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II.

PONUDBENI DEL

Obvezna vsebina ponudbe:
1. Podatki ponudnika (OBR-1)
2. Ponudbeni predračun (OBR-2)
3. Vzorec pogodbe (OBR-3)
4. Izjave (OBR-4, … OBR-X)
5. Ovojnica
Ponudniki morajo predložiti in zaradi preglednosti obvezno razvrstiti vse sestavne dele
ponudbene dokumentacije v naslednjem enakem vrstnem redu, kot so dokumenti
razporejeni v tej dokumentaciji.
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1. PODATKI PONUDNIKA (OBR-1)
Naročnik:
Naročnik:
Predmet javnega naročila:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva,
Glavna ulica 109, 9220 Lendava
Dobava električne energije

Interna št. naročila:

JNMV 5-2016

Ponudnik:
Naziv (firma ali ime):
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
Davčna številka:

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Številka transakcijskega računa:
Telefon:
E-pošta za obveščanje
ponudnika:
Kontaktna oseba za obveščanje
ponudnika:
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:

a) Ponudnik nastopa v skupini gospodarskih subjektov s skupno ponudbo (označite):
DA

NE

b) Ponudnik nastopa s podizvajalci (označite):
DA

NE

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene
preglednice s podatki podizvajalcev.
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Preglednica za podizvajalce (če je podizvajalcev več, preglednico po potrebi kopirajte)
Podizvajalec št. ____:
Naziv (firma ali ime):
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
Davčna številka:

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Številka transakcijskega računa:
% oddanih del v podizvajanje
(% od celotne ponudbe):
Opis del oddanih v
podizvajanje:

Podizvajalec št. ____:
Naziv (firma ali ime):
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
% oddanih del v podizvajanje
(% od celotne ponudbe):
Opis del oddanih v
podizvajanje:
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2. PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-2)
Ponudba velja (najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb) do: __________________
Tarifa

A

VT
MT
ET

Ocenjena
količina (kWh)

Cena
€/kWh

Cena €/kWh
s trošarino in
z DDV

SKUPAJ
vrednost v €
(E=BxC)

SKUPAJ
vrednost v €
(F=BxD)

B

C

D

E

F

890.000
910.000
40.000
SKUPAJ:

V celotni razpisani ocenjeni količini električne energije nudimo najmanj 40% energije iz
obnovljivih virov ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom in dodatno še
_____ % energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji električne energije
z visokim izkoristkom.
Kraj in datum: __________________________
Žig in podpis ponudnika
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3. VZOREC POGODBE (OBR-3)
EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT. LENDVA, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, ID
za DDV: SI 87430401, matična št. 1953524, ki ga zastopa direktor Jožef GERENČER, (v
nadaljnjem besedilu: naročnik)
in
___________________________________________________________________________,
ID za DDV _____________, matična št. _________________, ki jo zastopa
direktor/predsednik uprave __________________________, (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec)

sklepata naslednjo

P O G O D B O ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE
št. _________

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata:
-

-

-

da je naročnik izvedel postopek javnega naročila za dobavo električne energije, in
sicer na merilnih mestih, ki so navedena v prilogi št. 1, ki je sestavni del te pogodbe;
da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročanja za
dobavo električne energije, objava razpisa na Portalu javnih naročil dne _________ s
številko __________;
da naročnik s to pogodbo na osnovi ponudbe z dne _________, št. ________, naroča,
izvajalec pa prevzema dobavo električne energije za potrebe naročnika na merilnih
mestih, ki so navedena v prvi alineji prvega člena te pogodbe;
da se pogodba sklepa za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018;
da bo izvajalec za naročnika uredil vse potrebno za nemoteno dobavo električne
energije v obdobju veljavnosti te pogdobe;
da stranki sklepata to pogodbo za določitev pogojev prodaje in nakupa električne
energije, za določitev pogojev plačila in garancije;
da je dogovorjena cena fiksna, enotna cena za 1 kWh za obdobje veljavnosti te
pogodbe.
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II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je dobava električne energije za obdobje 1. 6. 2016 do 31. 5. 2016.
Izvajalec bo dobavljal, naročnik pa kupoval električno energijo za merilna mesta, navedena v
prilogi št. 1 k tej pogodbi na osnovi ocenjene dinamike v zadnjih 12 mesecih. Naročnik ima
pravico spremeniti odjem električne energije do 30% glede na ocenjeno količino ter v skupno
javno naročilo vključiti tudi druga odjemna mesta, ki bodo vključena v javno naročilo
naknadno, glede na potrebe med letom.

III. CENA IN PLAČILO
3. člen
Obračun dobavljene oziroma porabljene električne energije se izvede na osnovi podatkov o
dejanskih mesečnih količinah dobavljene oziroma porabljene električne energije. Izvajalec je
dolžan porabljeno električno energijo obračunavati po dejanski mesečni porabi.
Cena električne energije po tej pogodbi za 1 kWh brez DDV znaša:
ČAS

Cena v EUR/ kWh

Tarifa

VT

Tarifa

MT

Tarifa

ET

V cene ni vključen DDV, ki se obračuna po veljavnih predpisih. Prav tako v ceni električne
energije ni vključena cena za uporabo omrežja, ki se plačuje ločeno na podlagi pogodbe o
dostopu do omrežja v skladu z veljavnimi predpisi.
Cena vključuje strošek v zvezi s posredovanjem kvartalnih podatkov o porabljeni količini
električne energije in o stroških električne energije ter omrežnine.
Končna cena je dogovorjena za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018. Cena se spremeni
vsakič, ko se spremenijo cene na trgu električne energije, vendar je sprememba cene v
breme naročnika lahko največ v višini povprečne letne inflacije v R. Sloveniji.
Čas večje tarife (VT) in manjše tarife (MT) je določen v Aktu o določitvi metodologije za
obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine za elektroenergetska
omrežja (Ur. l. RS št. 84/04). Pogodbeni stranki se strinjata, da se upoštevajo vse morebitne
spremembe navedenega akta.
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Tarifa ET se uporablja le za odjemna mesta z eno tarifno merilno garnituro. V primeru, da se
merilna garnitura v času trajanja pogodbe zamenja z merilno garnituro, ki omogoča
dvotarifno merjenje, se v naslednjem mesecu od datuma zamenjave merilne garniture
poraba prične obračunavati po ceni VT (večje tarife) in MT (manjše tarife).
4. člen
Izvajalec bo račune izstavljal enkrat mesečno, in sicer do 10. v mesecu za dobave opravljene
v preteklem mesecu. Izvajalec bo naročniku izstavil zbirne račune po navodilih naročnika, ki
jim bo priložil obračune za posamezno merilno mesto. Račune bo naročniku pošiljal tudi v
elektronski obliki.
Naročnik bo plačila računov izvajal na račun izvajalca št. ___________________________ 30.
dan od dneva uradnega prejema računa. Če plačilo zapade na dela prost dan, bo izvedba
plačila prvi naslednji delovni dan, ki sledi roku zapadlosti.
Za dan plačila se šteje dan, ko je banki predložen nalog za plačilo.
V primeru plačilne zamude naročnika izvajalcu pripadajo zakonske zamudne obresti.

IV. KAKOVOST IN GARANCIJA
5. člen
Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v
skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi
navodili in priporočili ter normativi.
Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci.
Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne zamenjave
podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam.
6. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec v času, za katerega se sklepa ta pogodba,
naročniku neprekinjeno dobavljal električno energijo 24 ur dnevno, vse dni v letu skladno z
Uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur.l.RS.št. 117/2002, št.
21/2003), in da bo kvartalno posredoval v elektronski obliki podatke o porabljeni količini
električne energije in stroških električne energije ter omrežnine na elektronski naslov:
info@eko-park.si.
V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale električno energijo ali moč,
pogodbena partnerja skupaj ugotovita obseg in čas nastanka napake. Ugotovljeno razliko
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ponudnik poračuna pri naslednjem obračunu. Popravek se izdela za obseg in čas ugotovljene
nepravilnosti, vendar največ za 6 mesecev nazaj.
Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo
dobave električne energije in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega dobav,
oziroma jih ni povzročil izvajalec.
6. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo po preteku koledarskega leta naročniku podal potrdilo o izvoru
električne energije, ki ga izda ustrezna neodvisna organizacija, s čimer bo dokazal, da blago
izpolnjuje zahteve minimalno 40% deleža iz OVE in/ali SPTE.
7. člen
V primeru neskladnosti dobavljenega predmeta pogodbe s ponudbo in to pogodbo, lahko
naročnik odstopi od pogodbe in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.
8. člen
Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo
dobave električne energije in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega dobav,
oziroma jih ni povzročil izvajalec.
Izvajalec se zavezuje, da bo za naročnika brezplačno uredil:
- izpeljavo postopka za sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja pri pristojnemu
upravljavcu distribucijskega omrežja;
- izvedbo postopka zamenjave bilančne skupine (v skladu z določitvijo 172. in 173. člena
Pravilnika o delovanju trga z električno energijo (Ur.l. RS št. 118/2003), če je to
potrebno;
- prijavo bilateralnih pogodb na organiziranem trgu električne energije.
9. člen
Izvajalec je dolžan:
 za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih določil predhodno zahtevati soglasje
naročnika;
 pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju dobav električne energije na katere
lahko vpliva izvajalec in v primeru nepredvidenega izpada električne energije po krivdi
izvajalca zagotoviti prednostno vzpostavitev delovanja sistema,
 ščititi interese naročnika.
10. člen
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V kolikor bodo nastale okoliščine, ki bodo zahtevale vnovčitev bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih del, bo naročnik v skladu s to pogodbo le-to vnovčil .
V. ODPOVED POGODBE
11. člen
Če naročnik ugotovi nestrokovno ali nekvalitetno opravljanje dobav električne energije na za
to določena odjemna mesta, ima pravico odpovedati predmetno pogodbo.
Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kvalitetno
opravljeno storitev, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi
razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dobavo električne energije določil nov izvajalec.
Povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema
pisnega zahtevka naročnika.
12 člen
Če se razmere na trgu bistveno spremenijo in se izvajalec spremenjenim pogojem ne
prilagodi, lahko naročnik predčasno prekine to pogodbo, vendar pri tem mora upoštevati 3mesečni odpovedni rok. Kot bistvena sprememba na trgu se šteje sprememba cen električne
energije v dobro naročnika za več kot je stopnja letne inflacije v preteklem letu.

VI. REŠEVANJE SPOROV
13. člen
Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne
pride, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno po sedežu
naročnika.
14. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe
uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07).

VII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
15. člen
Ta pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da kdo v imenu ali na račun dobavitelja,
predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev posla ali
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 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika
oziroma dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
VIII.

OSTALE DOLOČBE
16. člen

Skrbnik naročnika za izvedbo del po tej pogodbi je ______________________, skrbnik/ica
izvajalca pa _____________________________.
17. člen
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po 2 ( dva) izvoda.
18. člen
Sestavni del pogodbe je ponudba in celotna razpisna dokumentacija postopka javnega
naročila št. ____________. Sestavni del pogodbe je tudi Priloga št. 1: Seznam
odjemnih/merilnih mest.
Datum: _______________

Datum: ________________

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
Eko-park d.o.o. Lendava /
Öko-park kft. Lendva
Jožef Gerenčer, direktor

4. IZJAVE
IZJAVA (OBR-4): IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI
IZJAVA (OBR-5): IZJAVA O IZVORU DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
IZJAVA (OBR-6): IZJAVA PONUDNIKA O LICENCI
IZJAVA (OBR-7): IZJAVA O REFERENCAH
IZJAVA (OBR-8): REFERENČNO POTRDILO
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IZJAVA (OBR-4)
IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izjavljamo:
- da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena
ZJN-3,
- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami,
- da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne 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. Šteje se, da gospodarski
subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan
oddaje ponudbe nismo imeli predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe,
- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za
delo,
- da bomo izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja tudi v primeru, če se
je pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali
prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazalo precejšnje ali stalne
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino
ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
- da smo seznanjeni, da nas bo naročnik izključil iz postopka, če se izkaže, da je pred ali
med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena.
Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže,
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali
neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
Pri _____________________________________________________________
(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)
smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
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3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje iz razpisne dokumentacije in
popisov za izvedbo javnega naročila;
2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti oz. obveznosti iz okvirnega
sporazuma iz prejšnjih pogodb oz. okvirnih sporazumov sklenjenih v zadnjih treh
letih. V primeru, da naročnik ugotovi, da je izjava neresnična, nas izloči iz postopka
oddaje javnega naročila.
Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo
prevzemamo v ponudbi ter da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se
vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije,
da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem
dovoljenju ali članstvu.

POSREDOVANJE PODATKOV
S podpisom te izjave se zavezujemo, 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 posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

NEBLOKIRANI RAČUNI IN PLAČILNI POGOJI
Izjavljamo,
- da izpolnjujemo naslednje ekonomsko-finančne pogoje: da na dan oddaje ponudbe
nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 90 dneh pred rokom
za oddajo ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več
kot 30 zaporednih delovnih dni;
- da nudimo najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema
pravilno izstavljene fakture.
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IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, ZMOGLJIVOSTI IN UPOŠTEVANJE PREDPISOV
Izjavljamo,
- da smo tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila,
- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in
nespoštovanja drugih določil pogodbe,
- da smo v zadnjih treh (3) letih pred objavo javnega naročila na področju EU izvedli
vsaj 3 podobne dobave električne energije, ki so individualno dosegle najmanj nivo 1
mio kWh oddaje električne energije,
- da bomo pred podpisom pogodbe, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik,
sklenili zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti ter zavarovanje odgovornosti do
tretjih oseb,
- da razpolagamo s strokovnim kadrom, finančnimi zmogljivostmi in opremo za izvedbo
javnega naročila.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem izpolnjevanje vseh
navedenih pogojev.

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika
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IZJAVA O IZVORU DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE (OBR-5)

Kot ponudnik v celotni razpisani ocenjeni količini električne energije za javno naročilo,
katerega predmet je dobava električne energije v obdobju 2016-2018, nudimo najmanj 40%
energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji električne energije z visokim
izkoristkom in
dodatno še _________ % energije,
ki je proizvedena iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji električne energije z visokim
izkoristkom.

Datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila
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IZJAVA PONUDNIKA O LICENCI (OBR-6)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z licenco številka:
___________________
za dobavo, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo.

Datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila
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IZJAVA O REFERENCAH (OBR-7)

Kot ponudnik izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih na področju EU izvedli vsaj 3 podobne
dobave električne energije, ki so individualno dosegle najmanj nivo 1 mio kWh oddaje
električne energije, in sicer pri naslednjih naročnikih:

Datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila
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REFERENČNO POTRDILO (OBR-8)

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)
______________________________________________
(naslov)

______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je dobavitelj
(naziv)

______________________________________________

(naslov)

______________________________________________

v letu 20_____ oziroma v obdobju 20_____ / 20_____ za nas izvedel dobavo električne
energije
v obsegu _________________ kWh.

Potrdilo izdajamo na zahtevo ponudnika za prijavo na javno naročilo z oznako ___________,
katerega predmet je dobava električne energije v obdobju 2016-2018.

Za preveritev resničnosti tega potrdila, lahko naročnik kontaktira naslednjo osebo
______________________________, tel. št. _________________________________ .

Datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila
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5. OVOJNICA
POŠILJATELJ:

Označi:
Ponudba
Sprememba
Umik
»NE ODPIRAJ – PONUDBA«
Za javni razpis:
»dobava električne energije«
(izpolni naročnik)
Datum in ura prispetja:
Način prispetja:
Zaporedna številka prispelosti:
Podpis prevzemnika:

PREJEMNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava
Öko-park kft. Lendva
Glavna ulica 109
9220 Lendava
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III.

OPIS PREDMETA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
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