RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
PO ODPRTEM POSTOPKU S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA:
» DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM

V LETIH 2020 - 2023«

Objava na portalu javnih naročil: JN008623/2019-B01
TED: 2019/S 240-588506
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I.POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)(v
nadaljevanju: ZJN-3) naročnik JZ Desetka Celje, finančno računovodske in svetovalne
storitve za zavode, Krekov trg 3, 3000 Celje,

VABI VSE ZAINTERESIRANE PONUDNIKE,
da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe, predložijo ponudbo po odprtem postopku s
sklenitvijo okvirnega sporazuma z odpiranjem konkurence, in sicer za javno naročilo:
“Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali
soproizvodnjo električne energije z visokim izkoristkom, in sicer od konca uspešno
izpeljanega predmetnega postopka javnega naročila, predvidoma od 27.2.2020 do
31.12.2023.
Skupno javno naročilo se izvaja za naročnike, kot sledi v nadaljevanju:
-JZ Desetka Celje, finančno računovodske in svetovalne storitve za zavode, Krekov
trg 3, 3000 Celje,
-I.OŠ Celje, Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje,
-II.OŠ Celje, Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje,
-III.OŠ Celje, Vodnikova ulica 4, 3000 Celje,
-IV.OŠ Celje, Dečkova cesta 60, 3000 Celje,
-OŠ Hudinja, Mariborska cesta 125, 3000 Celje
-OŠ Ljubečna, Kocbekova cesta 40a, 3000 Celje,
-OŠ Glazija, Oblakova ulica 15, 3000 Celje,
-OŠ Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje
-OŠ Frana Kranjca, Hrašovčeva ulica 1, 3000 Celje,
-OŠ Hudinja, Mariborska cesta 125, 3000 Celje
-Glasbena šola Celje, Slomškov trg 10, 3000 Celje,
-JZ Celeia, Krekov trg 3, 3000 Celje.

JZ Desetka
Valerija Lesjak, direktorica

Številka: 129/2019
V Celju, 10.2.2019
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PONUDBE
I. NAVODILA PONUDNIKOM
1.

OZNAKA in PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka pri naročniku: Številka: 129/2019
JN 1/2019-B
Portal javnih naročil JN008623/2019-B01
Obvestilo v glasilu EU: 2019/S 240-588506
Predmet:
Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in /
ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od uspešno
zaključenega predmetnega javnega naročila, predvidoma od 27.2. 2020 (od 0.00
ure) do 31. 12. 2023 (do 24.00).
Pri oddaji javnega naročila se upoštevajo okoljski vidiki skladno z Uredbo o zelenem
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17). Ponudnik mora v celotni razpisani
predvideni količini električne energije ponuditi najmanj 50% delež električne energije,
pridobljene iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu OVE) ali soproizvodnje
električne energije (v nadaljnjem besedilu SPTE) z visokim izkoristkom, kot jih določa
zakon, ki ureja energetiko.
Dobava električne energije se bo izvajala na predajno-prevzemnih mestih na območju
Mestne občine Celje, za potrebe javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Celje. Seznam odjemnih oz. merilnih mest je priloga razpisne dokumentacije
(excel).
V razpisni dokumentaciji je predvidena okvirna poraba v kWh za obdobje 12 oz. 46
mesecev, in sicer na podlagi podatkov o pretekli porabi. Zaradi preverbe podatkov
posamezni odjemalci pooblaščajo potencialne ponudnike, da pri SODO oz. upravljavcih
elektroenergetskih omrežij preverijo podatke, vezane na odjem električne energije.
Osnutek pooblastila je priloga razpisne dokumentacije. Naročnik bo »Pooblastilo za
posredovanje merilnih podatkov« posredoval na konkretno zahtevo ponudnikov, ki naj
jo ponudniki pošljejo na elektronski naslov: info@desetka-celje.si.
2.

PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnih zakonov in
podzakonskih aktov s področja javnega naročanja, javnih financ in področja, ki je
predmet javnega naročila, to je zlasti (vendar ne izključno):
 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3),
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011
s spremembami),
 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 s spremembami),
 Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15),
 Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih
stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
(Uradni list RS, št. 59/10, 52/11 in 81/12),
 Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 105/15),
 Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe
dejavnost operaterja trga z elektriko (Uradni list RS, št. 39/15),
 Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja
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električne energije (Uradni list RS, št. 126/07, 1/08 – popr., 37/11 – odl. US in
17/14 – EZ-1),
 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, 39/06 UPB-1 s spremembami in
dopolnitvami),
 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17),
 ostali relevantni predpisi.
3.

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo tega javnega naročila se izvede odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3,
s sklenitvijo okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti z odpiranjem
konkurence v skladu z 48. členom ZJN-3.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ petimi najugodnejšimi ponudniki, ki bodo
v tem postopku oddali dopustno ponudbo, in sicer za obdobje 46 mesecev ( predvidoma
od 27.2.2020 do 31.12.2023). Izbor ponudnikov po merilu ekonomsko najugodnejše
ponudbe bo naročnik opravil na podlagi točkovanja končne ponudnikove skupne cene in
točkovanja deleža ponujene električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim
izkoristkom, skladno z določili 7. poglavja te dokumentacije.
Naročnik bo sklenil pogodbo o dobavi električne energije (2020-2023) z najugodnejšim
ponudnikom po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, skladno z določili 7. poglavja
te dokumentacije.
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 podatkov), ali v primeru izpolnjenih pogojev
za predčasno prenehanje veljavnosti pogodbe o dobavi, bo naročnik ponovno odprl
konkurenco med gospodarskimi subjekti, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum. V
tem primeru bo za nadaljnje dobave električne energije, predvidoma za obdobje 12 oz.
24 mesecev, naročnik povabil ponudnike, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum,
k predložitvi novih ponudb.
Naročnik bo za vsako obdobje povpraševanja kupoval blago pri ponudniku, ki bo
predložil najugodnejšo ponudbo na podlagi meril za izbor iz določb okvirnega
sporazuma. Cene bodo ostale fiksne za celotno obdobje povpraševanja. Naročnik se z
okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino blaga.
Naročnik si pridržuje pravico izvesti posamezno povpraševanje tudi za krajše časovno
obdobje ali za vnaprej določeno količino.
Če ob posameznem povpraševanju ne bo izrecno določeno drugače, bo za konkretne
dobave z vsakim izmed uporabnikov, ki je pristopil k temu skupnemu javnemu naročilu,
sklenjena pogodba na podlagi vzorca, ki je predložen v tem postopku javnega
naročanja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili teh navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z
razpisno dokumentacijo. Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo, ki so
navedeni v 5. točki teh navodil.
JZ Desetka izvaja javno naročilo zase in po pooblastilu za vse uvodoma navedene
naročnike. Okvirni sporazum bo sklenil v svojem imenu in za svoj račun in po pooblastilu
ostalih naročnikov tudi v njihovem imenu in za njihov račun. Pogodbo o dobavi bo
izbrani ponudnik sklenil z vsakim izmed naročnikov posebej in izdajal račune ločeno za
vsakega naročnika posebej.
Postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati vse zahteve, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.
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4.

DOKUMENTI V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (v nadaljnjem besedilu:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

Dostop do razpisne dokumentacije
Ponudnikom je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in
brezplačen dostop do razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika:
https://www.desetka-celje.si/.
Sestava razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo v tem postopku sestavljajo:
I. Povabilo k oddaji ponudbe.
II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
III. Obrazci za pripravo ponudbe.
• obrazec Ponudba (Obr_1).
• obrazec Ponudbena cena (Obr_2).
• obrazec Izjava o ponujeni električni energiji iz OVE in/ali SPTE z visokim
izkoristkom (Obr_3).
• obrazec Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila z izjavo o
posredovanju podatkov (Obr_4).
• obrazec Izjava o podizvajalcih (Obr_5).
• obrazec Izjava podizvajalca glede neposrednih plačil naročnika (Obr_5a).
• obrazec Skupna ponudba (Obr_6).
• obrazec Pooblastilo za podpis skupne ponudbe (Obr_6a).
• Obrazec ESPD (datoteka xml).
• obrazec Izjava in pooblastilo za pridobitev podatkov fizičnih oseb (Obr_7).
• obrazec Seznam referenčnih projektov ponudnika (Obr_8).
• obrazec Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_8a).
• vzorec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsaki
pogodbeni fazi (Obr_9).
IV.
Vzorec okvirnega sporazuma.
V.
Vzorec pogodbe o dobavi.
VI.
Priloga 1 – Seznam merilnih mest.
VII.
Osnutek pooblastila.
4.3. Dodatna pojasnila in sprememba razpisne dokumentacije
Ponudnik lahko od naročnika zahteva pojasnila razpisne dokumentacije tako, da
vprašanja postavi preko Portala javnih naročil Uradnega lista (www.enarovanje.si).
Odgovori in dodatna pojasnila bodo objavljeni na Portalu in so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala
javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne
dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje
razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni
dokumentaciji.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik v skladu z zakonom spremeni ali
dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka sprememba ali dopolnitev bo objavljena na
Portalu javnih naročil.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije
zastavljati v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem
jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem
jeziku.
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Ponudniki lahko zastavijo vprašanje v skladu z zgoraj navedenim do 27.12.2019 do
10:00. Naročnik bo na vprašanja odgovoril najpozneje šest dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
5.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

5.1.Splošno
Naročnik bo priznal sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudniku, pri
katerem niso podani pogoji za izključitev iz točke 5.2. predmetne razpisne
dokumentacije in izpolnjuje pogoje za sodelovanje iz točke 5.3. predmetne razpisne
dokumentacije, ter izpolnjuje vse ostale pogoje skladno z določili ZJN-3.
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza
potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni
dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno
nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V
nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko
ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon
(šesti odstavek 75. člena ZJN-3).
Ponudnik mora izpolnjevati razpisane pogoje na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb
oziroma kjer je to izrecno navedeno, na dan oddaje ponudbe, v nasprotnem primeru se
njegova ponudba izloči iz postopka.
Morebitna dokazila morajo ne glede na datum vedno izkazovati zadnje stanje
ponudnika.
Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo ponudniki predložiti ob oddaji ponudbe.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev s predložitvijo originalnih izjav in obrazcev ter
fotokopij drugih dokazil, v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz postopka.
Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora kot dokaz neobstoja razlogov za
izključitev oz. kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje predložiti dokazilo
pristojnega organa države, v kateri ima sedež. Če država članica ali tretja država
predmetnega potrdila ne izdaja ali če potrdilo ne zajema vseh primerov iz prvega in
drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih
je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni
predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični
državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v ponudbi navesti svojega
pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji 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).
Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, predložitev morebiti potrebnih
pooblasti za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oz. podatkov, predložitev
podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse
potrebno za pregled in preveritev ponudb. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi
naročnik (predvidoma 3 dni), naročniku ne izroči zahtevanih dokazil, bo naročnik
njegovo ponudbo izključil.
Naročnik
bo
iz
sodelovanja
v
postopku
javnega
naročanja
izključil
ponudnika/soponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3
ugotovi ali je drugače seznanjen, da zanj obstaja katerikoli od razlogov za izključitev,
naveden v točkah 5.2 te dokumentacije, ali če ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,
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navedenih v točki 5.3. te dokumentacije.
Če ponudnik prijavi sodelovanje podizvajalcev, veljajo tudi za vse podizvajalce vsi
razlogi za izključitev iz točke 5.2. in pogoji za sodelovanje iz točk 5.3.1., 5.3.2 in
5.3.3.4. Če podizvajalec teh pogojev ne izpolnjuje ali zanj obstajajo razlogi za
izključitev, ne more sodelovati pri izvedbi javnega naročila.
Informacije o ESPD:
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) predstavlja uradno
izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje
pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva
naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za
izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.
Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta
razpisna dokumentacija. Gospodarski subjekt (ponudnik/podizvajalec) naročnikov
obrazec ESPD (datoteka .XML) uvozi na spletni strani Portal javnih naročil/ESPD:
heep://www.enarocanje.si/ESPD/, vanj neposredno vnese zahtevane podatke, ter
izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD
uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na
svoj računalnik (disk oz. drug medij).
Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi
obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega
naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu
z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo. Naročnik ne bo prevzel nobene
odgovornosti za uporabo ESPD, ki ga je ponudnik že uporabil v prejšnjem postopku
javnega naročanja.
Kandidat naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD-ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa
naloži v »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži elektronsko podpisan ESPD v xml.
obliki ali nepodpisan ESPD v xml.obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s
Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno
zavezujoč dokument, ki ima enko veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče (podizvajalce/ gospodarski subjekt v skupni ponudbi) priloži
ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« podpisane ESPD.
5.2. Razlogi za izključitev ponudnika
5.2.1. Naročnik bo iz postopka predmetnega javnega naročila izključil ponudnika,
če je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega ponudnika ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje
ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj
iz 1. odst. 75. člena ZJN-3.
(Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.)
DOKAZILA:
 Obrazec ESPD in
 Obrazec Izjava in pooblastilo za pridobitev podatkov fizičnih oseb (Obr_7)
Za tuje ponudnike: poleg ESPD še izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register,
če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni
organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski
subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.
5.2.2. Naročnik bo iz postopka predmetnega javnega naročila izključil ponudnika,
če ponudnik na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih
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denarnih nedavčnih 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 znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO: Obrazec ESPD
Za tuje ponudnike: poleg ESPD še potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici
ali tretji državi.
5.2.3. Naročnik bo izključil iz postopka predmetnega javnega naročila ponudnika,
če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
DOKAZILO: Obrazec ESPD
5.2.4. Naročnik bo izključil iz postopka predmetnega javnega naročila ponudnika,
če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil
najmanj dve kršitvi v zvezi z 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, za kateri mu je bila s
pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečna globa za
prekršek.
DOKAZILO: Obrazec ESPD
Za tuje ponudnike: poleg ESPD še izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o
prekrških, ki jo vodi pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi.
5.2.5. Naročnik bo izključil iz postopka predmetnega javnega naročila ponudnika,
če je na dan oddaje ponudbe nad njim 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, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so
njegove poslovne dejavnosti 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.
DOKAZILO: Obrazec ESPD
5.3. Pogoji za sodelovanje
5.3.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila. (Za
izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.)

DOKAZILO: Obrazec ESPD
Za tuje ponudnike: poleg ESPD še izpis iz ustreznega registra, v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
5.3.2. Ustrezen ekonomski in finančni položaj:
Ponudnik zadnjih šest (6) mesecev pred objavo naročila na Portalu javnih naročil
(www.enarocanje.si) ni imel blokiranega nobenega od svojih poslovnih računov.
DOKAZILA: Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte svoje poslovne
račune ali obrazec BON 2 ali S.BON-1/P-AJPES
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Ponudnik s sedežem v tujini predloži dokazila, iz katerih bodo razvidni zahtevani
ekonomski in finančni podatki.
5.3.3. Tehnična in strokovna sposobnost:
5.3.3.1. Referenca:
Ponudnik je v obdobju zadnjih 4 (štirih) let (upoštevno obdobje od 1.1.2015 dalje)
vsaj enemu naročniku - odjemalcu dobavil ali dobavljal električno energijo, pri
čemer mora biti iz posamezne reference razvidno, da je z električno energijo
oskrboval najmanj 50 odjemnih mest in da vrednost posamezne reference
(enkratno ali pri sukcesivnih dobavah kumulativno za eno koledarsko leto) znaša
vsaj 150.000 kWh električne energije.
DOKAZILO:
• Izpolnjen obrazec Seznam referenčnih projektov (Obr_8),
• Potrdilo referenčnega naročnika, ki potrjuje, da je ponudnik uspešno izvedel
referenčno dobavo (Obr_8a),
• fotokopija pogodb (na zahtevo naročnika).
Naročnik si pridružuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe pogodbenih
obveznosti preveri neposredno pri referenčnem naročniku. Posli, ki so bili sklenjeni z
aneksom k pogodbi, ne štejejo kot veljavna (samostojna) referenca, ker sodijo k istemu
naročilu, za katerega je bila sklenjena osnovna pogodba.
Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt
lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi
subjekti le, če bodo slednji izvajali storitev oz. dobavljali blago, za katere se zahtevajo te
zmogljivosti.
Ponudnik se lahko sklicuje na reference svojega podizvajalca le, če ga v ponudbi imenuje za
podizvajalca za celotno dobavo, na katero se referenca nanaša in bo podizvajalec v tem obsegu
dobavo tudi dejansko izvedel.

5.3.3.2. Ponudnik je sposoben posredovati račune za obračunavanje električne
energije in zbirnike podatkov o rabi energije za obdobja (mesečno) za točno
določene skupine za posamezna merilna mesta v pisni in elektronski obliki.
DOKAZILO: Obrazec ESPD
5.3.3.3. Ponudnik zagotavlja, da je 50% dobavljene električne energije pridobljene
iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko.
DOKAZILO: Obrazec ESPD
5.3.3.4. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na
podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom ter ni ovir za podpis
pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen ZintPK.
DOKAZILO: Obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).
Ponudnik/podizvajalec/soponudnik z izpolnitvijo obrazca ESPD jamči, da ni ovir za podpis
pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen ZintPK. V primeru skupne ponudbe
je Obrazec ESPD obvezna priloga tudi za vsakega partnerja v skupni ponudbi. V primeru ponudbe
s podizvajalci je Obrazec ESPD obvezna priloga tudi za vsakega od podizvajalcev navedenim v
ponudbi.
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6.

PONUDBA

6.1. Predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN:
PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne
dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že
registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Pri
predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se
odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov podatke in
dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.
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 zakonika[1]). 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 dne 10.1.20120 do 10.00 ure. Za oddano
ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom
»ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba
ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo
ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta
zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati ali je
spremeniti.
Dostop do povezave
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je
na naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtm
l?zadevaId=14885

[1]

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in
20/18 – OROZ631)
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Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN
 v razdelek „Predračun” naloži izpolnjen obrazec Ponudbena cena (OBR_2) v .pdf
datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
 v razdelek »ESPD – ponudnik« priloži svoj ESPD,
 v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži ESPD ostalih sodelujočih,
 v razdelek „Drugi dokumenti” priloži vse ostale dokumente. Če se zahteva
podpis le-teh, so lahko podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokument ali drug
format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (kot primeroma *.tif,
*.jpg ali drugi), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot *.pdf
dokument.

6.2. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne
10.01.2020 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.
Odpiranje poteka tako, 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«. Javna objava se avtomatično zaključi po
preteku tam navedenega roka. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v
informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
6.3. Sprememba, dopolnitev in umik ponudbe
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za
predložitev ponudbe.
Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več spremeniti oddane
ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo.
Ponudnikovo obvestilo o dopolnitvi, spremembi ali umiku ponudbe mora biti zaprto,
označeno in dostavljeno kot oddaja ponudbe, na ovojnici pa mora biti dodatno
označeno »DOPOLNITEV«, »SPREMEMBA« oziroma »UMIK«.
Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti
ponudbe (navedene v ponudbi) bo imel za posledico unovčenje finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe.
6.4.

Vsebina ponudbene dokumentacije

6.4.1. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudnik mora predložiti naslednje dokumente:
elektronska oddaja v informacijskem sistemu e-JN:
1. Izpolnjen, podpisan obrazec Ponudba (Obr_1);
2. Izpolnjen, podpisan obrazec Ponudbena cena (Obr_2) (Ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec
Ponudbena cena (Obr_2) v *.pdf datoteki)
3. Izpolnjen, podpisan obrazec Izjava o ponujeni električni energiji iz OVE in/ali
SPTE z visokim izkoristkom (Obr_3);
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4. Izpolnjen, podpisan obrazec Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega
naročila z izjavo o posredovanju podatkov (Obr_4);
5. Izpolnjen, podpisan obrazec Izjava o podizvajalcih (Obr_5),
6. Izpolnjen, podpisan obrazec Izjava podizvajalca (Obr_5a), če ponudnik
nastopa s podizvajalc-em/-i;
7. Izpolnjen, podpisan obrazec Skupna ponudba (Obr_6), če gre za skupno
ponudbo;
8. Izpolnjen, podpisan obrazec Pooblastilo za podpis skupne ponudbe (Obr_6a),
če gre za skupno ponudbo;
9. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za ponudnika »ESPD – ponudnik«; v
primeru, da gre za skupno ponudbo ali ponudbo s podizvajalci, tudi za vsakega
soponudnika oz. podizvajalca posebej - v »ESPD – ostali sodelujoči« !)
10. Izpolnjen, podpisan obrazec Izjava in pooblastilo za pridobitev podatkov
fizične osebe (Obr_7)
11. Parafiran vzorec okvirnega sporazuma;
12. Parafiran vzorec pogodbe.
6.4.2. Podpisana vzorca okvirnega sporazuma in pogodbe
Ponudnik mora priložiti vzorec okvirnega sporazuma in vzorec pogodbe, ki ju mora
podpisati njegov zakoniti zastopnik ali prokurist, s čimer ponudnik izrazi strinjanje z
vsemi določili okvirnega sporazuma oz. pogodbe.
V primeru skupne ponudbe vzorca okvirnega sporazuma in pogodbe podpiše tisti
partner, kot je to določeno v dogovoru o skupnem nastopanju. V primeru ponudbe s
podizvajalci vzorec pogodbe podpiše glavni izvajalec.
6.5.

Druga pravila o ponudbi

6.5.1. Obseg ponudbe ter alternativne in variante ponudbe
Ponudnik mora oddati ponudbo za predmet naročila v celoti.
Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno
ponudbo. Ponudnika, ki bo oddal več kot eno ponudbo, bo naročnik izločil glede vseh
ponudb, ki jih bo oddal.
6.5.2. Samostojna ponudba
Samostojna ponudba je ponudba, ki jo ponudnik predloži samostojno, brez partnerjev v
skupni ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v
celoti tehnično in strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega
naročila.
6.5.3. Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (soponudnikov). Pri skupni
ponudbi se izpolnjevanje izključitvenih razlogov ugotavlja za vsakega ponudnika
posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse
ponudnike v skupini skupaj, razen pogojev pod točko 5.3.1., 5.3.2. in 5.3.3.4., ki jih
mora izpolnjevati vsak soponudnik (partner) v skupini.
Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
Vsak od soponudnikov mora izpolniti svoj obrazec ESPD!
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V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi izpolnjeni in podpisani tudi:
- obrazec Skupna ponudba (Obr_6),
- obrazec Pooblastilo za podpis ponudbe (Obr_6a) – za vsakega od ponudnikov
(partnerjev) v skupini,
- obrazec Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila in o posredovanju
podatkov (Obr_4) – za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini.
V primeru, da bo skupina ponudnikov oziroma skupna ponudba izbrana kot
najugodnejša, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom
pogodbe naročniku predložiti ustrezen pravni akt o skupni izvedbi razpisanega javnega
naročila (npr. pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju).
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati:
- navedbo vodilnega partnerja in vseh drugih partnerjev v skupini (naziv in naslov
partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka
transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner, in delež vsakega partnerja v
skupini v %,
- navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za izvajanje dogovora,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev za izvedbo del oz. dobavo po
pogodbi,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti podpisan in žigosan s strani vseh
partnerjev (oz. njihove osebe, pooblaščene za zastopanje) in mora veljati ves čas
trajanja pogodbe o izvedbi razpisanega javnega naročila.
6.5.4. Ponudba s podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval z enim ali več
podizvajalci, mora to v ponudbi navesti skladno s priloženim obrazcem Izjava o
podizvajalcih (Obr_5).
Za podizvajalca šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za
ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila dobavlja
blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava dati v
podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- dokazilo o izpolnjevanju za podizvajalca zahtevanih pogojev, navedenih v točki 5.
(5.2 in 5.3.1 in 5.3.2 in 5.3.3.4) te dokumentacije,
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb pri
podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca, bo moral
glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že
vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava vključiti v izvajanje gradenj po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih
dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec
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skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na razloge za izključitev in
pogoje za priznanje sposobnosti in so navedeni v točki 5.2 in 5.3.1 in in 5.3.2 in 5.3.3.4
te dokumentacije.
Naročnik bo zavrnil sodelovanje vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za
izključitev zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti. 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 naročnik opredelil v tej dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca,
bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno
naročilo.
Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno le v primeru, da bo podizvajalec to
zahteval. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, to zavezuje tako
naročnika kot glavnega izvajalca. Če bo podizvajalec 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 poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika;
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo
podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od
glavnega izvajalca (izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od
plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom
javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne
bo ravnal skladno z zahtevami iz te točke oziroma skladno s 94. členom ZJN-3, bo
naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Vsak od podizvajalcev mora izpolniti obrazec ESPD ter obrazec Izjava podizvajalca
glede neposrednih plačil naročnika (Obr_5a).
6.6.

Jezik ponudbe

Ponudba mora biti v celoti predložena v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom,
dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni (uradni
prevodi) prevodi v slovenskem jeziku.
V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se
šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.
6.7.

Oblika ponudbe

Ponudnikove listine morajo biti podpisane s strani osebe, ki ima pravico zastopanja
ponudnika.
Ponudnikova dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, z jasnimi tiskanimi črkami in le-te datirati, podpisati. Vsi dokumenti
morajo biti na mestih, kjer je to zahtevano, podpisani s strani osebe, ki ima pravico
zastopanja ponudnika. Ponudnik mora zahtevane obrazce izpolniti brez dodatnih
pripisov in pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
V kolikor ponudnik predloži izjave in druga dokazila na lastnih obrazcih, morajo le-ti po
vsebini ustrezati priloženim obrazcem (Obr_nn).
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V primeru skupne ponudbe oziroma ponudbe s podizvajalci mora vodilni partner oziroma
glavni izvajalec najprej priloži svoj dokument ter takoj za njim dokument partnerja
oziroma podizvajalca.
Morebitne popravke mora ponudnik opremiti s podpisom osebe, ki ima pravico
zastopanja. Iz popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo popravljeno.
Ponudnik nosi vse stroške, ki so povezani s pripravo in predložitvijo ponudbe.
6.8.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.06.2020.
V primeru, da nastopijo razlogi (vložitev zahtevka za revizijo, višja sila ipd.), zaradi
katerih podpis pogodbe ne bi bil opravljen do tega datuma, mora ponudnik zagotoviti,
pa se veljavnost ponudbe podaljša.
6.9.

Zaupnost podatkov, vključenih v ponudbeno dokumentacijo in vpogled v
dokumentacijo

Podatki, povezani s pregledom, ocenjevanjem in primerjavo ponudb, ne bodo
posredovani ponudnikom ali katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek,
vse do izdaje odločitve o oddaji naročila.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljani samo za
namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo
vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v
nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni
za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Kot zaupne lahko ponudnik označi
podatke in dokumente, ki se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l.
RS, št. 42/2006 s spremembami) lahko štejejo kot poslovna skrivnost ter podatke, ki se
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (ZTP, Ur.l. RS, št. 87/2001 s spremembami) lahko
štejejo kot tajni podatek.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji,
ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«,
»POSLOVNA SKRIVNOST« ipd. pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala
ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del
podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.
Ponudbi mora biti priložen sklep ponudnika o varovanju poslovne skrivnosti, sprejet v
skladu z 39. členom ZGD-1.
Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj
navedeno.
Ne glede na označbo »zaupno«, »poslovna skrivnost« ipd. so javni:
- podatki iz specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te
specifikacije,
- cena na enoto,
- vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe,
- vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih ter
- reference v javnem sektorju meril.
Naročnik bo po objavi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila omogočil
vpogled, skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v treh delovnih
dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega
ponudnika najpozneje v treh delovnih dnevih od prejema zahteve.
Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa
zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.
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6.10. Ponudbena cena
Ponudnik mora izpolniti vse postavke na obrazcu Ponudbena cena (Obr_2) in ga
podpisati. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži
izpolnjen obrazec »Ponudbena cena (Obr_2)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na
odpiranju ponudb.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazca Ponudbena cena (Obr_2).
Ponudbene cene so fiksne ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne
računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.
Ponudbene cene na enoto morajo biti zneskovno izražene v evrih (EUR), na pet (5)
decimalnih mest natančno.
Ponudnik mora izpolniti s številko vsako postavko na obrazcu Ponudbena cena (Obr_2),
le popust se izrazi v odstotku (%). V primeru, da je cena nič, mora to navesti s številko
(0,00 EUR) in bo naročnik štel, da jo ponuja brezplačno. V primeru, da ponudnik pri
kateri od postavk ne izpolni mesta »cena na enoto« s številko na pet decimalnih mest
natančno, se bo štelo, da navedene postavke ne ponuja in bo njegova ponudba
zavrnjena kot nedopustna.
Ponudbene cene na enoto iz predloženega obrazca Ponudbene cene so fiksne ves čas
trajanja pogodbenega razmerja in ponudnike zavezujejo za ves čas trajanja okvirnega
sporazuma.
7.

MERILA ZA IZBOR

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ petimi (5) najugodnejšimi ponudniki, ki
bodo oddali dopustno ponudbo. Ponudbe bodo ocenjene na podlagi merila ekonomsko
najugodnejša ponudba. Izbranih bo največ pet najugodnejših ponudb, ki bodo dosegle
najvišje število točk, skladno s spodaj navedeno formulo.
Naročnik bo posamezno naročilo za dobavo električne energije za obdobje od uspešno
izpeljanega predmetnega postopka javnega naročila, predvidoma od 27.2.2020 31.12.2023 oddal ponudniku, ki bo predložil najugodnejšo ponudbo na podlagi teh istih
meril za izbor.
Po zaključku tega postopka in sklenitvi okvirnih sporazumov bo naročnik izvajal okvirni
sporazum na način, da bo ponovno odpiral konkurenco med gospodarskimi subjekti, ki
so podpisniki okvirnega sporazuma, in sicer v primeru, da bo prišlo do spremenjenih
razmer na trgu električne energije za negospodinjske uporabnike, v smislu znižanja cen
električne energije, kar je razvidno iz uradnih objav Statističnega urada RS (ali drugih
uradnih objav), ali v primeru izpolnjenih pogojev za predčasno prenehanje pogodbe o
dobavi. V tem primeru bo za nadaljnje dobave električne energije, predvidoma za
obdobje 12 oz.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.
Ponovno odpiranje konkurence se bo izvajalo na klasični način (oddaja pisnih ponudb),
dokler ne bo v sistemu e-JN omogočeno izvajanje okvirnega sporazuma.
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Ekonomsko najugodneša ponudba se izračuna po formuli:
Točkovanje ponudbe = točke po merilu »cena« (ponder: 75 točk) + točke po merilu
»okoljski vidik« (ponder: 25 točk).
Izbran bo ponudnik, ki bo na podlagi seštevka točk posameznih meril zbral najvišje
število točk. Skupaj je možnih največ 100 točk.
Točkovanje po merilu »cena«:
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 Ponudbena cena, tiste izmed prejetih ponudb, ki je med vsemi
prejetimi ponudbami najnižja.
Točkovanje po merilu »okoljski vidik«:
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
Točkovanje »okoljski vidik«:= ----------------------------------------------- x 25
najvišji delež s potrdili o izvoru
Minimalni delež energije, proizvedene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom in/ali
več energije iz SPTE, ki temelji na OVE, je 50%.
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.
»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.
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.
Izvajalec, ki bo izbran za izvajanje posla na podlagi tega povpraševanja, izvede posel
skladno z okvirnim sporazumom in sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije ter
dokumentacijo, predloženo v posameznem povpraševanju.
8.

FINANČNA ZAVAROVANJA

8. 1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
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Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.
8.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudbi mora ponudnik priložiti vzorec obrazca Menična izjava za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti s pooblastilom za unovčenje iz razpisne dokumentacije
(Obr 9), ki ga mora ponudnik podpisati.
Izbran ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za
veljavnost pogodbe, predložiti naročniku 2 (dva) kom bianco menic in 2 (dva) kom
menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev ter
unovčenje. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 10% pogodbene vrednosti (z
DDV).
Menična izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za unovčenje
mora biti izstavljena v skladu z vzorcem menične izjave iz razpisne dokumentacije
(Obr_ 9).
Menice morajo biti nepoškodovane.
Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil:
- če ponudnik svojih obveznosti ne bo začel izvajati (tudi samo delno);
- če bo ponudnik izvajanje svojih obveznosti opustil (tudi samo delno);
- če bo z izvajanjem obveznosti v zamudi ali pa obveznosti drugače ne bo izvajal
kvalitetno;
- če bo pogodba odpovedana zaradi razlogov na strani ponudnika;
- v drugih primerih, dogovorjenih v pogodbi.

9.

POSREDOVANJE PODATKOV

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredovati
podatke o:
- svojih 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 njim povezane družbe.
Ponudnik mora izpolniti in ponudbi predložiti podpisano in žigosano izjavo, da bo v roku
osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke iz prejšnjega odstavka
(Obr_4).
10.

PREVERITEV PONUDBE

Naročnik bo prejete ponudbe preveril v skladu z 89. členom ZJN-3.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve iz 90. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino
podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe ponudnikov, s katerimi se je odločil skleniti
okvirni sporazum.
Če se bo pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavil utemeljen sum, da je
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične
izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo
postopka o prekršku iz drugega odstavka 112.a člena ZJN-3.
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11.

IZBOR PONUDNIKA IN ODDAJA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s petimi najugodnejšimi ponudniki, ki bodo oddali
dopustno ponudbo.
Po zaključku tega postopka in sklenitvi okvirnih sporazumov bo naročnik sklenil pogodbo
o dobavi električne energije za leta 2020-2023 (predvidoma od 27.2.2020 dalje) z
najugodnejšim ponudnikom na podlagi merila, opredeljenega v 7. točki teh Navodil, ob
upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena ZJN-3.
Nadalje pa bo odpiral konkurenco skladno z določili okvirnega sporazuma.
Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej
dokumentaciji, v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3 odloči, da ne odda javnega
naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če bi kadarkoli do
izdaje odločitve o oddaji javnega naročila ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti
okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni
preteklo tri leta.
V kolikor so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti
ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko
naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali
dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod
pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in
transparentnosti.
Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije
ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih
obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno
preveriti.
Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni
ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati:
- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s pravili za
popravo računskih napak skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v
okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega
naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja.
Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme
popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena
na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb
ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene
matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika
popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki
jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične
operacije. Ne glede na prejšnji stavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika
napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih
stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali
kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni
bila sprejeta njegova ponudba.
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Izbrani ponudnik oz. izbrani ponudniki bo/do pozvan/-i k podpisu okvirnega sporazuma
oz. pogodbe. Če ponudnik okvirnega sporazuma ali pogodbe o dobavi v roku, ki ga bo
določil naročnik, ne bo podpisal, se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe, razen če
naročnik ponudniku ne določi novega roka. V primeru, če ponudnik okvirnega sporazuma
ali pogodbe ne podpiše v danem roku, ki mu ga določi naročnik, bo naročnik unovčil
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 kadarkoli pred potekom roka
za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja, pri čemer bo navedeno odločitev
objavil na portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na portalu javnih naročil se
šteje, da je odločitev vročena, že predložene ponudbe pa bo naročnik neodprte vrnil
pošiljateljem.
Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse
ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni
izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, obvestiti
ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo. Navedeno odločitev bo naročnik
objavil na portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na portalu javnih naročil se
šteje, da je odločitev vročena.
Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku
javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili
ponudbe.
Naročnik bo odločitev v postopku javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil.
Z dnem objave odločitve na portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.
Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu
javnih naročil!
Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni več mogoče zahtevati pravnega
varstva.
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik 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 z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od
izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, o svoji
odločitvi in o razlogih zanjo pa bo pisno obvestil vse ponudnike ali kandidate.
12.

ZAHTEVEK ZA REVIZIJO

Zahtevek za revizijo lahko v skladu za Zakonom 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 javnega naročila in ji je ali bi
ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo lahko vloži tudi
zagovornik javnega interesa, ki je oproščen plačila takse.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila,
zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in
ZPVPJN ne določata drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave,
povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo po odprtem postopku, mora biti
vložen v roku osem delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu, razen če zakon
dopušča, da se zahtevek za revizijo vloži po tem roku in v primerih, ko vlagatelj
dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotovitvi pred tem rokom.
Obvezne sestavine zahtevka za revizijo so:
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-

ime in naslov vlagatelja ter kontaktna oseba
ime naročnika
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju
sposobnosti
predmet javnega naročila
očitane kršitve
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem,
navedba, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj je v skladu z 71. čl. ZPVPJN ob vložitvi zahtevka za revizijo zoper vsebino
objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo v postopku zbiranja
ponudbe po predhodni objavi dolžan vplačati z zakonom določeno takso v višini
4.000,00 EUR na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter
način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki
Slovenije za namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek ( TRR: SI56 0110
0100 0358 802, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, SVIFT KODA BS
LJ SI 2X, IBAN: SI56011001000358802, referenca 11 16110-7111290-00xxxxLL -

oznaka xxxx pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni leto; npr.
999917)
Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku neposredno ali s priporočeno poštno pošiljko.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance po
pošti priporočeno s povratnico.

II. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
Podatki o javnem naročilu:
Naročnik: JZ DESETKA CELJE, številka spisa: 129/2019, JN: 1/2019-B

Objava na portalu javnih naročil Uradnega lista: JN008623/2019-B01
Objava v glasilu EU- TED: 2019/S 240-588506
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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, PREDVIDOMA OD 27.2.2020 DO 31.12.2023« (št.
spisa: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.
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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:

Energija VT

Energija MT
Energija ET

Ocenjena količina
predvidene
46 mesečne porabe
porabe
(enota: kWh)

Cena
električne
energije
brez DDV
in dajatev
na enoto
/kWh/
v EUR
(5
decimalnih
mest!)

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

POPUST
(v %)

Končna cena
električne
energije brez
dajatev
za celotno
količino v EUR

(zaokrožiti na 2
decimalni mesti!)

(zaokrožiti na
2 decimalni
mesti!)

284.932,00Wh
(podatek za 46
mesecev)
(podatek za 1 letno
obdobje: 74.330,00 kWh)
285.932,00 kWh
(podatek za 46
mesecev)
(podatek za 1 letno
obdobje: 74.602,00 Kwh)
1,00

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).
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Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
__________________________________
Podpis zakonitega zastopnika
_______________________
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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
______________________________
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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 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 JZ 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
______________________________

26

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

27

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 (številka
spisa naročnika: 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:
______________________________
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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.

Ime in priimek zakonitega zastopnika
podizvajalca:

Kraj in datum:
____________________________

Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca
______________________________
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Obr_6
SKUPNA PONUDBA
Ponudnik:_________________________________________________________________
(firma in sedež ponudnika)
V okviru predmetnega javnega naročila »Dobave električne energije« 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

Delež
partnerja
(v % od
celotnega
naročila)

Kraj in datum:

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.
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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 JN
1/2019-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.

Ime in priimek pooblastitelja:
______________________________

Kraj in datum:
____________________________

Podpis pooblastitelja
______________________________
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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 ZJN-3
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-12019-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.
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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:
______________________________

33

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
__________________________

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
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Obr_9
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 »……….« (številka spisa
naročnika:129/2019, JN:1/2019-B) izročamo 2 (dve) podpisani bianco menice ter to
menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Naročnika JZ………………….. , ……………………………………, 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
JZ…………….., …………………… 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:
________________
Izdajatelj menice: __________________________
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Datum: ________________

(ponudnik)
__________________________
(ime in priimek zakonitega
zastopnika)
________________
_________
(funkcija)
_________________________
(podpis)

Priloga: 2 kom bianko podpisane menice
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