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RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ODDAJE
NAROČILA MALE VREDNOSTI

za predmet javnega naročila:
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Portal javnih naročil RS št. JN001450/2018-W01 z dne 9. 3. 2018

Ljutomer, 2018

9240 Ljutomer
Fax: 02/58 58 248
I: www.jp-prlekija.si

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer

VABI

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije
za oddajo javnega naročila:
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo, s katerim bo sklenjena pogodba.
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila
razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov.

S spoštovanjem,

Javno podjetje Prlekija, d.o.o.
Direktor:
Davorin KURBOS, univ.dipl.ekon.
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1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje od 1.5.2018 od 00:00 do
30.4.2019 do 24:00 za objekte na območju občin Apače, Gornja Radgona, Ljutomer, Križevci,
Veržej, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so v lasti ali v upravljanju Javnega podjetja
Prlekija d.o.o..
Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.
Podrobneje je predmet javnega naročila opisan v točki 2.2. razpisne dokumentacije (Tehnične
zahteve).
1.2.

Podatki o naročniku in kontaktna oseba

Naziv: Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Naslov: Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer
Internetni naslov: http://www.jp-prekija.si/
Zakoniti zastopnik: Davorin KURBOS, direktor
Kontaktna oseba: Tomislav ZRINSKI
Elektronski kontakt: tomi.zrinski@jp-prlekija.si
Telefonski kontakt: +386 (0)2 5858 260

1.3.

Rok za predložitev ponudb

Ponudbe morajo k naročniku na naslov Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240
Ljutomer prispeti najkasneje do srede, 28.03.2018, do 9. ure.
Če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure. V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na
zgoraj navedenem naslovu, v sprejemni pisarni.
Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena
prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil
ponudniku, z navedbo, da je bila prepozna.
Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.
Ponudba mora biti oddana v zaprtem ovitku (kuverti), na katero ponudnik prilepi obrazec, ki je
priložen v prilogi 9.
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1.4.

Javno odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 28.03.2018, ob 9.30 uri v sejni sobi na sedežu naročnika.
Na javnem odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, ki pred
odpiranjem ponudb komisiji pristojni za odpiranje ponudb izročijo pisna pooblastila za zastopanje
ponudnika (priloga 10). Pooblastila za zastopanje ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so
registrirani za zastopanje.

1.5.

Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določili:
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3),
- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017);
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011,
60/2011-ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I in 60/2017; v nadaljevanju: ZPVPJN),
- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se
nanaša na predmet javnega naročila.
Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih
glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja in predpise, ki se nanašajo na
izvedbo predmeta javnega naročila in sicer:
- Energetski zakon-1 (Ur. l. RS, št. 17/2014 in 81/2015),
- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1 in in 64/2016 – odl. US);
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 70/2008, 108/2009, 48/2012,
57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016 in 61/2017-GZ);
- Uredba o tarifnem sistemu za prodajo električne energije (Ur. l. RS, št. 36/2004 in
51/2004 – EZ-A);
- drugi predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.

1.6.

Opredelitev postopka

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom
ZJN-3.

1.7.

Jezik

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in
podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi. V kolikor bo katerikoli
dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni
predložil.
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Izjemoma lahko ponudnik predloži dokument v tujem jeziku, vendar mora prošnjo za predložitev
dokumenta v tujem jeziku posredovati na Portal javnih naročil (pod vprašanja) in počakati na
naročnikov odgovor oziroma odločitev.

1.8.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila glede razpisne dokumentacije lahko zainteresirani kandidati zahtevajo preko
Portala javnih naročil, vendar najkasneje do šest (6) koledarskih dni pred potekom roka za
predložitev ponudb. Prosimo vas, da pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije zahtevate
najkasneje do 22.03.2018 do 14.00 ure.
Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje tri (3) koledarske
dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno.

1.9.

Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki
razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, ki jih morajo
ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.
Vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in
odgovori na vprašanja ponudnikov bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

1.10. Variantna ponudba
Variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal.

1.11. Pogajanja
Naročnik pogajanj ne bo izvajal.

1.12. Jamstvo za napake
Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst
napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

1.13. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in
strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih ponudnikov, ne glede na pravno razmerje
med njim in temi subjekti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora
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naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva. V primeru, da subjekti, katerih
zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te
dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta,
ki ne izpolnjuje pogojev.
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in
finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti odgovorni za
izvedbo javnega naročila.

1.14. Podizvajalci
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti
javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, 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 glavnega izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu
najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih (5) dneh
po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94.
člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje
v desetih (10) dneh od prejema predloga.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz 75. člena ZJN-3
izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila, kar dokazuje glavni
izvajalec s predložitvijo »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2).
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V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral z naročnikom skleniti pogodbo v skladu s
petim odstavkom 94. člena ZJN-3.
V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v ponudbi priložiti
izpolnjeni prilogi 5 in 6.

1.15. Skupna ponudba
Skupina gospodarskih objektov lahko predloži skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo
naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora vsebovati vsaj:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
matična in davčna številka, številka TRR);
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini;
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika;
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini v odstotkih in vrednost
del, ki jih bo prevzel posamezni partner v skupini;
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini;
- reševanje spora med partnerji v skupini;
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini;
- rok veljavnosti akta.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava
članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi
prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma, če je zoper katerega od članov skupine uveden
postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi
javnega naročila.

1.16. Dopustnost in dopolnitev ponudb
Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam
naročnika, določenim v popisu del, grafičnih prilogah in v dokumentaciji za oddajo javnega
naročila, ki 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.
Naročnik lahko od ponudnika zahteva, če se mu zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo mora
predložiti ponudnik, nepopolna ali napačna, oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, da
ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni
ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna
z načeloma enake obravnave in transparentnosti.
Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne
smeta spreminjati.
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Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne
informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudbo ponudnika izločiti.

1.17. Sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov
Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila v roku devetdeset (10) dni od roka za
oddajo ponudb, ki bo objavljena na Portalu javnih naročil.
Naročnik bo sklenil pogodbo v roku pet (5) dni od pravnomočnosti odločitve javnega naročila. Po
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega 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 nemogoča. Če naročnik
odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega
naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa
pisno obvesti ponudnike ali kandidate.

1.18. Pravno varstvo
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z določbami ZPVPJN.
Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za pravno varstvo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje
javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil
ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba,
kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati v skladu prvim
odstavkom 71. člena ZPVPJN takso v višini 2.500,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100
0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na
enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa
pomenita oznako leta).
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno
neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora
zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena
ZPVPJN.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN
ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh
delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

8

1.19. Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:
- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3;
- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.
2. PONUDBA IN TEHNIČNE ZAHTEVE
2.1.

Splošne zahteve

2.1.1. Ponudbena vrednost
Ponudbena cena mora biti izražena v EUR. Ceno za kWh električne energije za posamezno tarifo
ponudniki vpišejo na pet decimalnih mest natančno, skupno ceno pa na dve decimalni mesti
natančno.
Cena mora biti fiksna za ves čas veljavnosti sklenjene pogodbe.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in
nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela in
stroški izdelave ponudbene dokumentacije.
2.1.2. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna še najmanj šestdeset (60) koledarskih dni od datuma, določenega za
oddajo ponudb.
2.1.3. Način obračunavanja in plačilni pogoji
Ponudnik mora izstavljati zbirne račune, to je enkrat mesečno, do 12. dne v mesecu za opravljene
storitve v preteklem mesecu.
Rok plačila je 30 dni koledarskih dni od prejema računa.
2.1.4. Rok dobave (ali rok izvedbe)
Ponudnik mora naročniku zagotavljati dobavo električne energije v obdobju 1 leta in sicer od
1.5.2018 do 30.4.2019.
2.2.

Tehnične zahteve

Predmet javnega naročila je dobava električne energije v obdobju od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 v
naslednjih ocenjenih količinah:
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predvidena letna skupna
dobava VT (kWh)

predvidena letna skupna
dobava MT (kWh)

predvidena letna skupna
dobava ET (kWh)

2.092.497

2.206.330

87.090

Navedene ocenjene vrednosti veljajo za celotno trajanje javnega naročila.
Seznam odjemnih mest in predviden plan dobave električne energije na odjemnih mestih

1. Objekti, ki so v upravljanju JP Prlekije - oskrba s pitno vodo
Št.
merilnega
mesta

Naziv odjemnega mesta

218807
5471
5474
5481
5530
5531
5873
5911
5942
5470
206092
4752
239496
239497
242667
239495
252854
4-005963

POSLOVNI PROSTORI JP PRLEKIJA
VODNI STOLP ŠPRINC
ČRPALIŠČE VODE LUKAVCI
VODOHRAN STARA CESTA
VODOHRAN LJUTOMER
VODOHRAN VILA
PREČRPALIŠČE VARDOV GRAD
VODOHRAN BRANEK
ČRPALIŠČE VODE MOTA
PREČRPALIŠČE VODE ŠPRINC
PREČRPALIŠČE VODE ŽIHLAVA
PREČRPALIŠČE VODE LEŠANE
ČRPALIŠČE VODE TERBEGOVCI
ČRPALIŠČE VODE ŽIHLAVA
VODOHRAN BREZJE
VODOHRAN SOVJAK
PREČRPALIŠČE VODE SV. JURIJ - trg
PREČRPALIŠČE PRECETINCI

SKUPAJ

Ocenjena Ocenjena
Ocenjena
poraba
poraba
poraba
energije energije MT energije ET
VT (kWh)
(kWh)
(kWh)

Ocenjena
poraba
skupaj
(kWh)

16.800
1.000
250.000
7.000
9.000
4.000
2.000
10.000
75.000
3.500
4.000
18.000
10.000
15.000
1.000
4.000
1.000
16.000

9.500
1.000
210.000
7.000
8.000
4.200
1.800
8.000
80.000
4.500
3.000
18.000
15.000
16.000
15.000
4.000
1.000
16.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26.300
2.000
460.000
14.000
17.000
8.200
3.800
18.000
155.000
8.000
7.000
36.000
25.000
31.000
16.000
8.000
2.000
32.000

447.300

422.000

0

869.300

2. Objekti, ki so v upravljanju JP Prlekije - odvajanje in čiščenje odpadne vode
Št.
merilnega
mesta
204478
218522
229261
241876

Naziv odjemnega mesta

ČISTILNA NAPRAVA VERŽEJ
ZBIRNI KOLEKTOR »S« ČrpališčeLJUTOMER
Črpališče Č3 – NORŠINCI
Črpališče Č3 S1 KRIŠTANCI

Ocenjena Ocenjena
Ocenjena
poraba
poraba
poraba
energije energije MT energije ET
VT (kWh)
(kWh)
(kWh)

Ocenjena
poraba
skupaj
(kWh)

35.000
32.000

40.000
30.000

0
0

75.000
62.000

7.000
400

7.500
600

0
0

14.500
1.000
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241877
241878
241879
230038
230037
230043
230034
230027
230064
230030
230028
239648
239649
248013
252155
254924
245678
252103
252104
252105
224586
241083
241084
241085
241086
241087
241088
241089
241090
241091
241092
241082
254052
221621
4-257759
241445
4-256658
4-237394
4-8004811
4-8004980
4-8004802
4-239948
4-8004705
4-257693
4-257691

Črpališče Č3 S2 ŠALINCI
Črpališče Č3 S3 ŠALINCI
Črpališče Č3 S4 ŠALINCI
Črpališče Č4 – LUKAVCI
Črpališče Č5 – KLJUČAROVCI
Črpališče Č6 – BORECI
Črpališče Č7 – KRIŽEVCI 1
Črpališče Č8 - ILJAŠEVCI
Črpališče Č9 – STARA NOVA VAS 1
Črpališče Č10 – STARA NOVA VAS 2
Črpališče Č11 – KRIŽEVCI 2
Črpališče 1S - LUKAVCI
Črpališče 2S - LUKAVCI
Črpališče Č12 – STROČJA VAS
Črpališče Č14- STARA NOVA VAS 3
Črpališče Č13 BUČEČOVCI
Črpališče Č5 S1- KLJUČAROVCI
Črpališče Č15 PRISTAVA 1
Črpališče Č16 PRISTAVA 2
Črpališče Č17 PRISTAVA 3
CČN LJUTOMER
Č1 TP-64 GIBINA
Č2 TP-064 GIBINA
Č3 TP-28 RAZKRIŽJE
Č4 TP-028 RAZKRIŽJE
Č5 TP-386 RAZKRIŽJE 2
Č6 TP-106 VEŠČICA
Č7 TP-386 RAZKRIŽJE 2
Č8 TP-427 RAZKRIŽJE 3
Č9 TP-386 RAZKRIŽJE 2
Č10 VEŠČICA
ČISTILNA NAPRAVA RAZKRIŽJE
Črpališče Č1-B BUNČANI
ČRPALIŠČE BANOVCI
Črpališče Č7 S1 - ILJAŠEVCI
Črpališče 11 ŠPRINC
Črpališče VUČJA VAS
ČISTILNA NAPRAVA SEGOVCI
ČRPALIŠČE APAČE 2-ČP3
ČRPALIŠČE APAČE 1-ČP2
VAKUMSKA POSTAJA ČRNCI
VAKUMSKA POSTAJA SEGOVCI
VAKUMSKA POSTAJA APAČE
Črpališče MOTA 1
Črpališče MOTA 2

550
550
2.000
7.000
6.500
2.800
1.800
1.700
1.400
400
220
200
200
3.400
1.400
110
350
590
550
450
300.000
3.700
2.700
1.300
5.100
180
750
750
1.000
180
3.000
30.100
670
0
750
620
1.200
65.000
690
300
2.800
2.100
2.800
750
950

650
700
2.500
6.800
6.800
3.000
2.100
2.000
1.900
450
250
250
280
3.750
1.600
150
400
640
600
470
301.000
3.600
2.600
1.000
5.000
200
850
890
1.300
220
4.000
33.000
750
0
900
700
1.300
77.000
650
500
2.400
2.200
2.700
800
1.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.200
1.250
4.500
13.800
13.300
5.800
3.900
3.700
3.300
850
470
450
480
7.150
3.000
260
750
1.230
1.150
920
601.000
7.300
5.300
2.300
10.100
380
1.600
1.640
2.300
400
7.000
63.100
1.420
200
1.650
1.320
2.500
142.000
1.340
800
5.200
4.300
5.500
1.550
1.950
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4-257705 Črpališče - CVEN 1
4-257707 Črpališče - CVEN 2
4-8013882 Črpališče Č4 3S - GOMILA

SKUPAJ

2.400
4.500
160

2.700
5.000
140

532.260

556.150

5.100
9.500
300

200

1.106.710

3. Objekti, ki bodo predvidoma dani v upravljanje in za porabo trenutno plačuje Komunala
Radgona
Št.
merilnega
mesta

Naziv odjemnega mesta

4-5156

VODNO PREČRPALIŠČE ČREŠNJEVCI

4-4946
4-218031
4-5012
4-4964
4-5074
4-5086
4-4960
4-5078
4-5042
4-200186
4-5018
4-5043

Ocenjena Ocenjena
Ocenjena
poraba
poraba
poraba
energije energije MT energije ET
VT (kWh)
(kWh)
(kWh)

Ocenjena
poraba
skupaj
(kWh)

0

0

3.921

3.921

PČ LOMANOŠE
PČ NORIČKI VRH POLICE
PČ ČREŠNJEVCI 128
VH GRAJSKA CESTA
VODOHRAN PLITVIČKI VRH
VODOHRAN ZBIGOVCI
PČ GRAJSKA CESTA
PČ OREHOVCI
VH POLICE
PČ MULEC ZBIGOVCI
VH PTUJSKA CESTA
VH POLIČKI VRH POLICE

405
1.639
1.493
0
287
828
0
0
0
0
275
0

519
1.865
1.496
0
377
869
0
0
0
0
344
0

0
0
0
1.053
0
0
2.384
1.828
718
20
0
156

924
3.504
2.989
1.053
664
1.697
2.384
1.828
718
20
619
156

SKUPAJ

4.927

5.470

10.080

20.477

4. Objekti, ki bodo predvidoma dani v upravljanje in za porabo trenutno plačuje SIM Radenci

Št.
merilnega
mesta
4-5010
4-212566
4-4982
4-5022
4-69247

Naziv odjemnega mesta

Ocenjena Ocenjena
Ocenjena
poraba
poraba
poraba
energije energije MT energije ET
VT (kWh)
(kWh)
(kWh)

Ocenjena
poraba
skupaj
(kWh)

Vodovod RADENSKI VRH
Črpališče - ŠOLA KAPELA
vodovod PARIČJAK
Vodovod JANŽEV VRH
Vodovod HRAŠENSKI VRH

3.500
0
0
0
0

3.200
0
0
0
0

0
8.800
60.800
7.200
10

6.700
8.800
60.800
7.200
10

SKUPAJ

3.500

3.200

76.810

83.510

5. Objekti, ki bodo predvidoma dani v upravljanje in za porabo trenutno plačuje Radenska
d.d.
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Št.
merilnega
mesta

Naziv odjemnega mesta

Ocenjena Ocenjena
Ocenjena
poraba
poraba
poraba
energije energije MT energije ET
VT (kWh)
(kWh)
(kWh)

Ocenjena
poraba
skupaj
(kWh)

VH RADENSKI VRH
VH NORIČKI VRH

4.000
10

4.000
10

0
0

8.000
20

SKUPAJ

4.010

4.010

0

8.020

6. Objekti, ki bodo predvidoma dani v upravljanje in za porabo trenutno plačujejo občine
(oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
Št.
merilnega
mesta

Naziv odjemnega mesta

4-8000679
4-262326
4-8003034
4-239498
4-241104
4-8006703
4-262328
4-8003025
4-241105
4-8003029
4-8005467

Črpališče 2-PLEŠIVICA
Črpališče ZASADI
Vodohran ŠPINDLER
Črpališče BISERJANE
Črpališče RADOMERJE
ČP RADOSLAVSKI BREG
Črpališče BUČEČOVCI
Vodohran MORAVSKI VRH
Črpališče RADOMERŠČAK
VH RADOSLAVSKI BREG
VODNI VIR SEGOVCI
VODNI VIR PODGRAD
Črpališče VRATJA VAS
VH VRATJI VRH
Črpališče GRABE
VH VRATJI VRH
Črpališče GRABE
Črpališče-ŠLEBINGERJEV BREG
Črpališče HERCEGOVŠČAK
PP ROŽIČKI VRH
PP KRALJEVCI
VH KAPELSKI VRH
VH MALA NEDELJA
ČN BANOVCI S PČP ZELENI GAJ
ČRPALIŠČE 1 KRAPJE
ČRPALIŠČE 2 KRAPJE

4-8005463
4-4801
4-247632
4-8001627
4-247632
4-8001627
4-8005641
4-8005642

Ocenjena Ocenjena
Ocenjena
poraba
poraba
poraba
energije energije MT energije ET
VT (kWh)
(kWh)
(kWh)

Ocenjena
poraba
skupaj
(kWh)

4.000
3.500
1.800
6.200
19.200
3.000
4.800
2.000
15.000
3.500
245.000
700.000
5.600
5.100
4.400
5.100
4.400
1.100
6.000
3.000
3.000
2.500
2.000
48.400
950
950

9.100
5.400
2.100
6.750
20.850
3.000
6.750
2.000
15.000
5.400
285.000
760.000
6.650
6.000
4.600
6.000
4.600
1.300
4.500
3.000
3.000
2.500
2.000
48.000
1.000
1.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13.100
8.900
3.900
12.950
40.050
6.000
11.550
4.000
30.000
8.900
530.000
1.460.000
12.250
11.100
9.000
11.100
9.000
2.400
10.500
6.000
6.000
5.000
4.000
96.400
1.950
1.950

SKUPAJ

1.100.500

1.215.500

0

2.316.000

SKUPAJ (1+2+3+4+5+6)

2.092.497

2.206.330

87.090

4.404.017
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Navedene količine so okvirne za porabo električne energije predvidoma v 1 letnem obdobju. Naročnik si
pridružuje pravico spremeniti število merilnih mest (zmanjšanje ali povečanje št. merilnih mest). V
primeru izključitve oz. ukinitve merilnega mesta oz. spremembe na merilnem mestu, mora kupec obvestiti
dobavitelja najkasneje v roku 8 dni po spremembi. V primeru priključitve novih merilnih mest mora kupec
upoštevati določila Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja
električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), 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.

Naročnik zahteva, da mora biti skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju vsaj 40%
dobavljene električne energije pridobljene iz obnovljivih virov energije (OVE) in/ali SPTE z visokim
izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale tega
pogoja, bodo iz nadaljnje obravnave izločene.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na račun naročnika
unovčil ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ
ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bo dokazal, da je dobavljena
električna energija izvora, kot se zahteva. Če dobavitelj tega pogoja ne bo izpolnil, bo to razlog za
odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Dobavitelj električne energije oz. upravljavec distribucijskega omrežja mora v primeru daljše
nepredvidene prekinitve dobave električne energije (10 min in več) ali v primeru večjih težav z
dobavo o tem obvestiti kontaktno osebo naročnika, ki bo navedena v pogodbi in sicer telefonsko
oz. če ni dosegljiv, po elektronski pošti.
3. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje za sodelovanje skladno z določbami
75. in 76. člena ZJN-3. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora
pogoje za priznanje sposobnosti kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi
vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik
navede v ponudbi. Ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi ter podizvajalci dokazujejo
izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
oziroma s kopijo ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s
katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo
registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.
3.1. Ugotavljanje sposobnosti
A: Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja izločil
ponudnika, katerega osnovno sposobnost je preverjal, če je bila gospodarskemu subjektu ali
osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta
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ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS,
št. 50/12 - UPB2 in 54/15; v nadaljevanju: KZ-1).
B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če ima na dan, ko je oddal
ponudbo, zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih 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 je vrednost teh
neplačanih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znašala 50 evrov ali več. Šteje se, da
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe
ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe ali prijave kot to določa drugi
odstavek 75. člena ZJN-3.
C: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se
izteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve
v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz točke a. četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
D: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, v skladu s točko b. četrtega
odstavka 75. člena, ki mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat zaporedoma izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
E: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če:
- pri javnih naročilih ponudnik ne izpolnjuje veljavne obveznosti na področju okoljskega,
socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v
Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in
delovnega prava;
- se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu,
ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanju upravlja upravitelj ali
sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi
države nad njimi začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne
ponudbe in podizvajalce.
DOKAZILA: Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkažejo
izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1),
podizvajalci pa s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2).
3.2.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
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V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno
dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj
sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne
ponudbe in podizvajalce.
DOKAZILA: Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkažejo
izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1),
podizvajalci pa s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2).

3.3.

Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno
dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj
sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne
ponudbe in podizvajalce.
DOKAZILA: Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkažejo
izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1),
podizvajalci pa s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2).

3.4.

Tehnična in strokovna sposobnost

3.4.1. Tehnični in kadrovski pogoji
Ponudnik mora razpolagati z opremo, ki je potrebna za uspešno izvedbo predmeta javnega
naročila.
Ponudnik mora razpolagati z ustreznim kadrom, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega javnega
naročila.
Ponudnik razpolaga z veljavno licenco za dobavo, zastopanje in posredovanje na trgu z električno
energijo, ki je predmet tega javnega naročila. Naročnik lahko izpolnjevanje tega pogoja preveri
tudi v registru izdanih in odvzetih licenc, ki ga vodi Javna agencija RS za energijo.
Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne
ponudbe in podizvajalce.
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DOKAZILA: Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkažejo
izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1),
podizvajalci pa s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2).

3.5.

Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Ponudnik ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB2, v nadaljevanju:
ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.
Zgoraj naveden pogoj velja tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne
ponudbe in podizvajalce.
DOKAZILA: Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkažejo
izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1),
podizvajalci pa s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev podizvajalca« (priloga 3/2).
B. Ponudnik mora v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve
transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki
o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Zgoraj naveden pogoj velja tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne
ponudbe in podizvajalce.
Podatke iz prejšnjega odstavka bo moral izbrani ponudnik (velja tudi za posamezne člane skupine
ponudnikov in vse podizvajalce, ki bodo izvajali predmet pogodbe), v roku osmih (8) dni od
prejema poziva, posredovati naročniku tudi v času veljavnosti pogodbe oziroma med njenim
izvajanjem.
DOKAZILA: Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in vsi v
ponudbi navedeni podizvajalci izkažejo izpolnjevanje tega pogoja z izpolnitvijo in podpisom
»Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« (obrazec 1 k prilogam 3/1 in
3/2).
Zahtevane podatke iz prvega odstavka točke B. bo moral izbrani ponudnik (velja tudi za
posamezne člane skupine ponudnikov in vse podizvajalce, ki bodo izvajali predmet pogodbe), v
roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredovati naročniku tudi v času veljavnosti pogodbe
oziroma med njenim izvajanjem.
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4. FINANČNA ZAVAROVANJA
4.1.

Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora ob sklenitvi pogodbe predložiti naročniku bianko menico in menično
izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini 10.000,00 EUR z dobo
veljavnosti še trideset (30) dni po preteku veljavnosti pogodbe.
V kolikor izbrani ponudnik, v roku petih (5) dni od sklenitve pogodbe in naknadnem naročnikovem
pozivu ne bo predložil zgoraj navedenega finančnega zavarovanja, se šteje da odstopa od
sklenitve pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.
Vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti je priložen v prilogi 8 razpisne
dokumentacije.

5. IZBIRA PONUDNIKA
Pri določitvi najugodnejše ponudbe se upošteva:
- Skupaj ponudbena vrednost, kar predstavlja 90 točk
- Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije (OVE) in/ali SPTE z
visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko (v nadaljevanju: delež OVE),
izražen v % in ki presega 40%, kar predstavlja 10 točk
Kot najugodnejša bo ovrednotena ponudba tistega ponudnika, ki bo izbral največje število točk.
Število točk posameznega ponudnika se določi na podlagi naslednje formule:
Končna ponudbena cena se določi iz cen posameznih postavk in ocenjene količine predvidene
porabe električne energije naročnika.
Najnižja končna ponudbena cena
TOČKE CENA = ----------------------------------------------------- x 90
Ponudnikova končna ponudbena cena

Unovčena potrdila o izvoru električne energije
Delež električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom se točkuje s
točkami na naslednji način.
Ponudnikov delež s potrdili o izvoru
TOČKE OKOLJSKI VIDIK = ------------------------------------------------ x 10
Najvišji delež s potrdili o izvoru
»Točke cena« in »točke okoljski vidik« se seštejejo. Naročnik bo izbral ponudnika s popolno
ponudbo in največjim številom doseženih točk.
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6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1.

Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:
- vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2. poglavju razpisne
dokumentacije,
- je zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti
ali zamenjati brez vidne poškodbe listov,
- je podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.
Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je
ponudba zaprta tako, kot je bila predana.
Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje
dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in
pogoje iz te razpisne dokumentacije.

6.2.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v
nadaljevanju. Vse priloge in obrazce mora ponudnik (kjer je zahtevano, pa tudi posamezni člani
skupine ponudnikov in podizvajalci) izpolniti, podpisati in žigosati.

PODATKI O PONUDNIKU
priloga 1/1
V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1/1
izpolniti vsi ponudniki.
PODATKI O PODIZVAJALCU IN DEL NAROČILA, KI GA BO OPRAVIL
priloga 1/2
PODIZVAJALEC
Ponudnik mora za vsakega podizvajalca posebej izpolniti prilogo. Prilogo podpišeta in žigosata
tako ponudnik kot podizvajalec.
PONUDBA
priloga 2
Na tem obrazcu ponudnik vpiše glavne podatke iz svoje ponudbe. Ponudbeno vrednost ponudnik
zaokroži na dve decimalni mesti natančno.
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA
priloga 3/1
Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, morajo obrazec
izjave izpolniti, podpisati in žigosati.
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA
priloga 3/2
Vsi, v ponudbi ponudnika, navedeni podizvajalci, morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in
žigosati.
19

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

obrazec 1
k prilogam
3/1 in 3/2
Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalci, morajo
razmnožen obrazec izpolniti, podpisati in žigosati.
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
priloga 4
Vsi zakoniti zastopniki (glavnega ponudnika, posameznega člana skupine ponudnikov v okviru
skupne ponudbe in podizvajalca) izpolnijo, podpišejo in žigosajo razmnožen obrazec priloge 4.
ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO
priloga 5
Podpisan in žigosan obrazec priloži ponudnik k ponudbi za vsakega podizvajalca, ki zahteva
neposredno plačilo.
POOBLASTILO PONUDNIKA ZA NEPOSREDNO PLAČILO PIODIZVAJALCEM
Ponudnik mora izjavo izpolniti, podpisati in žigosati.

priloga 6

OSNUTEK POGODBE
priloga 7
Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pogodbe, ki ga ponudnik izpolni v sivo označenih delih
in na koncu podpiše ter žigosa, s čimer potrjuje, da se strinja z določili pogodbe.
ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI
priloga 8
Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe
obveznosti. Ponudnik vpiše samo datum, jo podpiše in žigosa. Če bo ponudnik izbran, bo ob
podpisu pogodbe priložil izpolnjeno menično izjavo in podpisano ter žigosano bianko menico.
OBRAZEC ZA KUVERTO
Ponudnik obrazec nalepi na prvo stran kuverte.

priloga 9

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB priloga 10
Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju
ponudb priložiti strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb.
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PODATKI O PONUDNIKU

priloga 1/1

Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
Zakoniti zastopniki
ponudnika (navesti vse
zakonite zastopnike):
Pooblaščena oseba za
podpis pogodbe z
naročnikom:
Skrbnik pogodbe na strani
ponudnika:
Matična številka:
Identifikacijska številka za
DDV:
Pristojni davčni urad:

SI

Številka transakcijskega
računa (IBAN):
Kontaktna oseba za
obveščanje ime, priimek,
telefon, fax, e-pošta):
Vpiše ponudnik, ki nima
sedeža v RS in sicer:
pooblaščeno osebo za
vročanje v RS, v skladu z
zakonom o splošnem
upravnem postopku:

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo obrazec izpolniti vsi
ponudniki – partnerji. Obrazec se po potrebi fotokopira.

__________________________
(Kraj, datum)

žig

_______________________________
(Ime in priimek ter podpis ponudnika)
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PODATKI O PODIZVAJALCU IN DEL NAROČILA, KI GA BO OPRAVIL
PODIZVAJALEC

priloga 1/2

Naziv podizvajalca:
Naslov podizvajalca:
Zakoniti zastopniki
podizvajalca (navesti vse
zakonite zastopnike):
Pooblaščena oseba za
podpis pogodbe z
naročnikom:
Skrbnik pogodbe na strani
podizvajalca:
Matična številka:
Id številka za DDV:

SI

Pristojni davčni urad:
Številka transakcijskega
računa (IBAN):
Kontaktna oseba za
obveščanje ime, priimek,
telefon, fax, e-pošta):

Opis dela naročila, ki ga bo
izvedel podizvajalec:

Količina:
Vrednost:
Rok izvedbe:
Navodilo: Ta obrazec izpolni ponudnik le v primeru, če nastopa s podizvajalci in sicer za vsakega
podizvajalca posebej. Obrazec se po potrebi fotokopira.
__________________________
(Kraj, datum)

___________________________
(Kraj, datum)

žig

_______________________________
(Ime in priimek ter podpis ponudnika)

žig

________________________________
(Ime in priimek ter podpis podizvajalca)
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PONUDBA

priloga

2

PONUDBA št.: _______________________
za javno naročilo: Dobava električne energije za potrebe Javnega podjetja Prlekija d.o.o..
Ponudbo oddajamo (označi):

⃞

⃞

samostojno

skupna ponudba

⃞

s podizvajalci

PONUDBENA VREDNOST V EUR
1

2

Dobava

Ocenjena

električ.

količina

energije

v kWh

VT

2.092.497

MT

2.206.330

ET

87.090

3
Cena električne energije v
EUR brez DDV za kWh in
brez drugih zakonsko
predpisanih dajatev in
prispevkov (5 decimalnih
mest)

4
Skupaj cena za vso
ocenjeno količino v EUR
BREZ DDV in brez drugih
zakonsko predpisanih
dajatev in prispevkov (2
decimalni mesti)

5
Skupaj cena za vso
ocenjeno količino v EUR
Z DDV in brez drugih
zakonsko predpisanih
dajatev in prispevkov (2
decimalni mesti)

SKUPAJ PONUDBENA
VREDNOST
IZVOR DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
V celotni razpisani ocenjeni količini električne energije nudimo _____ % energije (delež OVE), ki je
pridobljena iz obnovljivih virov energije (OVE) in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki
ureja energetiko.
FIKSNOST CENE:
Cena, ki jo ponujamo za dobavo električne energije bo fiksna za ves čas veljavnosti sklenjene pogodbe.
ROK PLAČILA:
Naročniku izjavljamo, da sprejemamo 30 dnevni brezobrestni plačilni rok od dneva naročnikovega
prejema našega računa ter da se strinjamo z načinom izstavljanja zbirnih računov, to je enkrat mesečno,
do 12. dne v mesecu za opravljene storitve v preteklem mesecu.
VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno ______________________ (najmanj 60 dni od skrajnega roka za prejem
ponudb).

_______________________________
(Kraj, datum)
žig

______________________________
(Ime in priimek ter podpis ponudnika)
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IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA

priloga 3/1

Ponudnik______________________________________________________________________,
(naziv ponudnika)

ki naročniku Javno podjetje Prlekija d.o.o. oddajamo ponudbo za javno naročilo po postopku
oddaje naročila male vrednosti za Dobavo električne energije, podajamo naslednje izjave:
IZJAVLJAMO, da kot ponudniku ali osebi pri ponudniku, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni
bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 50/2012 – UPB, 6/2016 – popr., 54/2015, 38/2016 in 27/2017;
v nadaljevanju: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
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- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi
s plačili obveznih dajatev in drugih 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 je vrednost teh neplačanih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali
prijave znašala 50 evrov ali več.
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz točke a.
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
IZJAVLJAMO, da nam v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila dvakrat
izrečena pravnomočna odločba pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice
ali tretje države globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
IZJAVLJAMO, da
- izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so
določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah
ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava;
- se nad nami kot ponudniku ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanju upravlja upravitelj ali
sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi
države nad njimi začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta.
IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so
predmet javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v
državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako
dovoljenje potrebno.
IZJAVLJAMO, da imamo ekonomsko in finančno zmogljivosti za izvedbo predmeta javnega
naročila.
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih
neporavnanih obveznosti pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
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IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in
sposobni izvesti predmet javnega naročila, ter da imamo opremo in druge pripomočke, potrebne
za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo
na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni
dokumentaciji.
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…)
predmetnega javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo javnega naročila, da se z vsebino v celoti
strinjamo, na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev.
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju:
ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.
IZJAVLJAMO, da v primeru, če naročnik z ozirom na razpoložljiva sredstva in dejanskim potrebam,
določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali razveljavi
razpis, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova.
IZJAVLJAMO, da so v ponudbene cene vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo
potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.
IZJAVLJAMO, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja
javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali 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 njim povezane družbe.
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe in jo bomo v primeru, da
bomo izbrani za izvedbo razpisanih dobav in storitev predmetnega javnega naročila, podpisali
brez dodatnih zahtev in ugovorov.
IZJAVLJAMO, da bomo ob sklenitvi pogodbe oziroma na naročnikov poziv predložiti naročniku
podpisano in žigosano bianko menico ter izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za
zavarovanje dobre izvedbe obveznosti, in sicer v višini in z veljavnostjo kot je to navedeno v tč.
4.1. predmetne razpisne dokumentacije (Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti).
Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo obrazec izpolniti vsi
ponudniki – partnerji. Obrazec se po potrebi fotokopira.
__________________________
(Kraj, datum)

žig

_______________________________
(Ime in priimek ter podpis ponudnika)
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IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA

priloga 3/2

Podizvajalec:
_______________________________________________________________________,
(naziv in naslov podizvajalca)
ki kot podizvajalec nastopamo pri oddaji ponudbe ponudnika:
______________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
za javno naročilo Dobava električne energije, št. JN001450/2018-W01, podajamo naslednje
izjave:
IZJAVLJAMO, da kot ponudniku ali osebi pri ponudniku, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni
bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejan, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku-1 (Ur. l. RS, št. 50/2012 – UPB, 6/2016 – popr., 54/2015, 38/2016 in
27/2017; v nadaljevanju: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
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- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
IZJAVLJAMO, da na dan, ko smo oddali ponudbo, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi
s plačili obveznih dajatev in drugih 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 je vrednost teh neplačanih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali
prijave znašala 50 evrov ali več.
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz točke a.
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
IZJAVLJAMO, da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila dvakrat
izrečena pravnomočna odločba pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice
ali tretje države globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
IZJAVLJAMO, da:
- izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so
določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah
ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava;
- se nad nami kot ponudniku ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanju upravlja upravitelj ali
sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi
države nad njimi začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta.
IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so
predmet javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v
državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako
dovoljenje potrebno.
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IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…)
predmetnega javnega naročila, ki se nanašajo na podizvajalce.
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju: ZIntPK),
naročniki ne smejo sodelovati.
Navodilo: V primeru, da ima ponudnik več podizvajalcev, morajo obrazec izpolniti vsi podizvajalci.
Obrazec se po potrebi fotokopira.

___________________________
(Kraj, datum)

žig

________________________________
(Ime in priimek ter podpis podizvajalca)
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Obrazec 1 k prilogam 3/1, 3/2
IZJAVA
O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):
Polno ime podjetja: ______________________________________________________________
Sedež podjetja: _________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: __________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________________________________
ID za DDV:: _____________________________________________________________________
V zvezi z javnim naročilom »Dobava električne energije« posredujemo na osnovi šestega
odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne
osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št.

Naziv

Sedež

Delež
lastništva v %

1.
2.
3.
….
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične
osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št.

Ime in priimek

Naslov stalnega bivališča

Delež lastništva
v%

1.
2.
3.
…
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe
z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št.
1.

Naziv

Sedež

Matična številka
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2.
3.
….
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter
pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v
primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom
naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, ali da v ponudbi sodelujejo
podizvajalci, morajo Obrazec 1 k prilogam 3/1, 3,2 izpolniti vsi ponudniki – partnerji in
podizvajalci. Obrazec se po potrebi fotokopira.
Opomba: Izjava je lahko priložena tudi na lastnem obrazcu.

__________________________
(Kraj, datum)

žig

_______________________________
(Ime in priimek ter podpis ponudnika)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012
v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpkrs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v
njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno
ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.
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IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

priloga 4

Ime in priimek zakonitega zastopnika: ______________________________________________
Naslov stalnega bivališča: ________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 50/2012 – UPB,
6/2016 – popr., 54/2015, 38/2016 in 27/2017; v nadaljevanju: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
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- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Navodilo: Obrazec izpolnijo VSI zakoniti zastopniki ponudnika, VSI zakoniti zastopniki ponudnika
– partnerja (skupna ponudba) in VSI zakoniti zastopniki podizvajalca. Obrazec se po potrebi
fotokopira.

__________________________
(Kraj, datum)

žig

_________________________________
(Podpis zakonitega zastopnika ponudnika)
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ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

priloga 5

Podizvajalec:___________________________________________________________________,
(naziv in naslov podizvajalca)
ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku:
______________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)

ZAHTEVAMO NEPOSREDNO PLAČILO

za naše sodelovanje pri izvedbi javnega naročila Dobava električne energije, št. JN001450/2018W01 ter

DAJEMO SOGLASJE,

da nam naročnik Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer v skladu s petim
odstavkom 94. člena ZJN-3, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z
izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno
potrdil ponudnik in bodo priloga računov, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

Navodilo: V primeru, da ima ponudnik več podizvajalcev, morajo obrazec izpolniti vsi podizvajalci,
ki želijo neposredno plačilo. Obrazec se po potrebi fotokopira.

___________________________
(Kraj, datum)

žig

________________________________
(Ime in priimek ter podpis podizvajalca)
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POOBLASTILO PONUDNIKA ZA NEPOSREDNO PLAČILO PODIZVAJALCEM

priloga 6

Ponudnik:
_________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
za izvedbo javnega naročila Dobava električne energije, št. JN001450/2018-W01

POOBLAŠČAMO

naročnika Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer, da na podlagi
potrjenega računa neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so
navedeni v prilogi 1/2 ponudbene dokumentacije:

__________________________________________________________________________ ,
__________________________________________________________________________ ,
__________________________________________________________________________ ,
__________________________________________________________________________ .

__________________________
(Kraj, datum)

žig

_______________________________
(Ime in priimek ter podpis ponudnika)
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priloga 7

OSNUTEK POGODBE

Pogodbeni stranki

JAVNO PODEJTJE PRLEKIJA d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer,
ki ga zastopa direktor Davorin KURBOS
matična številka:
3637905000
ID št. za DDV:
SI34813144
IBAN:
SI56 3300 0000 3716 255, Addiko Banka d.d.
(v nadaljevanju: naročnik)
in

____________________________________________________________,
ki ga zastopa _________________________________________________
matična številka:
__________________________________________
ID št. za DDV:
__________________________________________
IBAN:
__________________________________________
(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta naslednjo

POGODBO
ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik Javno podjetje Prlekija d.o.o. izvedel postopek za
oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo
objavljeno na Portalu javnih naročil dne 9. 3. 2018, pod št. objave JN001450/2018-W01 z
namenom sklenitve pogodbe za dobavo električne energije, v katerem je naročnik dobavitelja
izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji naročnika.
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj
predloži naročniku finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti.
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Pogodba se sklepa za določen čas za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019, izvajati pa se začne z
dnem, ko merilna mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je dobava električne energije.
Pogodba se sklene na podlagi razpisne dokumentacije javnega naročila številka JN001450/2018W01 in prejete ponudbe dobavitelja št. _______________________ z dne
_______________________ (v nadaljevanju: ponudba), ki je priloga in sestavni del te pogodbe.
Dobavitelj je predmetno pogodbeno obveznost dolžan opraviti skladno s tehničnimi
specifikacijami in pogoji, ki jih je predložil v svoji ponudbi.
3. člen
Dobavitelj bo dobavljal, naročnik pa bo kupoval električno energijo na merilnih mestih,
navedenih v tem členu v času od 1. 5. 2018 od 00.00 ure oziroma od dne, ko se za merilna mesta
izvede uspešna zamenjava dobavitelja in s tem prestop merilnih mest v bilančno skupino
dobavitelja, pa do 30. 4. 2019 do 24.00 ure.
VKLJUČI SE SEZNAM MERILNIH MEST PO PRILOŽENEM SEZNAMU

Dobavitelj bo dobavljal naročniku električno energijo tudi za morebitna nova merilna mesta, ki
jih v času trajanja pogodbe naročnik prevzame v upravljanje. Nova merilna mesta se v pogodbo
vključijo s sklenitvijo aneksa in vpisom merilnega mesta.
Dobavitelj ne dobavlja naročniku električne energije za odjemna mesta, s katerimi naročnik v
času trajanja pogodbe preneha upravljati. Merilna mesta se iz pogodbe izključijo s sklenitvijo
aneksa in izbrisom merilnega mesta.
4. člen
Naročnik pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu in v okviru pogodbene cene ureja in vodi
postopek menjave dobavitelja pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (v
nadaljevanju: SODO) in bilančne skupine ali podskupine. Naročnik bo dobavitelju posredoval vse
podatke, ki jih bo SODO zahteval od dobavitelja.
Naročnik pooblašča dobavitelja, da lahko pri SODO pridobi podatke o porabi električne energije
za merilna mesta iz te pogodbe za zadnjih dvanajst (12) mesecev ter da omogoči dobavitelju
dostop do merilnih in obračunskih podatkov za merilna mesta, ki so predmet te pogodbe in za
morebitna nova merilna mesta.
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Naročnik pooblašča dobavitelja za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o
naročniku, ki ga vodi SODO.
5. člen
Naročnik pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu in v okviru pogodbene cene sklene ali
spremeni pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja, tako da za naročnika omogoči
izstavljanje skupnega računa za stroške uporabe omrežja in za stroške dobave električne energije.
Dobavitelj bo naročniku do 12. v mesecu izstavil skupni zbirni račun za dobavljeno električno
energijo v preteklem mesecu. V prilogi skupnega zbirnega računa bo za vsako merilno mesto
ločeno prikazana poraba električne energije, znesek za uporabo omrežja in znesek za dobavljeno
električno energijo, skupaj.
Dobavitelj bo podatke o dobavljeni električni energiji v preteklem mesecu na posameznem
merilnem mestu do 12. v mesecu posredoval naročniku tudi v elektronski obliki (format .xls ali
.xlsx) na elektronski naslov: info@jp-prlekija.si.
6. člen
Delež dobavljene električne energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije, dobavitelj
dokaže tako, da po poteku koledarskega leta na račun naročnika unovči ustrezno količino potrdil
o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija,
pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer dokaže, da blago izpolnjuje zahteve.
V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena,
naročnik odstopi od pogodbe in v celoti unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III. POGODBENA VREDNOST
7. člen
Okvirna skupna pogodbena vrednost za ocenjeno količino dobavljene električne energije na dan
podpisa pogodbe brez cene za uporabo omrežja ter zakonsko predpisanih dajatev in prispevkov
ter brez DDV znaša ____________________EUR.
Enotne cene v EUR/kWh brez cene za uporabo omrežja ter zakonsko predpisanih dajatev in
prispevkov ter brez DDV znašajo:
Dobava električne energije

Cena električne energije v EUR za kWh

VT
MT
ET
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Cene se v času veljavnosti pogodbe ne smejo spremeniti.
Cene električne energije iz krovne pogodbe ne vsebujejo:
 davka na dodano vrednost, ki se obračunava skladno z določili zakonodaje s področja
davka na dodano vrednost
 trošarine na električno energijo, ki se obračunava skladno z zakonodajo s področja
trošarin prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
 stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunajo
na podlagi pogodbe o dostopu do omrežja ter
 morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen državni
organ in katere kupcu zaračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni
sistemski operater elektroenergetskega omrežja.
Čase večje dnevne (VT), manjše dnevne (MT) in enotne dnevne tarife (ET) in ceno za uporabo
omrežja določa veljavna zakonodaja.
8. člen
Dobavitelj bo naročniku obračunaval uporabo elektroenergetskega omrežja električne energije
po vsakokrat veljavnih tarifnih postavkah za:
a) uporabo elektroenergetskih omrežjih električne energije in dodatkov k uporabi omrežij,
b) prispevek po energetskem zakonu in
c) morebitne druge dodatke, prispevke, davke, ki jih predpisuje pooblaščen državni organ in
katere bi naročniku moral zaračunavati pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja
v okviru uporabe elektroenergetskih omrežij.

9. člen
Za obračun dobavljene električne energije in uporabe elektroenergetskih omrežij se uporabljajo
podatki, registrirani na merilnih napravah posameznega merilnega mesta. Podatke o dobavljeni
električni energiji na merilnih mestih in njihovo pravilnost dobavitelju zagotavlja SODO skladno z
določili Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja
električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007, 37/2011, 17/2014; v nadaljevanju SPDOEE) ter
drugimi predpisi in akti s tega področja vključno z njihovimi vsakokratnimi spremembami.
Dobavitelj bo za finančne obveznosti iz naslova dobavljene električne energije in uporabe
elektroenergetskih omrežij naročniku izstavljal skupni zbirni račun po prejemu podatkov od
SODO, potrebnih za obračun, do 12. v mesecu za dobave, ki so bile opravljene v preteklem
mesecu. V kolikor dobavitelj do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunskih
podatkov o porabljeni električni energiji za pretekli mesec, lahko izda skupni zbirni račun na
podlagi napovedi, dejansko porabo pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem skupnem
računu.
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Naročnik bo izstavljene račune plačal v 30 dneh od datuma prejema računa, in sicer na
transakcijski račun dobavitelja. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe na podlagi katerega
ga dobavitelj izstavlja.
Če naročnik ne plača svojih dospelih obveznosti do dobavitelja v roku iz prejšnjega odstavka, mu
dobavitelj lahko zaračuna zakonite zamudne obresti in sicer od dneva zapadlosti do dneva plačila
računa.
Če se naročnik ne strinja z izstavljenim računom, je nesporni del dolžan plačati v pogodbenem
roku, za sporni del pa mora vložiti pisni ugovor dobavitelju v roku osmih (8) dni od dneva prejema
računa. Prodajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v osmih (8) dneh od prejema ugovora.
10. člen
Če se ugotovi, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo ali
moč, je naročnik dolžan obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). SODO
ugotovi obseg in čas nastanka napake v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavi in
odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije. O ugotovljenih izpadlih
količinah je SODO dolžan obvestiti tako naročnika kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko
poračunata pri naslednjem obračunu oziroma v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji.
Za obveznosti SODO, ki so določene v veljavni zakonodaji, dobavitelj ne odgovarja, prav tako ne
odgovarja za motnje pri oskrbi z električno energijo, če le ta ni posledica ravnanja dobavitelja.
11. člen
V primeru izključitve oziroma ukinitve merilnega mesta oziroma spremembe na merilnem mestu
mora naročnik obvestiti dobavitelja najkasneje v roku osmih (8) dni po spremembi. V primeru
priključitve novih merilnih mest mora posamični naročnik upoštevati določila SPDOEE, ki
določajo, da dobavitelj prične z dobavo električne energije novim merilnim mestom s prvim dnem
v mesecu, če je bila zahteva za zamenjavo dobavitelja oddana SODO najkasneje do 10. dne v
mesecu pred pričetkom dobave.
12. člen
V primeru, da naročnik po poteku te pogodbe še ne bo izbral novega dobavitelja električne
energije, se dobavitelj zavezuje, da bo z dobavo nadaljeval tudi po poteku veljavnosti krovne
pogodbe po mesečnih tržnih cenah, primerljivih s takrat veljavnimi cenami na trgu in sicer za čas
do sklenitve nove pogodbe.
VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
13. člen
Dobavitelj se v okviru te pogodbe zaveže:
- dobaviti blago po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju naročnikovih pogojev
in zahtev;
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-

dobaviti blago po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika;
pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varovati kot poslovno
tajnost naročnika in morebitnih njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih
podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij tudi po izteku te
pogodbe.

Dobavitelj odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.
VIII. PODIZVAJALCI
14. člen
(opomba: se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalci)
Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem), v petih
(5) dneh od sklenitve te pogodbe (med naročnikom in dobaviteljem).
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega dobavitelja; dobavitelj pa s podpisom te
pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v
pogodbi navedenim podizvajalcem.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega dobavitelja zahteva, da mu
najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima dobaviteljevo pooblastilo in
podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo podizvajalcu. Če pooblastila ali soglasja nima, bo
dobavitelja ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih (5) dni
od prejema poziva.
Če glavni dobavitelj ne ravna v skladu s tem členom, naročnik lahko Državni revizijski komisiji
poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno
potrdil.
Dobavitelj mora za podizvajalca, navedenega v tem členu, ob vsakem računu priložiti:
- račun podizvajalca za opravljene storitve, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega
naročnik izvede nakazilo za opravljene storitve neposredno na račun podizvajalca ali
- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s
konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri dobavah, ki jih obravnava
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račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa dobavitelja
nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.
V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni
predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne
pride v zamudo pri plačilu.
Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA
POLNI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRANSAKCIJSKI RAČUN
PREDMET
KOLIČINA
VREDNOST
KRAJ IZVEDBE
ROK IZVEDBE
VRSTA DEL

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku
kot je dogovorjeno za plačilo dobavitelju.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če dobavitelj sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku v petih (5) dneh po spremembi
predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil leta zamenjan;
- pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
ne glede na število podizvajalcev.
Dobavitelj se zavezuje, da bo pred zamenjavo podizvajalca predhodno pridobil soglasje naročnika
in da bo zamenjani podizvajalec izpolnjeval vse pogoje (osnovna sposobnost podizvajalca)
naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji javnega naročila in izpolnil
vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.
ALI
14. a člen
(opomba: se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalci)
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Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za
izvedbo predmeta pogodbe.
V kolikor bo dobavitelj za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil podizvajalca, bo moral
upoštevati določila 94. člena ZJN-3. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje
(osnovna sposobnost podizvajalca) in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili
navedeni v razpisni dokumentaciji javnega naročila, na podlagi katere je bila sklenjena ta
pogodba.
Dobavitelj se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe
obvezuje, da bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu s 94. členom
ZJN-3, naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (dobaviteljem),
v petih (5) dneh od sklenitve takšne pogodbe.
Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora dobavitelj predhodno pridobiti
soglasje naročnika in skleniti aneks k pogodbi, katere obvezna sestavina bodo naslednji podatki:
vsaka vrsta storitev, ki jih bo opravil podizvajalec, podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov,
matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok
izvedbe teh storitev.
IX. VIŠJA SILA
15. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da dobavitelj ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje
pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe
in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če so dela delno ali v celoti motena oziroma preprečena,
je dobavitelj o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati
o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile.
Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvedel sankcij proti dobavitelju po 12. členu
te pogodbe.
X. FINANČNA ZAVAROVANJA
16. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe naročniku predložil podpisano in žigosano
bianko menico ter izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre
izvedbe pogodbenih obveznosti z dobo veljavnosti še trideset (30) dni po preteku veljavnosti te
pogodbe.
Višina zneska na menični izjavi, do katerega naročnik lahko unovči menico, bo 10.000,00 EUR
V kolikor dobavitelj ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli
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obveznosti do dobavitelja. Naročnik bo pred unovčenjem zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti dobavitelja pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti in mu določil rok za
izpolnitev.
Unovčenje zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje dobavitelja od
njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode,
ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti dobavitelja utrpel in zneskom iz
unovčenega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.
XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
17. člen
S strani naročnika je pooblaščena oseba in skrbnik te pogodbe Tomi ZRINSKI, tel.: 02 585 82 60,
elektronska pošta: tomi.zrinski@jp-prlekija.si . Odgovorni osebi za operativno izvedbo s strani
naročnika sta Maja VOGRINEC, tel.: 02 585 82 50, elektronska pošta: maja.vogrinec@jp-prlekija.si
in Barbara ZEMLJAK, tel.: 02 585 82 49, elektronska pošta: barbara.zemljak@jp-prlekija.si .
S strani dobavitelja je odgovorna oseba za izvajanje te pogodbe: _______________________ ,
telefon:
__________________,
fax.
__________________,
elektronska
pošta:
_______________________.
Predstavniki pogodbenih strank imajo pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter
sprejemati ukrepe in odločitve v skladu z vsebinskimi določili te pogodbe.
Spremembo predstavnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki
najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe.
XIII. SESTAVNI DELI POGODBE
18. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:
- ponudba dobavitelja št. _______________________ z dne _______________________,
- razpisna dokumentacija javnega naročila št. JN001450/2018-W01,
- ostala relevantna dokumentacija.
XIV. ODSTOP OD POGODBE IN ODPOVED POGODBE
19. člen
V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe, ga bo
naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za
izpolnitev. Če dobavitelj ne upošteva pisnega opozorila naročnika in svojih obveznosti ne izpolni
v določenem roku za izpolnitev, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega
roka in brez obveznosti do dobavitelja ter unovčiti finančno zavarovanje.
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Naročnik lahko odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje brez vnaprejšnjega opozorila
in brez obveznosti do dobavitelja v primeru, kadar dobavitelj svoje pogodbene obveznosti izvaja
v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi
predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da dobavitelj ne bo
izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.
Prav tako lahko naročnik brez posebnega odpovednega razloga odpove to pogodbo, če je
seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.
O odstopu od pogodbe bo naročnik dobavitelja pisno obvestil. V primeru odstopa od pogodbe
sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to
dogovorjeno pred odstopom.
Dobavitelj ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani
naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu
od pogodbe z navedbo razloga za odstop.
Naročnik ali dobavitelj lahko brez posebnega odpovednega razloga kadarkoli odpovesta to
pogodbo z dvomesečnim odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega
obvestila o odpovedi pogodbe, ki je drugi pogodbeni stranki poslano s priporočeno poštno
pošiljko.
XV. REŠEVANJE SPOROV
20. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali
rešiti sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek
za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.
XVI. OSTALE DOLOČBE
21. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali
posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali
dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi
pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda
ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka
tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
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22. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in
da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejene s to pogodbo,
se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.
23. člen
Dobavitelj se zaveže, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času
izvajanja predmeta te pogodbe (velja tudi za vse podizvajalce s katerimi dobavitelj izvaja predmet
te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
24. člen
Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih
podpišeta obe pogodbeni stranki.
Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te
pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta
ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.
Dobavitelj s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo
spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so
mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev. Dobavitelj se strinja, da
lahko naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil te pogodbe in
določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do dobavitelja.
Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne
informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali
iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta
jo dolžni varovati ves čas veljavnosti te pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo
za javne.
25. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije
denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen
bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam,
odstop nima pravnega učinka.
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26. člen
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od
pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih
sprememb.
27. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva
(2) in dobavitelj dva (2) izvoda.

Številka pogodbe:
Datum:

Številka pogodbe:
Datum:

DOBAVITELJ:

NAROČNIK:

____________________________
____________________________
Direktor

Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Direktor
Davorin KURBOS
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ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI

priloga 8

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za unovčenje menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti
V skladu s pogodbo št. _______________________ za dobavo električne energije, sklenjeno dne
_______________________, med naročnikom Javno podjetje Prlekija d.o.o., (v nadaljevanju:
upravičenec), in dobaviteljem ______________________________________________ (v nadaljevanju:
zavezanec), je zavezanec dolžan dobaviti sledeče _______________________, v količini, ceni in kvaliteti
kot je opredeljeno v navedeni pogodbi.
Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe mi kot zavezanec izdajamo eno (1) bianko menico
s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:
______________________________________________________________________________
(Ime in priimek)
(Funkcija zastopnika)
(Podpis)
Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili obveznosti iz pogodbe v
dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:
- izpolni bianko menico v višini do 10.000,00 EUR za predmet te pogodbe: Dobava električne
energije,
- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična
sestavina.
V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih
upnikov.
Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt
račun.
S to menično izjavo pooblaščamo ___________________________________________ (navedba banke),
da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 ____________________________ unovči predloženo
menico najkasneje do _______________________.
Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega
računa unovči predloženo menico.
S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih
računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.
Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.
Priloga: Ena (1) bianko menica za vsak sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo.
Navodilo: Ponudnik ob oddaji ponudbe na tem obrazcu izpolni samo Kraj in datum, žig in podpis.
__________________________
(Kraj, datum)

žig

_______________________________
(Ime in priimek ter podpis ponudnika)
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priloga 9

OBRAZEC ZA KUVERTO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:
(izpolni naročnik)
OSEBNO

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Številka:
Zaporedna številka:

PREJEMNIK:

JAVNO PODJETJE PRLEKIJA d.o.o.
BABINSKA CESTA 2 A
9240 LJUTOMER

»NE ODPIRAJ – PONUDBA Dobava električne energije«

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izpolnite naziv in naslov ter obrazec nalepite na kuverto!
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OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB priloga 10

POOBLASTILO
za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb

POOBLASTITELJ:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
ki ga zastopa:
____________________________________________________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

POOBLAŠČA:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)
_____________________________________________________________________________,
(razmerje do ponudnika)
-

da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,
da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini
zapisnika o odpiranju ponudb,
da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo javnega naročila št.
JN001450/2018-W01 – Dobava električne energije.

__________________________
(Kraj, datum)

žig

_________________________________
(Podpis zakonitega zastopnika ponudnika)
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