami.
A.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh leHh pred
potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočnoodločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali
druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za
delo.
A.5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če lahko naročnik na kakršen koli način
izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena zakona (izpolnjevanje veljavnih obveznosti na
področju okoljskega, socialnega in delovnega prava).
A.6. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če se je nad gospodarskim subjektom
začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne
dejavnosH začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali
pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
A.7. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi
izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana
njegova integriteta(kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije,
pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali
unovčenje bančne garancije).
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A.8. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika,če lahko naročnikupravičeno sklepa, da
je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je
preprečeva@, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega
stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh
naročnikusporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve.
A.9. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,čenasprotja interesov iz tretjega
odstavka 91. člena tega zakona ni mogočeučinkovito odpraviH z drugimi, blažjimi ukrepi.
A.10. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,čeizkrivljanja konkurence zaradi
predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s
65. členom zakona ni mogočeučinkovito odpraviH z drugimi, blažjimi ukrepi.
A.11. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če so se pri gospodarskem subjektu pri
prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom,
pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivos@ pri izpolnjevanju ključne obveznos@, zaradi česar je
naročnikpredčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so
bile izvedene druge primerljive sankcije.
A.12. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če je gospodarski subjekt kriv dajanja
resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za
izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more
predložiH dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom zakona.
A.13. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če je gospodarski subjekt poskusil
neupravičeno vpliva@ na odločanjenaročnika ali pridobi@ zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko
imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosH predložiH zavajajoče
informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega
naročila.
Dokazilo za točke A.1. do A.13.: Izjava gospodarskega subjekta (OBR - 2)
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2).

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
1. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in/ali biti vpisan v enega od
poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da
lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega
naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-3)..
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje v
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.
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EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ
2. Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih
transakcijskih računov.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca »Izjava o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev« (OBR-5).
Naročnik lahko naknadno od ponudnika/partnerja/podizvajalca zahteva, da predloži BON-1 ali
BON-2 obrazec, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da
ponudnik/partner/podizvajalec v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oz.
potrdila vseh bank, ki vodijo ponudnikov TRR, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe
in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih
računov.
TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST
3. gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih, štetih od datuma za oddajo ponudb, uspešno
prodal električno energijo, najmanj trem naročnikom s sedežem v državah članicah EU, pri čemer
je vrednost posameznega posla znašala najmanj 20.000,00 EUR brez DDV. V primeru skupne
ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Enako velja v primeru, da gospodarski subjekt
nastopa s podizvajalci.
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca »Seznam referenc (OBR-4)«. Naročnik lahko naknadno od najugodnejšega
ponudnika/partnerja/podizvajalca zahteva še predložitev izpolnjenega obrazca referenčnega
potrdila (OBR-4.1).
4. gospodarski subjekt zagotavlja izpolnjevanje vseh splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev.
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca
»Izjava o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev« (OBR-5).
OSTALO
5. gospodarski subjekt bo predložil podatke o podizvajalcih, če nastopa s podizvajalci;
Ponudnik predloži izpolnjen in podpisan obrazec » Izjava o podizvajalcih« (OBR-6).
6. gospodarski subjekt bo predložil izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe;
Ponudnik predloži izpolnjena in parafirana vzorca pogodbe (OBR-7). Ponudnik mora v vzorcu
pogodbe navesti podatke, ki so vezani na izpolnitev njegovih obveznosti in so mu znani v času
priprave ponudbe.
7. gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.
Ponudnik predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR8).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno
naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.
Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz.
listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji,
razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva
predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če
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izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem
primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil
pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo
naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil.
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih
dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti
dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke
šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima
ponudnik svoj sedež.
Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe (OBR-1) navesti svojega
pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v
nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen
pooblaščenec za vročitve.
1.8 Zaupnost
Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost,
označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu vsake
posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi,
mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA
SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo
več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.
Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega
odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz
te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi
tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
1.9 Jezik
Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku.
1.10 Rok za predložitev prijav
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 06.11. 2019 do 10.00 ure.
1.11 Stroški priprave prijave
Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave.
1.12 Izločitev prijav
Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije
ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.
1.13 Zavarovanja
Ponudnik bo kot finančno zavarovanje za:
• dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročil bianco menico z menično izjavo v
višini 1.500,00 €.
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1.14 Merilo za izbiro
Naročnik bo sprejel kot najugodnejšo ponudbo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ob izpolnjevanju
vseh pogojev iz razpisne dokumentacije ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo.
Ekonomsko najugodnejša ponudba se izračuna po formuli:

Pri čemer je:
M = točkovanje ponudbe
PC = skupaj ponudbena cena električne energije za ocenjeno količino
Σ DT = seštevek dodatnih točk, pridobljenih na podlagi dodatno ponujenih odstotkov zelene elektrike, ki ji
lahko ponudnik ponudi poleg obveznih 50 %. Ponudnik lahko ponudi dodatni odstotek zelene elektrike.
Vsak dodatni odstotek zelene elektrike pomeni 0,05 odstotnih točk v celotnem merilu. Za dodatno
ponujeno zeleno elektriko lahko ponudnik dobi največ 2 odstotne točke.
Delež ponujene elekt. energije iz OVE in ali SPTE z visokim izkoristkom
izkoristkom
izkoristkom
do 50 %
od 51 % do 60 %
od 61 % do 80 %
Od 81 % do100 %

Število točk
1
1,5
2

Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najnižji M.
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegli enako število točk, bo izbran ponudnik z najnižjo
skupno ceno ponujene elektrike. Če bo več ponudnikov ponudilo enako skupno ceno, bo najugodnejši
tisti, ki bo ponudil najnižjo ceno v času višje tarife. Če pa bosta tudi ti ceni enaki, bo naročnik izbral tistega,
ki bo ponudil najnižjo ceno v času nižje tarife. V primeru, da tudi po tem ne bi bilo mogoče izbrati
najugodnejše ponudbe bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki jo bo prejel prej.
Ponudnik mora navesti cene za posamezno tarifno skupino2 električne energije in končno vrednost
ponudbe. Cene morajo biti izražene v EUR brez DDV-ja in zaokrožene na pet decimalnih mest.
Ponudbena cena električne energije ne vsebuje davka na dodano vrednost, trošarine za električno
energijo, prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, stroškov uporabe
elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunavajo ob uporabi
elektroenergetskih omrežij, ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje ali jih
bo predpisala država ali drugi organ in katere ima posameznemu odjemalcu v okviru dobave električne
energije pravico zaračunavati dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja.

2

Čas trajanja VT in MT je določen v veljavnem Aktu o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za
ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine, ki ga
izda Javna agencija RS za energetiko.
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Cene in vrednost sta razvidni iz ponudbe. Končna cena mora vsebovati vse stroške, rabate in popuste.
Cena brez DDV je fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe.
V ceno električne energije se ne všteje cena za uporabo distribucijskega omrežja, ki se plačuje ločeno.
Obračun za dobavljeno električno energijo bo potekal enkrat mesečno. Obračunsko obdobje je od
prvega do zadnjega dne v posameznem mesecu. Dobavljena električna energija se obračunava skladno z
obračunskimi podatki, posredovanimi s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
Račun za prejšnji mesec se izstavi v prvih desetih dneh od začetka meseca, in sicer ločeno po odjemnih
mestih, vendar na eni fakturi. Rok za plačilo je trideseti dan od prejema računa.
1.16 Javno odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb je javno.
Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene
ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
1.17 Variante
Variantne ponudbe niso dopustne.

1.18 Pogodba
Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbe v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da
z naročnikom posla ne želi skleniti.
1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila
Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi
postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za
odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno
odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko
izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine,
zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90.
člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz
utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih
sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe
posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni
mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če
naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi
javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od
izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.
1.20 Protikorupcijsko obvestilo
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za
posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne
komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej
določila izbor določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi
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lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske
komisije
1.21 Pravno varstvo
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS,
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes
za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi
ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev
naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo .

C) OBRAZCI IN PRILOGE:
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OBR-1
PONUDNIK
__________________________________________________________________________________
Datum.:_______________

Številka predračuna: _____________________

PREDRAČUN ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 3512/2019-3, predmet »Dobava električne energije 2020-2023«, se prijavljamo na javni razpis in
prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Ponudbo oddajamo (označi):
 samostojno

kot skupno ponudbo

 s podizvajalci

Tabela: Ponudbena vrednost električne energije (v EUR, zaokrožena na pet decimalnih mest)
Opis storitve

Ocenjena
količina v kWh

Cena brez DDV za kWh

Skupaj cena (brez DDV)

1

2

3

4=2x3

Večja tarifa (VT)

504.000

Manjša tarifa (MT)

432.000

Enotna tarifa (ET)

396.000
Skupaj ponudbena cena

Izvor dobavljene električne energije
V celotni razpisni ocenjeni količini električne energije nudimo ______ % energije, ki je pridobljena iz
obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, kot to določajo
predpisi s področja energetike.
Fiksnost cene
Cena, ki jo ponujamo za dobavo električne energije bo fiksna za ves čas veljavnosti sklenjene
pogodbe.
Rok plačila
Naročniku izjavljamo, da sprejemamo trideset dnevni plačilni rok od dneva naročnikovega prejema
našega računa, to je enkrat mesečno do desetega dne v mesecu za opravljene storitve v preteklem
mesecu.
______________________________
(Kraj, datum)
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PONUDBA ŠT._______________
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2020-2023
Na

podlagi

obvestila

o

javnem

naročilu

objavljenega

na

Portalu

javnih

naročil,

»_______________________________________________________________« z dne _________, pod št.
objave ________________________________ se prijavljamo na vaše obvestilo o javnem naročilu in
prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Na predmetno javno naročilo se prijavljamo:
o samostojno
o s skupno ponudbo ( ponudba s podizvajalci oz. skupna ponudba s partnerji)
(Ustrezno obkrožite)
2. Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka in pristojna finančna uprava:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno obkrožite)
•

DA

•

NE

40

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo)
Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:
Št.

Firma partnerja v skupni ponudbi

1
2
3
Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod točko 2 in
izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).
4. Nastopanje s podizvajalci
Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite)
•

DA

•

NE

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti:
• obrazec Podizvajalci v ponudbi (OBR-6) in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec
zahteva neposredno plačilo).
Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, zgoraj navedenih dokazil ni potrebno predložiti.
Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z
določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo,
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje:
naslov pooblaščenca za vročanje:
kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne
osebe:
telefon kontaktne osebe:

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-2
Ponudnik:
________________________________________________________________________________
Matična številka:__________________
IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO
V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2020-2023» izjavljamo
1. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima
elemente kaznivih dejan navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
2. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali
prijave znaša 50 eurov ali več, in da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje ponudbe;
3. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
4. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
5. da nismo na kakršen koli način kršili obveznosƟ iz drugega odstavka 3. člena zakona (izpolnjevanje
veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);
6. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše
poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet
postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
7. da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
8. daz drugimi gospodarskimi subjekƟ nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevaƟ,
omejevati ali izkrivljati konkurenco;
9. da ne obstaja nobeno nasprotje interesov;
10. da ne izkrivljamo konkurence zaradi predhodnega sodelovanja pri pripravi postopka javnega
naročanja v skladu s 65. členom zakona;
11. da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z
naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosƟ pri izpolnjevanju ključne obveznosƟ,
zaradi česar je naročnikpredčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal
odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
12. da ne bomo dajali resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja
obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in bomo te informacije tudi
razkrili, ter da bomo predložili dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom zakona;
13. da ne bomo poskušali neupravičeno vplivaƟ na odločanjenaročnika ali pridobiƟ zaupne informacije,
zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosƟ
predložili zavajajočih informacij, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali
oddaji javnega naročila.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
-

da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila z vsemi
popravki in dopolnitvami razpisne dokumentacije, vključno z določili vzorca pogodbe;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih petih letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo
za:_________________________________________________________________________

na

razpis

Objavljen na portalu javnih naročil z dne __________pod št. ob-_______ .

Priloge za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
- dokazilo ali zaprisežena izjava.

Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo naročnika
izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika ČISTO NARAVO javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci
20, 9226 Moravske Toplice za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih
evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev.
Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter
nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež

Datum:_________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-2.1

POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI OSEBE, KI IMA POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE
ALI NADZOR V NJEM ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
POOBLASTITELJ:
Ime in priimek:
Prejšnji priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Ulica (naslov stalnega prebivališča):
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:
Državljanstvo:

izjavljam,
da v gospodarskem subjektu ______________________________________________________,
matična št. gospodarskega subjekta_________________________________________________,
opravljam funkcijo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega
subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, pooblaščam naročnika
ČISTO NARAVO javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice, da za potrebe
izvedbe javnega naročila »Dobava električne energije 2020-2023«, pridobi podatke, da mi ni izrečena
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3.

Datum: ____________________

Podpis pooblastitelja:

OBR-3
Ponudnik: ____________________________________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJEUSTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
1. Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register,
Vpisani smo v naslednji poklicni ali poslovni register:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi
Zakona______________________________________________________________ pridobili ustrezno
dovoljenje, številka _______________________ izdano pri ____________________ dne
________________.
(vpisati le v primeru, če mora imeti ponudnik še posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti - na primer
obrtno dovoljenje).

Smo člani naslednje organizacije:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije-zbornice, združenja itd.).
Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili fotokopijo ustreznega dovoljenja oz potrdila o vpisu
register posebne organizacije,zbornice,združenja ali podobno.

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4
PONUDNIK:
_____________________________________________________________

SEZNAM REFERENC
Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih uspešno prodali električno energijo, ki je podobno predmetu javnega
naročila »Dobava električne energije 2020-2023« najmanj trem naročnikom s sedežem v državah članicah
EU, pri čemer je vrednost posameznega posla znašala najmanj 30.000,00 EUR brez DDV na letnem nivoju.

Zap.

Naročnik

Predmet pogodbe

Leto realizacije

št.

Vrednost pogodbe
brez DDV

1.

2.

3.

4.

Datum: _______________

Žig in podpis ponudnika

OBR-4.1
NAROČNIK
______________________
______________________
______________________

REFERENČNO POTRDILO

Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom »Dobava električne energije
2020-2023«, spodaj podpisani naročnik potrjujem, da je družba (naziv in naslov)

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravila dobave električne energije, ki je podobno zgoraj
navedenemu javnemu naročilu.

kraj izvedbe:
datum izvedbe:
pogodbena vrednost:
kratek
opis
vrste
opravljenih storitev oz.
dobav :

Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi_______________________ na tel št.___________
oz. e-naslovu:__________________________.

Datum: _______________

Žig in podpis odgovorne osebe

OBR-5
PONUDNIK

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH, TEHNIČNIH IN STROKOVNIH POGOJEV
po razpisu »Dobava električne energije 2020-2023«
Izjavljamo, da
 ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega
zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve
postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo
zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene
dokumentacije;
 v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni
dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji
v celoti sestavni del pogodbe;
 da v zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranih
transakcijskih računov pri bankah;
 da smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti javno naročilo skladno z zahtevami
naročnika; da izpolnjujemo formalne, kadrovske in tehnične pogoje, imamo ustrezna
pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge
pripomočke, izkušnje ter zaposlene z ustreznimi izkušnjami in strokovnim znanjem za
izvedo predmeta javnega naročila v skladu z zahtevami tega naročila
 da ponujamo najmanj 50 % energije, ki je pridobljena iz obnovljivih virov in /ali
soproizvodnjo električne energije z visokim izkoristkom.

Datum: __________________

Žig in podpis ponudnika::

OBR-6
Ponudnik:
____________________________________________________________________
PODIZVAJALCI V PONUDBI

Naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Vrsta del ali storitev, ki jih bo
izvedel podizvajalec:

Količina del oz. storitve:

Vrednost del brez DDV :
Okvirni roki in kraj izvedbe del
:
Ocenjen delež podizvajalca pri
celotni izvedbi naročila:

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. Ponudnik
predloži za vsakega podizvajalca še izjavo, da ne obstajajo izključitveni razlog.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.
(ustrezno obkrožite):
DA

NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave
soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega
izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Datum: ____________________
Žig in podpis podizvajalca:

OBR-7A

Obrazec-6
VZOREC POGODBE
Pogodbeni stranki
ČISTA NARAVA javno komunalno podtje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice
ki jo zastopa direktor Branko ŠROK
davčna številka:
SI39046923
matična številka:
1197380000,
transakcijski račun: 02340-0015710697 (odprt pri NLB d.d., Divizija Pomurje Murska Sobota)
(v nadaljevanju naročnik)
in
_____________________________________________________,
ki ga zastopa __________________________________________
matična številka:
__________________________________
davčna številka:
__________________________________
transakcijski račun:
__________________________________
(v nadaljevanju dobavitelj)
skleneta naslednjo

POGODBO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek za oddajo javnega naročila po
postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 91/15 in 14/18), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 3511/2018-3 z namenom sklenitve pogodbe za dobavo električne energije, v katerem je naročnik
dobavitelja izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji naročnika.
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj
predloži naročniku finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti.
Pogodba se sklepa za določen čas za obdobje od 1. 1. 2020 do 31.12.2023, izvajati pa se začne z
dnem, ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je dobava električne energije. Pogodba se sklene na podlagi razpisne
dokumentacije javnega naročila številka JN 351-2/2019-3 prejete ponudbe dobavitelja številka
_______________________ z dne _______________________ (v nadaljevanju: ponudba), ki je
priloga in sestavni del te pogodbe. Dobavitelj je predmetno pogodbeno obveznost dolžan opraviti
skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je predložil v svoji ponudbi.
3. člen
Dobavitelj bo dobavljal, naročnik pa bo kupoval električno energijo na merilnih mestih, navedenih v
prilogi k pogodbi – seznam merilnih mest v času od 1. 1. 2020 od 00:00 oziroma od dne, ko se za
merilna mesta izvede uspešna zamenjava dobavitelja in s tem prestop merilnih mest v bilančno
skupino dobavitelja, pa do 31. 12.2023 do 24:00.
Dobavitelj bo dobavljal naročniku električno energijo tudi za morebitna nova merilna mesta, ki jih v
času trajanja pogodbe naročnik prevzame v upravljanje. Nova merilna mesta se v pogodbo vključijo s
sklenitvijo aneksa in vpisom merilnega mesta.
Dobavitelj ne dobavlja naročniku električne energije za odjemna mesta, s katerimi naročnik v času
trajanja pogodbe preneha upravljati. Merilna mesta se iz pogodbe izključijo s sklenitvijo aneksa in
izbrisom merilnega mesta.
4. člen
Naročnik pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu in v okviru pogodbene cene ureja in vodi
postopek menjave dobavitelja pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja in bilančne skupine
ali podskupine. Naročnik bo dobavitelju posredoval vse podatke, ki jih bo sistemski operater
distribucijskega omrežja zahteval od dobavitelja.
Naročnik pooblašča dobavitelja, da lahko pri operaterju distribucijskega omrežja pridobi podatke o
porabi električne energije za merilna mesta iz te pogodbe za zadnjih dvanajst mesecev ter da
omogoči dobavitelju dostop do merilnih in obračunskih podatkov za merilna mesta, ki so predmet te
pogodbe in za morebitna nova merilna mesta.
Naročnik pooblašča dobavitelja za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o naročniku, ki
ga vodi sistemski operater distribucijskega omrežja.
5. člen
Delež dobavljene električne energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije, dobavitelj dokaže
tako, da po poteku koledarskega leta na račun naročnika unovči ustrezno količino potrdil o izvoru

električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za
izdajo teh potrdil, s čimer dokaže, da blago izpolnjuje zahteve.
V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena, naročnik
odstopi od pogodbe in v celoti unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
6. člen
Dobavitelj bo račune izstavljal enkrat mesečno, ločeno po odjemnih mestih, in sicer za dobave
opravljene v preteklem mesecu. Za obračun porabljene električne energije se uporabljajo podatki,
registrirani na merilnih napravah pripadajočega merilnega mesta. Za pravilnost podatkov odgovarja
pristojni sistemski operater distribucijskega omrežja. Računi morajo ločeno prikazovati porabo v času
manjše in večje tarife.
V ceno električne energije ni všteta cena za uporabo distribucijskega omrežja, ki se plačuje ločeno na
podlagi pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja, jo bo pa na računu obračunal dobavitelj v
primeru, da bo imel sklenjeno pogodbo za zaračunavanje omrežnine z sistemskim operaterjem
distribucijskega omrežja.
III. POGODBENA VREDNOST
7. člen
Okvirna skupna pogodbena vrednost za ocenjeno količino dobavljene električne energije na dan
podpisa pogodbe brez cene za uporabo omrežja ter zakonsko predpisanih dajatev in prispevkov ter
brez DDV znaša ___________________ EUR.
Enotne cene v EUR/kWh brez cene za uporabo omrežja ter zakonsko predpisanih dajatev in
prispevkov ter brez DDV znašajo:
Dobava električne energije

Cena električne energije v EUR za kWh

VT
MT
ET
Cene se v času veljavnosti pogodbe ne smejo spremeniti.
Cene električne energije iz krovne pogodbe ne vsebujejo:

-

davka na dodano vrednost, ki se obračunava skladno z določili zakonodaje s področja davka
na dodano vrednost

-

trošarine na električno energijo, ki se obračunava skladno z zakonodajo s področja trošarin
prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,

-

stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo na
podlagi pogodbe o dostopu do omrežja ter

-

morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ
in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski
operater elektroenergetskega omrežja.

Čase večje dnevne (VT), manjše dnevne (MT) in ceno za uporabo omrežja določa veljavna
zakonodaja.
8. člen
Dobavitelj bo naročniku obračunaval uporabo elektroenergetskega omrežja električne energije
po vsakokrat veljavnih tarifnih postavkah za:
a) uporabo elektroenergetskih omrežjih električne energije in dodatkov k uporabi omrežij,
b) prispevek po energetskem zakonu in
c) morebitne druge dodatke, prispevke, davke, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in
katere bi naročniku moral zaračunavati pristojni sistemski operater elektroenergetskega
omrežja v okviru uporabe elektroenergetskih omrežij.
9. člen
Za obračun dobavljene električne energije in uporabe elektroenergetskih omrežij se uporabljajo
podatki, registrirani na merilnih napravah posameznega merilnega mesta. Podatke o dobavljeni
električni energiji na merilnih mestih in njihovo pravilnost dobavitelju zagotavlja sistemski operater
distribucijskega omrežja skladno z določili Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz
distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007, 37/2011, 17/2014) ter
drugimi predpisi in akti s tega področja vključno z njihovimi vsakokratnimi spremembami.
Dobavitelj bo za finančne obveznosti iz naslova dobavljene električne energije in uporabe
elektroenergetskih omrežij naročniku izstavljal skupni zbirni račun po prejemu podatkov od
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, potrebnih za obračun, do desetega v mesecu za
dobave, ki so bile opravljene v preteklem mesecu. V kolikor dobavitelj do petega dne v tekočem
mesecu ne prejme od sistemskega operaterja distribucijskega omrežja obračunskih podatkov o
porabljeni električni energiji za pretekli mesec, lahko izda skupni zbirni račun na podlagi napovedi,
dejansko porabo pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem skupnem računu.
Naročnik bo izstavljene račune plačal v tridesetih dneh od datuma prejema računa, in sicer na
transakcijski račun dobavitelja. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe na podlagi katerega ga
dobavitelj izstavlja.
Če naročnik ne plača svojih dospelih obveznosti do dobavitelja v roku iz prejšnjega odstavka, mu
dobavitelj lahko zaračuna zakonite zamudne obresti in sicer od dneva zapadlosti do dneva plačila
računa.

Če se naročnik ne strinja z izstavljenim računom, je nesporni del dolžan plačati v pogodbenem roku,
za sporni del pa mora vložiti pisni ugovor dobavitelju v roku osmih dni od dneva prejema računa.
Prodajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v osmih dneh od prejema ugovora.
10. člen
Če se ugotovi, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo ali moč, je
naročnik dolžan obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Ta ugotovi obseg in čas
nastanka napake v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavi in odjem električne energije
iz distribucijskega omrežja električne energije. O ugotovljenih izpadlih količinah je sistemski operater
distribucijskega omrežja dolžan obvestiti tako naročnika kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko
poračunata pri naslednjem obračunu oziroma v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji.
Za obveznostisistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki so določene v veljavni zakonodaji,
dobavitelj ne odgovarja, prav tako ne odgovarja za motnje pri oskrbi z električno energijo, če le ta ni
posledica ravnanja dobavitelja.
11. člen
V primeru izključitve oziroma ukinitve merilnega mesta oziroma spremembe na merilnem mestu
mora naročnik obvestiti dobavitelja najkasneje v roku osmih dni po spremembi. V primeru
priključitve novih merilnih mest mora posamični naročnik upoštevati določila Splošnih pogojev za
dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, ki določajo, da
dobavitelj prične z dobavo električne energije novim merilnim mestom s prvim dnem v mesecu, če je
bila zahteva za zamenjavo dobavitelja oddana sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja
najkasneje do desetega dne v mesecu pred pričetkom dobave.
12. člen
V primeru, da naročnik po poteku te pogodbe še ne bo izbral novega dobavitelja električne energije,
se dobavitelj zavezuje, da bo z dobavo nadaljeval tudi po poteku veljavnosti pogodbe po mesečnih
tržnih cenah, primerljivih s takrat veljavnimi cenami na trgu in sicer za čas do sklenitve nove
pogodbe.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
13. člen
Dobavitelj se v okviru te pogodbe zaveže:

-

dobaviti blago po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju naročnikovih pogojev in
zahtev,

-

dobaviti blago po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika,

-

pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varovati kot poslovno tajnost
naročnika in morebitnih njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov,
tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij tudi po izteku te pogodbe.

Dobavitelj odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.
VIII. PODIZVAJALCI
14. člen
(opomba: se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalci)
Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem), v petih
dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in dobaviteljem).
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega dobavitelja; dobavitelj pa s podpisom te
pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi
navedenim podizvajalcem.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega dobavitelja zahteva, da mu
najpozneje v šestdesetih dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima dobaviteljevo pooblastilo in podizvajalčevo
soglasje za neposredno plačilo podizvajalcu. Če pooblastila ali soglasja nima, bo dobavitelja ali
podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva.
Če glavni dobavitelj ne ravna v skladu s tem členom, naročnik lahko Državni revizijski komisiji poda
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno
potrdil.
Dobavitelj mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti:

-

račun podizvajalca za opravljene storitve, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega
naročnik izvede nakazilo za opravljene storitve neposredno na račun podizvajalca ali

-

podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri dobavah, ki jih obravnava račun,
ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa dobavitelja nima in
ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni
predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride
v zamudo pri plačilu.

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Naslov
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Predmet
Količina
Vrednost
Kraj izvedbe
Rok izvedbe
Vrsta del
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot
je dogovorjeno za plačilo dobavitelju.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku v petih dneh po spremembi predložiti:

-

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil leta
zamenjan,

-

pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu in

-

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne
glede na število podizvajalcev.
Dobavitelj se zavezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika in
da bo zamenjani podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) naročnika v
zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji javnega naročila in izpolnil vse navedene
priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
ALI
14. a člen
(opomba: se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalci)
Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za
izvedbo predmeta pogodbe.
V kolikor bo dobavitelj za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil podizvajalca, bo moral
upoštevati določila 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). Vključeni
podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve
naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji javnega naročila, na
podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.
Dobavitelj se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe obvezuje,
da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu s 94. členom Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je
sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem), v petih dneh od sklenitve takšne pogodbe.
Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora dobavitelj predhodno pridobiti
soglasje naročnika in skleniti aneks k pogodbi, katere obvezna sestavina bodo naslednji podatki:
vsaka vrsta storitev, ki jih bo opravil podizvajalec, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov,
matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok
izvedbe teh storitev.
IX. VIŠJA SILA
15. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da dobavitelj ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje
pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih
sodna praksa priznava za višjo silo. Če so dela delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je
dobavitelj o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o
prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile.
Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvedel sankcij proti dobavitelju po 12. členu te
pogodbe.
X. FINANČNA ZAVAROVANJA
16. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe naročniku predložil podpisano in žigosano bianco
menico ter izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe
pogodbenih obveznosti z dobo veljavnosti še deset dni po preteku veljavnosti te pogodbe.
Višina zneska na menični izjavi, do katerega naročnik lahko unovči menico, bo4.000,00 EUR V kolikor
dobavitelj ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči zavarovanje dobre
izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.
Naročnik bo pred unovčenjem zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti dobavitelja pisno
pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.
Unovčenje zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje dobavitelja od njegove
obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je
naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti dobavitelja utrpel in zneskom iz unovčenega
zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.
XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
17. člen
S strani naročnika je pooblaščena oseba in skrbnik te pogodbe Branko Šrok, direktor.
S strani dobavitelja je odgovorna oseba za izvajanje te pogodbe: _______________________,
telefon: __________________, elektronska pošta: __________________________________.
Predstavniki pogodbenih strank imajo pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati
ukrepe in odločitve v skladu z vsebinskimi določili te pogodbe.
Spremembo predstavnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje v
petih dneh po nastopu spremembe.
XIII. SESTAVNI DELI POGODBE

18. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:

-

ponudba dobavitelja številka __________________ z dne _______________________,

-

razpisna dokumentacija javnega naročila številka JN-351-1/2018-3,

-

ostala relevantna dokumentacija.

XIV. ODSTOP OD POGODBE IN ODPOVED POGODBE
19. člen
V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe, ga bo naročnik
pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če
dobavitelj ne upošteva pisnega opozorila naročnika in svojih obveznosti ne izpolni v določenem roku
za izpolnitev, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka in brez obveznosti
do dobavitelja ter unovčiti finančno zavarovanje.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje brez vnaprejšnjega opozorila in
brez obveznosti do dobavitelja v primeru, kadar dobavitelj svoje pogodbene obveznosti izvaja v
nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi
predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da dobavitelj ne bo izpolnil
svojih pogodbenih obveznosti.
Prav tako lahko naročnik brez posebnega odpovednega razloga odpove to pogodbo, če je seznanjen,
da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske
ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca. O odstopu od pogodbe bo
naročnik dobavitelja pisno obvestil. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do
tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.
Dobavitelj ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani
naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od
pogodbe z navedbo razloga za odstop.
Naročnik ali dobavitelj lahko brez posebnega odpovednega razloga kadarkoli odpovesta to pogodbo z
dvomesečnim odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o
odpovedi pogodbe, ki je drugi pogodbeni stranki poslano s priporočeno poštno pošiljko.

XV. REŠEVANJE SPOROV
20. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti
sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev
spora pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.
XVI. OSTALE DOLOČBE
21. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali
posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji
ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je naročniku ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
22. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da
bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejene s to pogodbo, se
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.
23. člen
Dobavitelj se zaveže, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja
predmeta te pogodbe (velja tudi za vse podizvajalce s katerimi dobavitelj izvaja predmet te pogodbe),
v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

-

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

-

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njim povezane družbe.

24. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih
podpišeta obe pogodbeni stranki.
Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te
pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga
želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.
Dobavitelj s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo
spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu
razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev. Dobavitelj se strinja, da lahko
naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil te pogodbe in določil
javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do dobavitelja.

25. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva in
dobavitelj dva izvoda.
Številka pogodbe:

Številka pogodbe:

Datum:

Datum:

Dobavitelj:

Naročnik: ____________________________
ČISTA NARAVA,
Javno komunalno podjetje d.o.o.
direktor: Branko ŠROK

____________________________

OBR - 8
IZJAVA
O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):
Polno ime podjetja:
______________________________________________________________________________
Sedež podjetja:
_____________________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja:
_____________________________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
_____________________________________________________________________________
Matična številka podjetja:
____________________________________________________________________________
ID ZA DDV:
_____________________________________________________________________________

Na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, vam v zvezi z javnim naročilom
»NAKUP TOVORNEGA VOZILA po sistemu staro za novo«,
posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih
družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe
šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno
z udeležbo tihih družbenikov:
Št. Naziv
Sedež
Delež lastništva v
%
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno
z udeležbo tihih družbenikov:
Št. Ime in priimek
Naslov stalnega bivališča
Delež lastništva v
%
1.
2.
3.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj
navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

1

Št.
1.
2.
3.
….

Naziv

Sedež

Matična številka

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in
tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru
lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o
vsaki spremembi posredovanih podatkov.
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________
(Kraj in datum)

Žig

_____________________________
(Naziv in podpis zakonitega zastopnika
ponudnika)
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OBR-9
MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za unovčenje
Prodajalec:

naročniku ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice kot
garancijo za dobro izvedbo posla v okviru javnega naročila:
»Dobava električne energije za obdobje 2020-2023«
izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje. Bianco menica je
neprenosljiva,unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

(ime in priimek pooblaščene osebe)

(funkcija)

(podpis)
Naročnika, ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o. nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco
menico v znesku 1.500,00 € za čas trajanja pogodbe in jo unovči v primeru, če:
•
•
•
•

če prodajalec predčasno prekine pogodbo,
če prodajalec ne izvaja storitev oz. ne proda blaga v skladu z določili te pogodbe, s prilogami k tej
pogodbi,
če prodajalec ne zagotavlja cen v skladu s ponudbenim predračunom,
če prodajalec ne upošteva reklamacij naročnika ali kako drugače krši določila te pogodbe.

Menica je plačljiva pri banki:

ki vodi naš TRR številka:

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 30 dni od poteka pogodbe.
Priloga: 1x bianco menica
Datum:
Kraj:

Izdajatelj menice

________________________________
žig in podpis
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