Naročnik:

POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI
Predmet javnega naročila:
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2015-2016

november 2014

Naročnik:

Številka: 4300-3/2014
Datum: 27.11.2014
Predmet javnega naročila: »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 20152016«
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in
19/2014; ZJN-2)
1.
2.
3.
4.
5.

Povabilo k oddaji ponudbe
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Ponudba
Vzorec pogodbe
Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe.

Predstojnik naročnika
Mateja Ribič, direktorica
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Naročnik:

Številka: 4300-3/2014
Datum: 27.11.2014

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Dom starejših občanov Trebnje je na Portalu javnih naročil dne, _______________,
pod številko objave NMV________/________, objavil obvestilo o javnem naročilu (v
nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: dobava električne energije za obdobje
2015-2016, po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN2).
Podatki merilnega mesta – poslovni odjem:
Naslov merilnega
mesta:

Št. merilnega in
odjemnega
mesta:

Okvirna
letna poraba
VT (kWh):

Stari trg 63,
8210 Trebnje
Šmarjeta 70a,
8220 Šmarješke
Toplice

3–297317;
771675928004
3–346089;
771666125613

450000

Okvirna
letna
poraba MT
(kWh):
200000

21000

20000

Pričetek dobave električne energije: 1.1.2015; zaključek dobave: 31.12.2016
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 5.12.2014 do 11. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 5.12.2014 ob 12. uri v prostorih naročnika.
Predstojnik naročnika
Mateja Ribič, direktorica

3

Naročnik:

Številka: 4300-3/2014
Datum: 27.11.2014

NAVODILA ZA
IZDELAVO PONUDBE

1. člen
Naročnik Dom starejših občanov Trebnje je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o
javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: »dobava električne
energije za obdobje 2015-2016«, po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s
30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v
nadaljevanju ZJN-2).
Naslov javnega naročila, kot ga je določil naročnik: dobava električne energije za
obdobje 2015-2016:
Naslov merilnega
mesta:

Št. merilnega in
odjemnega
mesta:

Okvirna
letna poraba
VT (kWh):

Stari trg 63,
8210 Trebnje
Šmarjeta 70a,
8220 Šmarješke
Toplice

3–297317;
771675928004
3–346089;
771666125613

450000

Okvirna
letna
poraba MT
(kWh):
200000

21000

20000

2. člen
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
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3. člen
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo na obrazcih
OBR-1 – OBR-6.
4. člen
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko
Portala javnih naročil v roku določenem v objavi obvestila o naročilu.
Kontaktna oseba naročnika bo pisno preko Portala za javna naročila odgovorila na vsa
vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v določenem roku iz prejšnjega odstavka.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo.
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko
Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo
ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb
se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Sestanka s ponudniki ne bo.
5. člen
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in
dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu
pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.
6. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje.
Na kuverti mora biti nalepljen izpolnjen obrazec za oznako ovojnice (OBR-1) »NE
ODPIRAJ –PONUDBA ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2015-2016« in
številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem
naročilu, in bodo pravilno označene. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ali
založitev ponudb, ki ne bodo pravilno oziroma ustrezno označene.
7. člen
Ponudniki morajo ponuditi dobavo električne energije za oba razpisana merilna mesta.

8. člen
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Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
2. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s
plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. Ponudnik lahko ima
neplačane obveznosti le do višine 50 evrov.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
4. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
5. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
7. Da ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna
napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
B. Poklicna sposobnost:
8. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
9. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
11. Ponudnik mora nuditi 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno
izstavljenega računa.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
D. Tehnična in kadrovska sposobnost:
12. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
potrebnimi za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava OBR-5
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje iz 8. člena teh navodil in predložili ustrezna dokazila oz. izjave.

6

9. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
10. člen
Naročnik bo pravočasne, popolne in tako sprejemljive ponudbe razvrstil glede na merilo
najnižja cena.
Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno po kilovatni uri. Ponudnik naj ponudi neto ceno
energije v EUR/kWh.
Cena naj ne vsebuje DDV, trošarine na električno energijo, prispevka za učinkovito rabo
energije, stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov ter prispevkov, ki se
obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih dodatkov,
prispevkov ali davkov.
Ponudnik mora navesti tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da ceno pomnoži
s predvidenimi količinami.
Cene so fiksne za čas sklenitve pogodbe, to je od pričetka dobave do 31. 12. 2016.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske
napake, bo ravnal v skladu s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2.
11. člen
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
12. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino
gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru,
če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko
finančno sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih
pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
13. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo
izpolnjeni obrazci. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z
neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
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14. člen
Ponudba mora veljati najmanj do 31.12.2014. Izjemoma lahko naročnik zahteva
podaljšanje veljavnosti ponudbe.

15. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na vsaki strani parafirati in izpolniti prazna
mesta (___________), ter vzorec podpisati in žigosati.
16. člen
Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 80. člena ZJN-2 po sprejemu odločitve o
oddaji naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega
naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku
pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega
kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel
vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim
ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi o odstopu od
izvedbe javnega naročila pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.
17. člen
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in
63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za
dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda
zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku
navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali
razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za
finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom
ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-_____________. (uporabi se zaporedna številka objave na
portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega
naročila (6 mest + 2 mesti za leto))
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za
revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o
javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem
postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali
merila za izbor najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje do roka za oddajo
ponudbe. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri
naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti
tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje
naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s
kvalificiranim potrdilom.
Predstojnik naročnika
Mateja Ribič, direktorica

8

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
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OBR-1

''OBRAZEC ZA OZNAKO OVOJNICE''
(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!)

PONUDNIK:

PREJEMNIK:
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
Stari trg 63
8210 Trebnje

NAVEDBA OZNAKE JAVNEGA NAROČILA:
»NE ODPIRAJ –
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2015-2016«
Številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil: ______________________________

(izpolni naročnik)
Datum in ura predložitve:

Zaporedna številka
predložitve:
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OBR-2
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje

P O N U D B A št. ____________
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod
številko objave NMV______________, se prijavljamo na vaš javni razpis za »dobavo
električne energije za obdobje 2015 - 2016« in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.
Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa, banka

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa
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Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno
naročilo "Dobava električne energije za obdobje 2015–2016", objavljeno na Portalu
javnih naročil, in sicer:

Vrsta tarife: velika tarifa (VT)
ocenjena količina enoletne
porabe VT v kWh

cena VT za kWh
brez DDV (EUR)

vrednost v EUR
brez DDV (EUR)

cena MT za kWh
brez DDV (EUR)

vrednost v EUR
brez DDV (EUR)

471.000

Vrsta tarife: mala tarifa (MT)
ocenjena količina enoletne
porabe MT v kWh
220.000

vrsta tarife

vrednost v EUR brez DDV

velika tarifa (VT)
mala tarifa (MT)
SKUPNA PONUDBENA CENA (SPC*)
* SPC (v €) = cena VT (€/kWh) x ocenjena enoletna poraba (kWh) +
+ cena MT (€/kWh) x ocenjena enoletna poraba (kWh)
Ponudbene cene ne vsebujejo: davka na dodano vrednost, trošarine na električno
energijo, prispevka za učinkovito rabo energije, stroškov uporabe elektroenergetskih
omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih
omrežij ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih bo predpisal
pooblaščen državni organ.
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2. Zagotavljamo nespremenjene cene za ves čas trajanja dobave električne energije; t.j.
do 31. decembra 2016.
3. Izjavljamo, da smo za celotno obdobje trajanja dobave električne energije po tem
javnem naročilu sposobni zagotoviti dobavo celotne predvidene količine električne
energije po ceni, ki smo jo navedli v ponudbi, ob upoštevanju večje oz. manjše porabe
naročnika, ki bi se pojavila med pogodbenim obdobjem. Mogoča odstopanja od
predvidenih količin dobavljene električne energije ne spreminjajo vsebine ali pogojev
razpisa.
4. Naša ponudba ostaja v veljavi do __________________ (najmanj do 31.12. 2014).

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-3
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEM
POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem
odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da na dan oddaje ponudbe nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti v zvezi s
plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00
EUR ali več.
4. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
5. Da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
6. Da kot ponudnik nismo bili obsojeni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za
postopek v zvezi z poklicnim ravnanjem.
7. Da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka
ali hujša kršitev poklicnih pravil.
8. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko _______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________, številka ____________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi
Zakona______________________________________________________________
pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne
________________.
Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje
dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz.
vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili
točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

14






da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo
javnega naročila;
da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno izstavljene
fakture.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni
podatki točni in resnični.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »dobavo
električne energije za obdobje 2015-2016«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:
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OBR-4
Ponudnik: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________
Naročnik: ________________________
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Dom starejših občanov Trebnje za namene
javnega razpisa »dobava električne energije za obdobje 2015-2016««, objavljenega na
Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave NMV_______________, pridobi
naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene
za zastopanje:
a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.
b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na
Portalu javnih naročil.
Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-5
Ponudnik ___________________________________________________
______________________________________________________________
Naročnik DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTIH

1. Izjavljamo, da kot ponudnik razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila.
2. Izjavljamo, da izpolnjujemo in spoštujemo temeljne okoljske zahteve za
električno energijo; in sicer:
vsaj 40 % dobavljene električne energije bo pridobljene iz obnovljivih virov
energije (OVE) in/ali soproizvodnji električne energije (SPTE) z visokim
izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko.
3. Izjavljamo tudi, da bomo po preteku koledarskega leta na račun naročnika
unovčili ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni
ali regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil,
s čimer bomo dokazali, da blago izpolnjuje zahteve.
4. Izjavljamo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v
tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo, ter da pod
navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-6
VZOREC POGODBE

DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, Stari trg 63, 8210 Trebnje
ki ga zastopa ……….. (v nadaljevanju: naročnik)
davčna številka: ………
matična številka: ………
in
____________________________________________________________________________________________,
naslov:____________________________________________________________________________________,
ki ga zastopa_____________________(v nadaljevanju: dobavitelj)
ID št. za DDV:____________________,
matična številka:______________________,
sklepata naslednjo
POGODBO O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE
1. člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po NMV, objavljeno na Portalu
javnih naročil z dne ….. pod številko objave …….., za dobavo električne energije za
obdobje 2015–2016.
Predmet javnega naročila je dobava električne energije za potrebe naročnika za obdobje
1.1.2015 – 31.12.2016 za naslednji odjemni mesti:
- Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje,
- Enota Šmarjeta, Šmarjeta 70a, 8220 Šmarješke Toplice.
Podatki merilnega mesta – poslovni odjem:
Naslov merilnega
mesta:

Št. merilnega in
odjemnega
mesta:

Okvirna
letna poraba
VT (kWh):

Stari trg 63,
8210 Trebnje
Šmarjeta 70a,
8220 Šmarješke
Toplice

3–297317;
771675928004
3–346089;
771666125613

450000

Okvirna
letna
poraba MT
(kWh):
200000

21000

20000
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2. člen
S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega
naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in
ponudbeno dokumentacijo.
3. člen
Predmet pogodbe so neprekinjene dobave električne energije za vsa odjemna mesta
naročnika v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2016, ki jih naročnik po obsegu ne more
vnaprej določiti. Količine električne energije, navedene v 1. členu, so okvirne in za
naročnika niso obvezujoče. Dobavitelj prevzame vse stroške nastale z odstopanjem
odjema električne energije od predvidenih količin.
V kolikor pride do spremembe na merilnem mestu ali ukinitve posameznega merilnega
mesta, preneha uporabnost te pogodbe za to merilno mesto.
Naročnik bo obvestil dobavitelja o ukinitvi merilnega mesta oz. o spremembi na
merilnem mestu, najkasneje v 8 dneh po ukinitvi oz. spremembi. V primeru priključitve
novih merilnih mest bo naročnik upošteval določila Splošnih pogojev za dobavo in
odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (UL RS št.
126/2007), ki določajo, da dobavitelj prične z dobavo električne energije novim
merilnim mestom s 1. Dnem v mesecu, če je bila popolna zahteva za zamenjavo
dobavitelja oddana sistemskemu operaterju najkasneje do 10. Dne v mesecu pred
pričetkom dobave.
4. člen
Dobavitelj bo prodal, naročnik pa kupil dejansko dobavljene količine električne energije
po naslednjih cenah električne energije na enoto (1 kWh) iz ponudbe:

vrsta tarife

cena v EUR brez DDV

velika tarifa (VT)
mala tarifa (MT)
Ponudbene cene ne vsebujejo: davka na dodano vrednost, trošarine na električno
energijo, prispevka za učinkovito rabo energije, stroškov uporabe elektroenergetskih
omrežij in dodatkov in prispevkov, ki se obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih
omrežij ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih bo predpisal
pooblaščen državni organ.
Cene na enoto (1 kWh) so fiksne za ves čas trajanja te pogodbe.
Okvirna vrednost za celotno pogodbeno obdobje in predvidene količine v skladu s
ponudbo znaša __________ EUR brez DDV za ________ kWh.
5. člen
Za obračun dobavljene električne energije se uporabljajo podatki z merilnih naprav
posameznega merilnega mesta. Za pravilnost in točnost podatkov odgovarja SODO.
V primeru, da merilne naprave nepravilno registrirajo porabljeno električno energijo, bo
naročnik o tem nemudoma obvestil sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
(SODO). SODO bo ugotovil obseg in čas nastanka napake v skladu z določili veljavnih
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Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja
električne energije. O ugotovljenih izpadlih količinah bo SODO obvestil naročnika in
dobavitelja, ki bosta ugotovljeno razliko poračunala pri naslednjem obračunu oziroma v
skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji.
6. člen
Dobavitelj bo naročniku izstavljal račune ločeno po posameznih merilnih mestih.
7. člen
Naročnik se obvezuje plačati dobavljeno električno energijo v roku 30 dni po prejemu
pravilno izstavljenega računa.
8. člen
V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.
Naročnik je dolžan plačati zamudne obresti, stroške opominjanja in morebitne stroške
izterjave.

9. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________________, tel. _______________, e-pošta
____________________________________ .
Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja je: _________________________, tel.______________, e-pošta
_________________________________ .
10. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v
pisni obliki.
V primeru, da pride do zastojev oziroma prekinitve dobave električne energije iz
razlogov, ki so na strani dobavitelja, lahko naročnik odpove pogodbo brez odpovednega
roka. V tem primeru se dobavitelj zaveže naročniku poravnati nastalo škodo.
11. člen
Protikorupcijska klavzula
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
– pridobitev posla ali
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.
12. člen
Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da
bosta ravnali kot dobra gospodarja.

20

13. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
14. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
stranka dva izvoda in začne veljati z dnem podpisa obeh strank.
Št.: ………………………
Podpisano dne: ………………………..

Naročnik:
DSO TREBNJE

Podpisano dne: ………………….

Dobavitelj:
……………………………
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