Obr_1
PONUDBA ŠT.:______________
Na podlagi javnega naročila »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE
ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z
VISOKIM IZKORISTKOM V LETIH 2020 – 2023« (št.:129/2019, JN-1/2019-B) se
prijavljamo na objavljeno javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v
skladu z navodili za izdelavo ponudbe:
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU:
Firma ponudnika:
Zakoniti zastopnik:
Identifikacijska številka za DDV:
Matična številka:
Poslovni naslov:
Elektronski naslov:
Telefonska številka:
Številka telefaksa:
Številka transakcijskega računa in
banka, ki vodi račun:
MSP1 (obkrožiti DA/NE)

DA

NE

Odgovorna oseba za podpis pogodbe in
njena funkcija
Kontaktna oseba
Telefon kontaktne osebe
Elektronska pošta kontaktne osebe
NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: (opomba: ustrezno obkrožiti)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
a) samostojno – kot samostojen ponudnik
b) s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
c) skupno ponudbo – kot vodilni partner v skupini ponudnikov
Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________
podpis zakonitega zastopnika
______________________________

1

Ponudnik označi, ali je mikro, malo ali srednje podjetje (MSP) – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z
dne 6.5.2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednje velika podjetja
določajo tista podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali
katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.

Obr_2
PONUDBENA CENA
Ponudnik:___________________________________________________________
(firma in sedež ponudnika)
PREDRAČUN ŠT. ______________
PONUDBENA CENA, ki vsebuje vse stroške dobavitelja:
Dobave blaga
se bodo
obračunavale
po sistemu
dejanskih
količin in
nespremenljivi
h tarifah,
navedenih v
tabelah:

Ocenjena količina
predvidene
46 mesečne porabe
(enota: kWh)

Cena
električn
e
energije
brez
DDV in
dajatev
na enoto
/kWh/
v EUR

Cena
električne
energije brez
DDV in
dajatev
za celotno
količino
v EUR

(zaokrožiti na
2 decimalni
(5
decimaln mesti!)
ih mest!)

POPUST
(v %)

Končna cena
električne
energije brez
dajatev
za celotno
količino v EUR
(zaokrožiti na 2
decimalni mesti!)

284.932,00 (podatek
za 46 mesecev)
Energija VT

Energija MT

Energija ET

(podatek za 1 letno
obdobje: 74.330,00
kWh)
285.974,00 (podatek
za 46 mesecev)
(podatek za 1 letno
obdobje: 74.602,00
kWh)
1,00 kWh

Vse cene/enoto je potrebno zaokrožiti na
pet (5) decimalnih mest.

PONUDNIKOVA KONČNA
PONUDBENA CENA: (zaokrožiti na 2

decimalni mesti!)

Opomba kratic:
»energija VT« - visoka tarifa električne energije
»energija MT« - nizka tarifa električne energije
»energija ET« - enotna tarifa električne energije
Ponudbene cene so izražene v EUR/kWh in ne vsebujejo: davka na dodano vrednost, trošarine na električno energijo, prispevka za
povečanje učinkovitosti rabe električne energije, stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se
obračunajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij 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.
»PONUDNIKOVA KONČNA PONUDBENA CENA« je skupna ponudbena cena električne energije ponudnika, izračunana kot vsota
VT+MT+ET za celotno količino v EUR brez DDV in dajatev in z upoštevanim popustom.
Količine v stolpcu »ocenjena količina predvidene porabe« so okvirne in so določene na osnovi porabljene električne energije v
preteklem obdobju.

Ponudba velja do ________________ (najmanj do 30. 06. 2020).

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
__________________________________
Podpis zakonitega zastopnika
_______________________

Obr_3
IZJAVA O PONUJENI ELEKTRIČNI ENERGIJI IZ OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom

Ponudnik:___________________________________________________________
(firma in sedež ponudnika)

Delež ponujene električne energije, ki je pridobljena iz OVE in/ali SPTE z visokim
izkoristkom, ki ga ponuja ponudnik (glede na celotno okvirno predvideno razpisano
količino) znaša: __________________%.
/najmanj 50 %/

Izjavljamo, da bomo po preteku vsakega leta na račun naročnika unovčili navedeno količino
potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna
organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bomo dokazali, da je bila
dobavljena električna energija iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________
Podpis zakonitega zastopnika
______________________________

Obr_4
IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA in O POSREDOVANJU PODATKOV
Gospodarski subjekt:______________________________________________________
(firma in sedež)
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

-

-

-

-

da se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta
javnega naročila (št.:129/2019, JN-1/2019-B) in druge pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo,
da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,
da smo prebrali in se v celoti strinjamo z Navodili ponudnikom za sestavo ponudbe,
da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega naročila,
da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije
priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in
ustreznost fotokopij prevzemamo polno odgovornost,
da bomo dali soglasje za odpravo očitnih pisnih in računskih pomot,
da se strinjamo, da je/bo naša ponudba izločena, če smo dali namerno zavajajoče
izjave in podatke v zvezi z izpolnjevanjem pogojev določb glede sposobnosti za
opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomske in finančne sposobnosti, tehnične in/ali
kadrovske sposobnosti in drugih podatkov, potrebnih za ugotovitev sposobnosti za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročanja,
da soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po
oddaji javnega naročila glede na razpoložljiva sredstva iz proračuna obseg/količino
blaga skrči oz. naročilo ustrezno skrči, zaradi česar se sorazmerno zmanjša tudi
pogodbena vrednost, v zvezi s čim ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine.

in se zavezujemo, da bomo v 8 (osmih) dneh od prejema poziva naročnika, naročniku
posredoval podatke o:
- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
komanditistih 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 nami povezane družbe
ter pooblaščamo naročnika Javni zavod Desetka Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, da
pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje, da kot
ponudnik/skupni partner/podizvajalec nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih
dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. členu ZJN-3; pridobi od Okrožnega sodišča
(stečajne pisarne) potrdilo, da nismo v stečajnem postopku; pridobi od Finančne
uprave Republike Slovenije (oz. pristojnega organa izven Republike Slovenije) podatke
o izpolnjevanju davčnih obveznostih, skladno z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3 in
pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem
informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.
Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________
Podpis zakonitega zastopnika
______________________________

OPOMBA: Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi
podizvajalci.

Obr_5
IZJAVA O PODIZVAJALCIH
Ponudnik:_________________________________________________________________
(firma in sedež ponudnika)
Izjavljamo

(obkrožiti a) ali b)):

a) da dobave električne energije, ki je predmet tega javnega naročila »DOBAVA
ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
IN/ALI SOPROIZVODNJO ELEKTRIĆNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM V LETIH
2020-2023«( (št.:129/2019, JN-1/2019-B) NE BOMO izvajali s podizvajalci, pri
čemer se zavedamo, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjav ali
dokazil podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz
112. člena ZJN-3.
b) da BOMO v izvajanje javnega naročila, če bomo izbrani, vključili te podizvajalce:

Firma in sedež
podizvajalca

Davčna in
matična
številka

Vrednost del
in delež
podizvajalca
(v % od
celotnega
naročila)

Opis del, ki jih bo izvedel
podizvajalec

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Kraj in datum:
____________________________

Podpis zakonitega zastopnika:
______________________________

Obr_5a
IZJAVA PODIZVAJALCA GLEDE NEPOSREDNIH PLAČIL NAROČNIKA

Podizvajalec: __________________________________________________________
(firma in sedež podizvajalca)

izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka v zvezi z drugim in s tretjim
odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot
podizvajalec to zahtevamo.
Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila,
v katerem bomo dela izvajali kot podizvajalec,
zahtevamo neposredno plačilo:
(obvezno ustrezno obkrožiti)
a) DA, v tem primeru kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto izbranemu
ponudniku pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravna našo terjatev do izbranega
ponudnika, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik in
bo priloga računu, ki ga bo ponudnik izstavil naročniku;
b) NE, v tem primeru bomo plačilo za izvedeno delo prejeli s strani izbranega ponudnika.
Seznanjeni smo, da mora ponudnik najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa
naročniku, le-temu poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do
podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki
jih bomo izvedli.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika
podizvajalca:

____________________________
Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca
______________________________

Obr_6
SKUPNA PONUDBA
Ponudnik:_________________________________________________________________
(firma in sedež ponudnika)
V okviru javnega naročila: »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE
ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV IN/ALI SOPROIZVODNJO ELEKTRIĆNE ENERGIJE Z
VISOKIM IZKORISTKOM V LETIH 2020-2023« ((št.:129/2019, JN-1/2019-B) kot vodilni
partner izjavljamo, da ponudbo kot skupno ponudbo dajejo ti partnerji:

Firma in sedež
partnerja in vloga
(vodilni / drug
partner)

Davčna in
matična
številka

Kraj in datum:
____________________________

Delež
partnerja
(v % od
celotnega
naročila)

Opis del, ki jih bo izvedel
partner

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
podpis zakonitega zastopnika
______________________________

Ponudnik mora izpolnjen obrazec priložiti ponudbi samo v primeru, če gre za skupno
ponudbo. Za vse soponudnike se izpolni en obrazec.

Obr_6a
POOBLASTILO ZA PODPIS SKUPNE PONUDBE
Ponudnik:_______________________________________________________________,
(firma in sedež ponudnika)
katerega zakoniti zastopnik je ____________________________________________________
(ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika)

Ponudnik:________________________________________________________,
(firma in sedež ponudnika)
katerega zakoniti zastopnik je ____________________________________________________
(ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika)

potrjujemo, da smo zakoniti zastopniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem
dokumentom pooblaščamo ZA VODILNEGA PARTNERJA:
______________________________________________________________,
(firma in sedež vodilnega partnerja)
in za podpis skupne ponudbe: _________________________________,
(ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika)
ki se podpisuje __________ in parafira _________________,
da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik
ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim
razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku za oddajo javnega naročila št. JN
129/2019-B, podpiše okvirni sporazum in pogodbo o dobavi, razen v primeru, da bi v
dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v
skupini.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem
razpisu pred podpisom pogodbe izročili naročniku pogodbo ali dogovor o poslovnem
sodelovanju pri izvedbi predmetnega javnega naročila skladno s točko 6.5.2 Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudb, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.
Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini:
- obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila in posredovanju podatkov (Obr_4)
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. točke teh Navodil ponudnikom.

Kraj in datum:
____________________________

Ime in priimek pooblastitelja:
______________________________
podpis pooblastitelja
______________________________

Obr_7
IZJAVA IN POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTEVNEGA ALI
NADZORNEGA ORGANA PONUDNIKA/PODIZVAJALCA/SOPONUDNIKA ALI KI IMA
POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM
Ime, priimek ________________________________________________________________
(ime in priimek)

EMŠO: _____________________________________________________________________
Naslov prebivališča: __________________________________________________________
Državljanstvo: _______________________________________________________________
Moj prejšnji priimek: _________________________________________________________
izjavljam, da sem :

(ustrezno obkrožite)
Naziv
ponudnika/podizvajalca/soponudnika

a
b
c
č
d
e

član upravnega organa
ponudnika/podizvajalca/soponudnika:
član vodstvenega organa
ponudnika/podizvajalca/soponudnika:
član nadzornega organa
ponudnika/podizvajalca/soponudnika:
oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje
ponudnika/podizvajalca/soponudnika:
oseba, ki ima pooblastilo za odločanje v gospodarskem
subjektu ponudnika / podizvajalca / soponudnika:
oseba, ki ima pooblastilo za nadzor v gospodarskem
subjektu ponudnika/podizvajalca/soponudnika:

in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da mi ni bila izrečena pravnomočna
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN3
ter pooblaščam naročnika JZ Desetka Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, da za namen
preverjanja osnovnih sposobnosti zakonitega zastopnika ponudnika iz prvega in drugega
odstavka 75. člena ZJN-3 v okviru postopka oddaje javnega naročila z oznako JN-1-2019-B
pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.
Kraj in datum:

Ime in priimek:

____________________________

______________________________
podpis
______________________________

Opomba: Ponudnik/podizvajalec/soponudnik mora priložiti izpolnjeno izjavo za vsako v tej
izjavi navedenih oseb posebej.

Obr_8
SEZNAM REFERENČNIH PROJEKTOV PONUDNIKA
Ponudnik:_________________________________________________________________
(firma in sedež ponudnika)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih štirih letih
(upoštevno obdobje od 1.1.2015 dalje) vsaj enemu naročniku - odjemalcu dobavili ali
dobavljali električno energijo, pri čemer smo pri naročniku z električno energijo
oskrbovali najmanj 50 odjemnih mest in znaša vrednost posamezne reference
(enkratno ali pri sukcesivnih dobavah kumulativno za eno koledarsko leto za
posameznega naročnika) vsaj 150.000 kWh električne energije.

referenčni naročnik
(+ kontaktna oseba)

predmet pogodbe
in opis *

čas izvedbe
(od – do)

Pogodbena količina
(dobavljena količina (kWh)
IN št. odjemnih mest)

*Opis mora izkazovati vse zahteve iz reference.
PRILOŽITI DOKAZILA: potrdilo referenčnega naročnika (Obr_8a)
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe
predmeta pogodbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Kraj in datum:
____________________

podpis zakonitega zastopnika:
______________________________

Obr_8a
POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

Referenčni naročnik (odjemalec): ______________________________________
odgovorna oseba:

__________________________________________
(ime in priimek odg. osebe in funkcija)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je
ponudnik: ___________________________________________________________
v obdobju od ________________________ do _____________________________
dobavil ali dobavljal električno energijo,
pri čemer je oskrboval _________ odjemnih mest
in znaša dobavljena količina __________________________ kWh električne energije,
(enkratno ali pri sukcesivnih dobavah kumulativno za 1 koledarsko leto za posameznega naročnika)

in sicer po pogodbi št._________________ z dne _____________________.

Potrjujemo, da je izvajalec naročilo izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno, v skladu z
določili pogodbe.
Kontaktna oseba naročnika za preverbo reference je: _________________________,
e-pošta________________, telefonska št. ____________________________.
Kraj in datum:
podpis odgovorne osebe referenčnega
naročnika in žig
__________________________

Obr_11

MENIČNA IZJAVA
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
Ponudnik:___________________________________________________________
(firma in sedež ponudnika)
Naročniku JZ……………………….., naslov……………….., kot zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za izvedbo javnega naročila »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z
DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV IN/ALI SOPROIZVODNJO
ELEKTRIĆNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM V LETIH 2020-2023« izročamo bianco
menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Naročnika JZ …………………., naslov……………,nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo
menico z zneskom v višini: ……… EUR in z vsemi ostalimi podatki ter jo na naš račun unovči
v primeru, če:
izvajalec svojih obveznosti ne bo izvršil pravočasno, strokovno in pravilno oziroma jih sploh
ne bo izvajal, če ne bo predložil zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ali če bo
pogodba odpovedana zaradi razlogov na strani izvajalca, kot je to navedeno v pogodbi ali
če ne bo pravočasno predložil ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi.
Menica je unovčljiva pri: __________________________________________
domiciliat (naziv in naslov
banke)
s transakcijskega računa (TRR): __________________________________________
(številka transakcijskega
računa)
in pri katerikoli drugi banki ali hranilnici, ki vodi naše transakcijske račune oziroma
depozite.
Menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani
pooblaščene osebe:
……………………………………….., kot ………………………………………………………………
……………
(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(funkcija)
(podpis)
Menice naj bodo izpolnjene s klavzulo »brez protesta«.
S
podpisom
te
menične
izjave
pooblaščamo
poslovno
banko
_______________________________ (vse banke), pri kateri ima naša družba odprt
transakcijski račun št. _________________________ (vsi računi), da naročniku Mestni
občini Celje pri predložitvi menice na unovčenje izplača znesek naveden na menici.
Menico se lahko unovči najkasneje do 60 dni po poteku pogodbenega roka.
V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem
ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.
Naročnik je zavezan, da nam vrne menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene,
po izteku roka.
V primeru, da bo družba zaprla transakcijski račun, ki je odprt pri zgoraj navedeni banki in
ga odprla pri katerikoli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, ali v primeru, da sredstva
na zgoraj navedenem transakcijskem računu družbe ne zadostujejo za pokritje menične
vsote, velja to pooblastilo tudi za vse druge poslovne banke, pri kateri ima ali bo družba
imela odprt transakcijski račun.
Za obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi in po menici jamči družba z vsem svojim
sedanjim in bodočim premoženjem.

Kraj:
________________
Datum: ________________

Izdajatelj menice: __________________________
(ponudnik)
__________________________
(ime in priimek zakonitega
zastopnika)
_____________________
____
(funkcija)
_________________________
(podpis)

Priloga: 2 kom bianko podpisane menice

