Vzorec okvirnega sporazuma

JZ DESETKA CELJE, FINANČNO RAČUNOVODSKE IN SVETOVALNE STORITEV ZA ZAVODE, KREKOV
TRG 3, KI GA ZASTOPA DIREKTORICA VALERIJA LESJAK, MATIČNA ŠTEVILKA: 5186048000, ID ZA
DDV: SI72918985,
IN
JAVNI ZAVODI:
-I.OSNOVNA ŠOLA CELJE, VRUNČEVA ULICA 13, 3000 CELJE, MATIČNA ŠT.: 5082609000
DAVČNA ŠT.: SI90567226, KI JO ZASTOPA RAVNATELJ BRANKO MOČIVNIK,
-II.OŠ CELJE, LJUBLJANSKA CESTA 46, 3000 CELJE, MŠ 5082617000, DŠ: SI18983022, KI JO
ZASTOPA RAVNATELJ IGOR TOPOLE,
-III.OŠ CELJE, VODNIKOVA ULICA 4, 3000 CELJE, MŠ: 5083613000, DŠ: SI48097535, KI JO ZASTOPA
RAVNATELJ ALEKSANDER VERHOVŠEK,
-IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE, DEČKOVA CESTA 60, 3000 CELJE, MATIČNA ŠT.: 5082633000, DAVČNA
ŠT.: 82175420, KI JO ZASTOPA RAVNATELJICA NEVENKA MATELIČ NUNČIČ,
-OSNOVNA ŠOLA LAVA, PUCOVA ULICA 7,3000 CELJE,MATIČNA ŠT.: 5062799000,DAVČNA ŠT.:
27299627, KI JO ZASTOPA RAVNATELJICA MARIJANA KOLENKO,
-OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA, CESTA NA DOBROVO 114, 3000 CELJE, MŠ: 5186650000; DŠ:
SI89921658, KI JO ZASTOPA RAVNATELJICA NATAŠA GAJŠEK KLJUČARIČ,
-OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA, HRAŠOVČEVA ULICA 1, 3000 CELJE, MŠ 5082641000,
DŠ SI27612457, KI JO ZASTOPA RAVNATELJICA ŠALEJ DANICA,
-OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA, OBLAKOVA ULICA 15, 3000 CELJE, MŠ: 5083699000; DŠ: SI56978006,
KI JO ZASTOPA RAVNATELJICA NEVENKA KUS,
-OŠ LJUBEČNA, KOCBEKOVA CESTA 40A, 3000 CELJE, MŠ: 1262823000, DŠ: SI68305192, KI JO
ZASTOPA RAVNATELJ MARTIN GROSEK,
-OŠ HUDINJA, MARIBORSKA CESTA 125, MŠ 5082650000.DŠ: SI73042323, KI JO ZASTOPA RAVNATELJ
JOŽE BERK,
-ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE, KREKOV TRG 3, 3000 CELJE,
MATIČNA ŠTEVILKA: 2144271000, DAVČNA ŠTEVILKA: 63893207, KI GA ZASTOPA DIREKTORICA
MILENA ČEKO PUNGARTNIK.
-GLASBENA ŠOLA CELJE, SLOMŠKOV TRG 10, 3000 CELJE, MŠ: 5083630000, DŠ: 78363209, KI JO
ZASTOPA RAVNATELJ SIMON MLAKAR,
(v nadaljevanju vsi: naročnik)
in
_________________________________________,
ki ga zastopa _____________________________
Matična številka:
_________________
ID za DDV:
_________________
(v nadaljevanju: ponudnik oz. dobavitelj)
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skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM št. ………
1. člen
PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA
Podlaga za sklenitev okvirnega sporazuma je izvedeno javno naročilo št………, objavljeno na
Portalu javnih naročil pod številko objave…………… dne …………… in v Uradnem glasilu EU št.
…………… dne ……………. Odločitev o oddaji javnega naročila št… z dne…. je bila objavljena na
Portalu javnih naročil dne….
2. člen
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
Predmet okvirnega sporazuma je sukcesivno naročanje električne energija z deležem električne
energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, in
sicer za obdobje od izvedbe predmetnega javnega naročila, predvidoma od 27.2.2020 od 00.00
ure, do 31. 12. 2023 do 24.00 ure.
S tem sporazumom se stranke dogovorijo o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.
Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe se opredelijo v vsakokratnem povabilu k
oddaji ponudbe.
3. člen
IZVEDBENI POGOJI ODPIRANJA KONKURENCE V DRUGI – POGODBENI FAZI
Stranke sporazuma soglasno ugotavljajo, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti natančne količine blaga.
V kolikor naročnik količin ne bo objavil, se zavezuje, da bo ponudnikom predložil pooblastilo, na
podlagi katerega bodo lahko sami pridobili podatke o količinah pri SODO.
Naročnik se zavezuje, da bo vse ponudnike, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, pozval k
predložitvi ponudb v vsakokratni drugi (pogodbeni) fazi postopka, na način, določen v razpisni
dokumentaciji in v tem sporazumu.
Naročnik bo druge (pogodbene) faze izvedel praviloma:
- za določeno časovno obdobje (npr. 12 mesecev/24 mesecev) ali
- za konkretno dobavo.
V kolikor bo naročnik drugo (pogodbeno) fazo izvedel za določeno časovno obdobje, bo
ponudnike pozval k predložitvi cen oz. popustov.
Ponudnikov popust ostane fiksen za celotno obdobje povpraševanja, medtem ko se stroški
davkov in dajatev lahko spreminjajo glede na vsakokratno pozitivno zakonodajo.
Konkretna merila za izbor najugodnejših ponudnikov bo naročnik navedel v vsaki (drugi) fazi
povpraševanja, skladno z veljavno zakonodajo.
Naročnik bo nato v tem obdobju oz. do izvedenega ponovnega povpraševanja blago naročal pri
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ponudniku, ki bo glede na postavljena merila najugodnejši, v kolikor bo najugodnejša prejeta
ponudba ugodnejša od tiste, na podlagi kateri ima sklenjeno veljavno pogodbo o dobavi (na
podlagi prvotnega izvora).
Naročila in s tem povezane dobave blaga bodo sukcesivne ali enkratne, odvisno od potreb
naročnika, kar bo opredeljeno ob posameznem povpraševanju.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje kupiti točno določene količine blaga, saj bodo
količine natančneje opredeljene v vsakokratnem posameznem naročilu.
Naročnik od ponudnika, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum, pričakuje aktivno oddajo
ponudb na posamezna povpraševanja. V primeru da se ponudnik ne odziva na povpraševanja (se
zaporedoma vsaj dvakrat ne javi na povpraševanja, na katera je vabljen) lahko naročnik šteje,
da ponudnik nima interesa za sklenjen sporazum in lahko z obvestilom prekine sporazum, ne da
bi zahteval odškodnino zaradi pasivnosti ponudnika.
Ponudniki pošljejo svoje ponudbe v roku, na način in na naslov, ki ga v povabilu opredeli
naročnik.
Po preteku roka naročnik sporoči ponudnikom najugodnejšega ponudnika ter najugodnejšo
ponudbeno ceno.
Pogodbo o dobavi bo izbrani ponudnik sklenil z vsakim izmed naročnikov posebej in izdajal
račune ločeno za vsakega naročnika posebej.
4. člen
NAČIN NAROČANJA
Naročnik bo ponovno odprl konkurenco med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki okvirnega
sporazuma v primeru spremenjenih razmer na trgu električne energije za negospodinjske
uporabnike - v smislu znižanja cen električne energije, kar bo razvidno iz uradnih objav
Statističnega urada RS (ali drugih uradnih objav) ali v primeru izpolnjenih pogojev za predčasno
prenehanje veljavnosti pogodbe o dobavi.
V tem primeru bo za nadaljnje dobave električne energije, predvidoma za obdobje 12/24
mesecev, naročnik povabil ponudnike, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, k
predložitvi novih ponudb, med katerimi bo posamezno naročilo lahko oddal ponudniku, ki bo
predložil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega sporazuma. V
kolikor bo ob posameznem povpraševanju naročnik prejel dopustno ponudbo z nižjo skupno ceno
ali z nižjimi vsemi cenami na enoto, kot jih ima v veljavno sklenjeni pogodbi za dobavo
električne energije, bo za novo obdobje sklenil pogodbo o dobavi električne energije z novim
najugodnejšim ponudnikom.
5. člen
Odpiranje konkurence v vsaki drugi – pogodbeni fazi bo potekalo v pisni obliki, dokler v sistemu
e-JN ne bo omogočeno izvajanje okvirnih sporazumov (oddaja posameznih naročil oz. odpiranje
konkurence). V primeru, da bo v sistemu e-JN omogočeno izvajanje okvirnega sporazuma, se
bodo brez posebnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, posamezna naročila izvajala v
sistemu e-JN.
Naročnik bo izdelal povpraševanje, pri čemer bo opredelil predmet povpraševanja ter rok za
oddajo ponudb, ki praviloma ni daljši od štirinajstih dni. V primeru nujne nabave rok za oddajo
ponudb praviloma ne sme biti krajši od treh dni.
Kontaktni podatki ponudnika za prejem povabila za oddajo ponudbe in za prejem obvestila o
izidu povpraševanja so navedeni v uvodnih določbah okvirnega sporazuma. Morebitno
spremembo naslova in/ali telefonske številke ponudnik nemudoma sporoči naročniku.
Po preteku roka za oddajo ponudb lahko naročnik izvede javno odpiranje ponudb.
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Naročnik po preteku roka za oddajo ponudb vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo, sporoči
najugodnejšega ponudnika glede na določena merila.
Posamezen posel se odda ponudniku, ki je ponudil najugodnejšo ponudbo glede na merila,
navedena v nadaljevanju, v kolikor bo ob posameznem povpraševanju prejeta najugodnejša
dopustna ponudba pomenila nižjo skupno ceno ali nižje vse cene na enoto, kot jih ima naročnik v
veljavno sklenjeni pogodbi za dobavo električne energije.
Če naročnik za posamezno povpraševanje ne prejme nobene ponudbe, za tako konkretno
naročilo ni več zavezan po temu sporazumu (naročilo lahko odda na trgu, vendar pod enakimi
pogoji kot jih je predstavil v povpraševanju po tem sporazumu).
Ponudnik je kot strokovnjak dolžan naročnika čim prej pisno opozoriti na morebitno objektivno
absolutno nezmožnost izvedbe posameznega povpraševanja in za to navesti konkretne razloge in
dokaze.
Naročnik se v primeru, da ne dobi nobene ponudbe, namesto za oddajo na prostem trgu lahko
odloči tudi za ponovitev postopka.
Enak postopek lahko naročnik uporabi tudi, če pridobi ponudbe, ki so vse nepopolne oz.
nedopustne.
Če naročnik spremeni pogoje neuspelega povpraševanja, to šteje za novo povpraševanje.
Ponudbo je potrebno oddati v pisni obliki.
Unovčeno zavarovanje dobre izvedbe oziroma resnosti posamezne ponudbe predstavlja kršitev
okvirnega sporazuma, zaradi česar lahko naročnik sporazum s takim ponudnikom predčasno
prekine.
6. člen
MERILO ZA DODELITEV POSLA POSAMEZNEGA POVPRAŠEVANJA
IN IZVAJANJE POSLA S STRANI IZBRANEGA IZVAJALCA
Posamezen posel se odda ponudniku, ki je ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo glede na
merili: 1. najnižja cena (ponder: 75 točk) in 2. dodatni delež ponujene električne energije iz
OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom (ponder: 25 točk).
Izbran bo ponudnik, ki bo na podlagi seštevka točk posameznih meril zbral najvišje število točk.
Skupaj je možnih največ 100 točk.
Cena se pretvori v točke na način: končna ponudbena cena se določi iz cen posameznih postavk
in ocenjene količine predvidene porabe električne energije naročnika.
najnižja končna ponudbena cena
TOČKE CENA= ----------------------------------------------- x 75
ponudnikova končna ponudbena cena
»Ponudnikova končna ponudbena cena« je skupna ponudbena cena električne energije
primerjanega ponudnika (VT+MT+ET za celotno količino v EUR brez dajatev in z upoštevanim
popustom), navedena na obrazcu Ponudbena cena.
»Najnižja končna ponudbena cena« je skupna ponudbena cena električne energije (VT+MT+ET za
celotno količino v EUR brez dajatev in z upoštevanim popustom), navedena na obrazcu
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Ponudbena cena, tiste izmed prejetih ponudb, ki je med vsemi prejetimi ponudbami najnižja.
Delež ponujene električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom se točkuje z
dodatnimi točkami na naslednji način:
ponudnikov delež s potrdili o izvoru
TOČKE OKOLJSKI VIDIK= ----------------------------------------------- x 25
najvišji delež s potrdili o izvoru
»ponudnikov delež s potrdili o izvoru« je delež ponujene električne energije iz OVE in/ali SPTE z
visokim izkoristkom primerjanega ponudnika, ki je naveden na obrazcu Izjava o ponujeni
električni energiji iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom.
»najvišji delež s potrdili o izvoru« je delež ponujene električne energije iz OVE in/ali SPTE z
visokim izkoristkom, ki je naveden na obrazcu Izjava o ponujeni električni energiji iz OVE in/ali
SPTE z visokim izkoristkom tiste izmed prejetih ponudb, ki ima med vsemi prejetimi ponudbami
naveden najvišji delež ponujene električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom.
Minimalni delež energije, proizvedene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom in/ali več
energije iz SPTE, ki temelji na OVE, je 40%. Skupni delež električne energije iz OVE in/ali SPTE z
visokim izkoristkom je omejen na največ do vključno 60% celotne okvirne (predvidene) razpisane
količine električne energije. Morebitni ponujeni dodatni delež, ki presega 60% delež električne
energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom, se ne upošteva.
»Točke cena« in »točke okoljski vidik« se seštejejo. Naročnik bo izbral ponudnika s popolno
ponudbo in največjim številom doseženih točk.
V primeru enakega števila točk v primeru ekonomsko najugodnejše ponudbe, se izbere ponudbo,
ki bo izkazovala najnižjo ponudbeno ceno. V primeru, da bo tudi to enako, se izbere tisto
ponudbo, ki je po času prej prispela k naročniku.
V primeru, da se bo Uredba o zelenem javnem naročanju ali kakšen drug relevanten predpis
spremenil, bo naročnik pri oblikovanju meril v drugih fazah postopka upošteval tedaj veljavne
predpise.
V kolikor bo veljavna zakonodaja to omogočala, lahko naročnik uporabi tudi merilo najnižja
cena, pri čemer bo tovrstno merilo naročnik določil in ustrezno ovrednotil v posameznem
povpraševanju v skladu z veljavno zakonodajo.
Izvajalec, ki bo izbran za izvajanje posla na podlagi posameznega povpraševanja, izvede posel
skladno s tem okvirnim sporazumom in sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije ter
dokumentacijo, predloženo v posameznem povpraševanju.
7. člen
VSEBINA OKVIRNEGA SPORAZUMA
Stranki sta sporazumni, da je sestavni del tega okvirnega sporazuma razpisna dokumentacija
naročnika št. ……… in ponudbena dokumentacija ponudnika št. … z dne ….. (z vsemi morebitnimi
dopolnitvami).
8. člen
NASTOPANJE S PODIZVAJALCI
(člen se prilagodi, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci)
Ponudnik pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, navedenimi v obrazcu Izjava o
podizvajalcih (Obr_5) in Izjava podizvajalca glede neposrednih plačil naročnika (Obr_5a), ki sta
prilogi tega sporazuma.
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Podatki o podizvajalcih, vsebovani v obrazcu_5, so obvezna sestavina sporazuma.
Če bo izvajalec po sklenitvi sporazuma dobave izvajal s podizvajalci (ali bo zamenjal
nominiranega podizvajalca ali bo vključil novega podizvajalca), mora o tem pisno obvestiti
naročnika v petih (5) dneh po spremembi in mu predložiti:
- sklenjene pogodbe s podizvajalci;
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcu;
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo in
- vso ostalo dokumentacijo, ki jo je naročnik zahteval za podizvajalce v razpisni dokumentaciji
za predmetno javno naročilo, vse v skladu z veljavno zakonodajo.
V primeru zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem soglasja novih
podizvajalcev za neposredno plačilo postanejo priloga tega sporazuma.
Izvajalec v celoti odgovarja naročniku dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe.
9. člen
OBVEZE STRANK
Naročnik se obvezuje, da bo:


pravočasno dal dobavitelju na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi
razpolaga in so potrebne za izvedbo dobave električne energije;



prevzemal blago na način in pod pogoji, določenimi s tem okvirnim sporazumom
(razen v primerih višje sile) in redno plačeval dobavljeno blago skupaj z DDV,
trošarino, prispevek za učinkovito rabo energije, morebitne druge dodatke, prispevke,
davke, ki jih bo predpisal pooblaščen državni organ v dogovorjenih rokih;



V primeru priključitve novih merilnih mest mora naročnik upoštevati določila Splošnih
pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne
energije (Uradni list RS, št. 126/2007 s spremembami in dopolnitvami), ki določajo da
dobavitelj prične z dobavo električne energije novim merilnim mestom s prvim dnem
v mesecu, če je bila popolna zahteva za zamenjavo dobavitelja oddana sistemskemu
operaterju najkasneje do 10 dne v mesecu pred pričetkom dobave.

Dobavitelj izjavlja, da mu je predmet okvirnega sporazuma poznan in vsi riziki, ki spremljajo
izvajanje obveznosti, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in da so mu razumljivi in jasni
pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti.
Dobavitelj se obvezuje, da bo:


dobavljal električno energijo ustrezne kakovosti, kar pomeni, da ustreza veljavnim
standardom in je v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz
distribucijskega omrežja električne energije,



pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti glede vsebine oziroma obsega
pogodbenih obveznosti,



naročnika pisno obveščal o vseh spremembah, zlasti tistih, ki vplivajo na končno ceno
električne energije,



brez stroškov za naročnika poskrbel za prevzem (prenos) odjemnega mesta od
prejšnjega dobavitelja,



ob koncu vsakega leta izvajanja konkretne pogodbe o dobavi navedel izvor električne
energije, ki jo je dobavil naročniku, in priložiti potrdilo o unovčenju ustreznega
števila potrdil o izvoru električne energije, s čimer dokazuje, da je bilo vsaj 40 %
oziroma delež iz ponudbe dobavljene električne energije pridobljene iz OVE in/ali
SPTE z visokim izkoristkom.
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V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti na način, predviden v tem sporazumu o
izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev okvirnega
sporazuma ter unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
10. člen
JAMČEVANJE PRODAJALCA
Naročnik je dolžan spoštovati Uredbo o zelenem javnem naročanju. Glede na navedeno bo
naročnik ob vsakem povpraševanju izrecno navedel vsakokratne zahteve, v skladu z veljavno
Uredbo o zelenem javnem naročanju oz. morebitnimi drugimi, za naročnika veljavnimi
zavezujočimi predpisi.
V teh primerih prodajalec za vse blago, ki bo predmet nabav, jamči da ustreza kakovosti
glede izvora v skladu z razpisno dokumentacijo oz. izvedenim povpraševanjem.
11. člen
PREVZEM BLAGA
Prevzem se odpravi na način in na mestih, navedenih v konkretni pogodbi.
Za obračun električne energije se uporabljajo podati, ki so registrirani na merilnih napravah
pripadajočega merilnega mesta. Za pravilnost podatkov odgovarja pristojni SODO.
Če se ugotovi, da so merilne naprave nepravilno registrirale električno energijo, dobavitelj in
naročnik skupaj ugotovita obseg in čas nastanka napake. Ugotovljeno razliko dobavitelj
poračuna v celoti pri naslednjem obračunu. Popravek se izdela za obseg in čas ugotovljene
nepravilnosti.
12. člen
ROK IN NAČIN PLAČILA
Ponudnik izstavi naročniku račune za vsako dobavo na podlagi enotnih pogodbenih cen,
dejanskih količin.
V primeru sukcesivnih dobav se računi izstavljajo na podlagi dejanskih dobavljenih količin in
enotnih pogodbenih cen mesečno za dobave v preteklem mesecu, oziroma po posamezni
sukcesivni dobavi, če je to primerno.
V kolikor pri sukcesivnih dobavah obračun na podlagi dejanskih količin zaradi tehničnih
razlogov ni mogoč, se plačuje po ocenjeni mesečni porabi preteklega leta. Obračun se nato
naredi po dejanski porabi, ko se odčitajo števci.
Obračunsko obdobje določajo sistemski operaterji distribucijskega omrežja na podlagi
rednega odčitavanja števcev.
V kolikor dobavitelj do 5. delovnega dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunske
podatke za pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko
porabo v preteklem mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu.
Rok plačila je 30 dni od prejema računa in bo naveden v konkretni pogodbi.
Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga bo v roku 15 dni po prejemu
pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrnil, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim
datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme in potrdi nov račun. Če
dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo
razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem
primeru dolžan plačati pogodbeno ceno z dobavljeno blago v roku, navedenem v četrtem
odstavku tega člena, po dobavi, poteku dobavnega roka in prejemu pravilno izstavljenega
dobaviteljevega računa.
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Če kateri od odjemalcev ne plača svojega e-računa, drugi odjemalci iz tega okvirnega sporazuma
ne odgovarjajo za neplačilo in niso dolžni poravnati njegovih obveznosti.
Odjemalci si pridržujejo pravico spremembe števila odjemnih in merilnih mest med trajanjem
tega okvirnega sporazuma, ki bi nastale zaradi pridobitve ali prenehanja odjemne ali merilnega
mesta (prodaja/nakup nepremičnine, ukinitev dejavnosti, rušitev objekta ipd.). Odjemalci si
pridržujejo tudi pravico prehoda iz dvotarifnega merjenja v enotarifno merjenje in obratno.
Navedene spremembe posamezen odjemalec uredi samostojno s sklenitvijo aneksa z
dobaviteljem.
Dobavitelj se obvezuje, da bo pod enakimi pogoji, ko so navedeni v tem okvirnem sporazumu,
dobavljal električno energijo tudi za morebitna nova odjemna mesta.
Dobavitelj bo vsakemu javnemu zavodu, ki je vključen v predmetno javno naročilo, izstavil
mesečno ločen račun z vsemi podatki, in sicer za vsa merilna mesta, s prilogami, in sicer v
elektronski obliki in po potrebi v pisni obliki. Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja
okvirnega sporazuma spremeni število oziroma strukturo sklopov oz. zbirnih oz. ločenih računov.
13. člen
ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE V VSAKI PONUDBENI FAZI
Naročnik lahko ob posameznem povpraševanju z namenom zavarovanja zahteva, da predloži
finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Naročnik bo v tem primeru opredelil tudi vrsto,
višino in veljavnost finančnega zavarovanja, ki ga bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
a) če ponudnik po poteku roka za predložitev ponudbe v času njene veljavnosti, navedene v
ponudbi, ponudbo umakne ali spremeni ponudbo ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
14. člen
ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naročnik lahko ob posameznem povpraševanju z namenom zavarovanja kot pogoj za
veljavnost pogodbe od izvajalca zahteva, da predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo v tem primeru opredelil tudi vrsto, višino in veljavnost finančnega zavarovanja,
ki ga bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:







če se bo izkazalo, da blago ni skladno z zahtevami iz te pogodbe;
če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi napak blaga;
če dobava ne bo izvedena v skladu s pogodbo in specifikacijami;
če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi izvajalčeve zamude z dobavo, ki bo presegla
maksimalno pogodbeno kazen;
če bo to potrebno za poplačila podizvajalcev ali v primeru izvedbe kritnega kupa;
če je dobava električne energije prekinjena za več kot 1 dan (ne velja za primere višje
sile);
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Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o
tem, da ga je uveljavil, obvestiti po faksu ali pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil
v izplačilo.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica unovčiti finančno zavarovanje ni pogojena z nastankom
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih
odškodninske odgovornosti, poleg uveljavljana pogodbene kazni, če škoda presega višino
finančnega zavarovanja.
Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila pogodbe, lahko naročnik zahteva
temu ustrezno spremembo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Predvidoma bo naročnik zahteval kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter mora biti izdana
po vzorcu iz razpisne dokumentacije ter ne sme bistveno odstopati od vzorca iz razpisne
dokumentacije. Če ponudnik predloži garancijo tuje banke, bo naročnik obvezno preveril
boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Garancija tuje banke mora imeti bonitetno oceno vsaj
»A«. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
15. člen
PREVZEM (PRENOS) ODJEMNIH MEST IN PRIKLOP DODATNIH ODJEMNIH MEST
Ponudnik, kateremu se ob posameznem povpraševanju odda posel, mora poskrbeti za prevzem
(prenos) vseh odjemnih mest od prejšnjega dobavitelja in to brez stroškov in aktivnosti za
naročnika.
Naročnik bo za potrebe prevzema (prenosa) s konkretno pogodbo pooblastil dobavitelja in zato
ne bo imel naročnik nobenih drugih obveznosti.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se ohrani obstoječe stanje odjemnih mest (omarice), razen
njihovih posodobitev glede odčitavanja števcev, opravljanja meritev in vzdrževanja, in zato
naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov in nikakršne svoje aktivnosti v razmerju med
dobaviteljem in SODO.
16. člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
V primeru, da se ugotovi, da je kdo posredno ali neposredno, v imenu in/ali na račun katerekoli
pogodbene stranke dal, ponudil ali obljubil zaposlenemu pri katerikoli pogodbeni stranki ali drugi
pravni ali fizični osebi, ki je kakorkoli drugače povezana s to pogodbeno stranko, kakršnokoli
darilo ali plačilo v denarju ali drugem dragocenem predmetu oziroma kakršnokoli drugo
materialno ali nematerialno ugodnost, za pridobitev tega posla oziroma sklenitev tega posla pod
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je nasprotni stranki ali povzročena škoda ali
omogočena pridobitev nedovoljene koristi, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa
pogodba še ni veljavna, se šteje, da sploh ni bila sklenjena.
Pogodbena stranka zoper katero se uvede postopek, se v celoti odpoveduje uveljavljanju
odškodninskih zahtevkov zaradi ničnosti pogodbe, vključno z zahtevkom za plačilo izgubljenega
dobička, kakor tudi vseh drugih zahtevkov, v kolikor bi se kasneje s pravnomočno sodbo
pristojnega sodišča izkazalo, da koruptivno oziroma nezakonito dejanje v smislu tega člena ni
bilo storjeno oziroma bi bil sodni postopek ustavljen.
Oškodovana pogodbena stranka ima pravico zoper nasprotno stranko uveljavljati odškodninske in
druge zahtevke, vključno z zahtevkom za vračilo že izvršenih plačil, skupaj z zakonskimi
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zamudnimi obrestmi, nastalih zaradi ničnosti.
17. člen
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
Pooblaščena oseba naročnika JZ Desetka je Valerija Lesjak (valerija.lesjak@desetka-celje.si),
ki je pooblaščena, da naročnika zastopa glede vprašanj, ki so vsebinsko povezana s tem okvirnim
sporazumom.
Odgovorna oseba ponudnika po tem okvirnem sporazumu je _______________________, ki je
pooblaščena, da ga zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom tega okvirnega
sporazuma.
V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolžni pravočasno
sporočiti.
18. člen
VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA
Okvirni sporazum začne veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma in preneha veljati
predvidoma po preteku 46 mesecev zagotavljanja dobav (31. 12. 2023), pri čemer to ne vpliva
na že sklenjene posamične pogodbe o dobavi.
Stranki okvirnega sporazuma lahko predčasno odpovesta oz. razdreta okvirni sporazum, z
odpovednim rokom en mesec po obvestilu, iz razlogov:
- da naročnik izvede novo javno naročilo za istovrsten predmet področja,
- neaktivnosti ponudnika ob posameznih povpraševanjih (če se kandidat zaporedoma vsaj
dvakrat ne odzove na povpraševanje naročnika);
- bistveno spremenjenih razmer na trgu energenta;
- sprememba predpisov o javnem naročanju ali energetskih predpisov.
V primeru bistvenih kršitev tega sporazuma, ki se štejejo zlasti, če:
- dobavitelj zaračuna dodatke na ceno električne energije, ki niso vezani na dajatve, predpisane
s strani države,
- neupravičeno ne dobavi blaga,
- ne upošteva pisnih navodil naročnika,
- krši določila tega sporazuma.
se pogodba razdre s takojšnjim pisnim obvestilom, brez odpovednega roka.
Pogodbeni stranki se lahko vsak trenutek sporazumno dogovorita o prenehanju okvirnega
sporazuma.
V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti okvirnega sporazuma z ali brez odpovednega
roka, dobavitelju ne pripada odškodnina.
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona,
ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je
bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega
naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz
postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega
naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v
skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti
oddano izvajalcu. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo
naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za
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unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
19. člen
Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene
od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca
ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: plačilom za delo, delovnim
časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami
izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še
najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi
ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na
način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s
kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O
datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila,
se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
20. člen
KONČNE DOLOČBE
Ponudnik se zaveda, da bo pri opravljanju storitev iz tega okvirnega sporazuma dobil dostop do
občutljivih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno
ravnanje z njimi lahko povzročilo veliko materialno in moralno škodo naročniku. Ponudnik se
zavezuje, da bo vse podatke skrbno varoval in jih uporabljal izključno za izvajanje tega
sporazuma. Za varovanje podatkov v zvezi z opravljanjem storitev je ponudnik odškodninsko
odgovoren, morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.
Ponudnik se zavezuje, da se najkasneje ob izteku pogodbe prekinejo vse obveznosti, ki bi
nastale v zvezi s to pogodbo, in sicer brez kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov ali drugih
negativnih posledic za naročnika.
Morebitni aneksi k sporazumu so veljavni le, če so sklenjeni v pisni obliki.
Morebitne spore presoja stvarno pristojno sodišče v Celju, ki presoja po slovenskem pravu.
Okvirni sporazum je sestavljen v …………… enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsak
pogodbenik …………. izvoda.
Naročniki:

Ponudnik:
______________

V CELJU, dne _______

V/na ___ , dne

Podpisnik:
DIREKTORICA VALERIJA LESJAK

Podpisnik:
______________
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