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1. POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI
ZA UDELEŽBO PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08)
naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na
osnovi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za nabavo električne
energije za vodovod in kanalizacijo v letih 2009-2012
1.1. Podatki o naročniku
Naročnik: EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT. LENDVA, TRG LJUDSKE
PRAVICE 5, 9220 LENDAVA
Kontaktna oseba za javno naročilo:
Ime in priimek:
Jožef Gerenčer
Naslov:
Eko-park d.o.o. Lendava/Öko-park Kft. Lendva,
Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava
Telefon:
02 577 62 82
Telefaks:
02 577 62 84

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Oznaka:

JN 609/005-S

Predmet javnega naročila je: NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VODOVOD IN
KANALIZACIJO ZA LETO 2009-2012
Javno naročilo se oddaja za vse tarife:
1. nabava električne energije po visoki in mali tarifi (VT in MT).
2. nabava električne energije po enotni tarifi (ET).
Financiranje: sredstva Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft. Lendva

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 25.členom ZJN-2 izvede odprti postopek.
Naročnik bo na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb med popolnimi ponudbami
izbral najugodnejšo ponudbo glede na merila. Naročnik bo najkasneje v 60. dneh od roka za oddajo
ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico do prekinitve
postopka skladno s 3. odstavkom 80. člena ZJN-2.
V primeru, če ponudnik v odprtem postopku ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, pri
čemer pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno spremeniti, bo
naročnik izvedel postopek s pogajanji po predhodni objavi, skladno z 28. členom ZJN-2.
V primeru, če naročnik v odprtem postopku ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne
ponudbe in pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne
dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem, da se Komisiji pošlje poročilo, če slednja to
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zahteva, bo naročnik izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno s 29. členom
ZJN-2.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudba bo šteta za pravočasno, če bo predložena naročniku do 30.10.2009 do vključno 9. ure.
Ponudba mora biti opremljena z vsemi prilogami, ki so navedeni v navodilu za izdelavo ponudbe.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in označena z obrazcem »PREDLOŽITEV PONUDBE, ki je
sestavni del ponudbe: Eko-park d.o.o. Lendava/Öko-park Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava.
Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb
in jih neodprte vrnila ponudnikom.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Eko-park d.o.o. Lendava/Öko-park Kft. Lendva, Trg
Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, dne 30.10.2009 ob 10. uri.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

6. PRAVNA PODLAGA
Zakonske osnove za razpis predstavljajo:
- Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08)
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno
besedilo, 32/09)
- Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2, Ur.l. RS, št.27/07, št.70/08)
- Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur.l. RS, št. 117/2002,.
21/2003 –popr.)
Pri pripravi ponudbe mora ponudnik natančno proučiti vsa navodila, pogoje, obrazce, roke in
specifikacije tega razpisa ter upoštevati vse predpise, ki urejajo dobavo električne energije. Vse
stroške v zvezi s pripravo ponudbe nosi ponudnik sam.
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7. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA
7.1. Dostop do razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo z navodili za izdelavo ponudbe v prostorih
Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, vsak
delovni dan od 8. do 15. ure, v petek od 8. do 14. ure, oz. na spletni strani Eko-park d.o.o. Lendava /
Öko-park Kft. Lendva: www.eko-park.si po objavi na spletnem portalu javnih naročil.
Ponudba z vsemi prilogami mora biti napisana v slovenščini.

7.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacije posredoval ponudnikom na način in pod pogoji, kot
so predpisani v Zakonu o javnih naročilih. Isto velja tudi za spremembe razpisne dokumentacije.
Naročnik bo pojasnila razpisne dokumentacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel preko portala javnih naročil najkasneje šest (6) dni pred rokom za predložitev
ponudb.

7.3. Oblika ponudbe
Ponudnik mora predložiti naročniku ponudbo v enem izvodu. Izvod mora biti jasno označen in
opremljen, kot je določeno v tej dokumentaciji.
Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo morajo biti speti v mapo, povezani z vrvico in zapečateni
tako, da dokumentov ni mogoče odvzemati in dodajati, je pa mogoče vse dokumente neovirano
pregledati.
Ponudba mora biti napisana tako, da ni možno brisanje teksta. Ponudbo mora podpisati oseba, ki je
s strani ponudnika uradno pooblaščena za podpis ponudbe.
Vse strani, na katerih je bilo kaj dodanega ali spremenjenega mora parafirati oseba, ki je podpisnik
ponudbe.

7.4. Opremljanje in označevanje ponudb
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v skupni kuverti oziramo ovitku, na katero mora nalepiti
priloženi obrazec za predložitev ponudbe (Obrazec 1).

8. POGOJI
8.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila in njihovo dokazovanje
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev
mora ponudnik priložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh
navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih
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dokumentov, ki niso notarsko overjeni. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in
žigosane. Če obstaja naročnikova zahteva koliko stari so lahko dokumenti, ki jih naročnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor v oklepaju ni
navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti
morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopustno starost vedno odražati zadnje
stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če
ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

8.2. Osnovna sposobnost ponudnika
1. Registracija podjetja oziroma samostojnega podjetnika za dejavnost, katere predmet je v
razpisu.
DOKAZILA:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
je ponudnik registriran za dejavnost, katere predmet je v razpisu (obrazec 6).
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše in žigosa izjavo, ki je priloga razpisni
dokumentaciji. Ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti
podpisani in žigosani izjavi dokazilo, izdano s strani pristojnega organa. Dokazila ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

2. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2;
DOKAZILA:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za
ponudnika) (obrazec 7),
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše in žigosa izjavo, ki je priloga razpisni
dokumentaciji. Ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti
podpisani in žigosani izjavi dokazilo, izdano s strani pristojnega organa. Dokazila ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
in
Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) (obrazec 8)
Zakoniti zastopnik s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji podpiše in žigosa izjavo, ki je
priloga razpisni dokumentaciji. Ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo
priložiti podpisani in žigosani izjavi dokazilo, izdano s strani pristojnega organa. Dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
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in
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike)
(obrazec 9 in 10)

3. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu ni bil
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu ni bil uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (obrazec 11).
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše in žigosa izjavo, ki je priloga razpisni
dokumentaciji. Ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti
podpisani in žigosani izjavi dokazilo, izdano s strani pristojnega organa. Dokazila ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
4. Ponudnik ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež
DOKAZILO
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima
poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež (obrazec 12).
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše in žigosa izjavo, ki je priloga razpisni
dokumentaciji. Ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti
podpisani in žigosani izjavi dokazilo, izdano s strani pristojnega organa. Dokazila ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
5. Ponudnik ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
DOKAZILO
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (obrazec 13).
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše in žigosa izjavo, ki je priloga razpisni
dokumentaciji. Ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti
podpisani in žigosani izjavi dokazilo, izdano s strani pristojnega organa. Dokazila ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

6. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
20/2006; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati in je naročniku Komisija za preprečevanje
korupcije dovolila, da ne sodeluje s ponudnikom, če je ponudnik uvrščen na seznam;
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DOKAZILO:
Izjava ponudnika, da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb
Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
20/2006; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati (največ 3 mesece) (obrazec 14).

8.3. Ekonomsko in finančna sposobnost
1. Ponudnikov transakcijski račun v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega naročila ni bil
blokiran;
DOKAZILO
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da njegov
transakcijski račun v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran (obrazec 15).
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

2. Ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih
obveznosti (obrazec 16).
ali
Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti.
V kolikor bo ponudnik po ocenjevanju ponudb najugodnejši, bo naročnik pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila, od le-tega zahteval predložitev obrazca BON-2 oziroma BON-1/SP, ki pa
ne sme biti starejši od 30. dni vključno do dneva prejema.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše in žigosa izjavo, ki je priloga razpisni
dokumentaciji. Ponudniki, ki pa imajo sedež izven Republike Slovenije, pa morajo priložiti
podpisani in žigosani izjavi dokazilo, izdano s strani pristojnega organa. Dokazila ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
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8.4. Tehnična sposobnost
1. Pridobljena licenca za dobavo električne energije (6.člen energetskega zakona)
DOKAZILO:
Kopija ustrezne licence Agencije RS za energijo (6. člen Energetskega zakona), iz katere je
razvidno, da je ponudnik pridobil ustrezno licenco za dobavo električne energije pri Agenciji RS za
energijo (priloga za zap.št.17).
Opomba: V primeru, da ponudbo odda skupina izvajalcev, mora biti ustrezno potrdilo priloženo za
vsakega izmed udeleženih izvajalcev.

2. Izkušnje s kompleksnejšimi dobavami električne energije
DOKAZILO:
Reference o dobavi električne energije potrjene s strani naročnikov. Minimalna zahteva, ki jo mora
izpolnjevati ponudnik, da se mu prizna sposobnost po tem kriteriju:
- vsaj tri potrjene reference o dobavi 1.000.000 ali več KWh električne energije v enem letu
(veljajo potrjene reference iz zadnjih petih letih, predložene na kopiji obrazca iz te razpisne
dokumentacije) (obrazec 18).
3. Zadostne kapacitete ponudnika
DOKAZILO:
Pisna izjava ponudnika, da bo sposoben zagotoviti vsaj predvideno količino električne energije + 30
% rezerve za ponujeno obdobje, razen v primeru višje sile (naravne nesreče in podobno) (obrazec
19).

9. MERILA
Merilo za izbor ponudbe je najnižja skupna ponudben cena.
Skupna ponudbena cena (SPC –€) izračunamo kot vsoto produktov iz ponujenih cen posameznih
tarif (€/kWh) in predvidene letne porabe (kWh), ki jo v razpisu podaja kupec.
SPC (€) =

cena VT (€/kWh) x letna poraba (kWh)
+ cena MT (€/kWh) x letna poraba (kWh)
+ cena ET (€/kWh) x letna poraba (kWh)
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10. PONUDBA
10.1. Ponudbena dokumentacija
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:
1. izpolnjen obrazec »povabilo k predložitvi ponudbe (prijave)«, ki ga ponudnik nalepi na
ovojnico;
2. izpolnjen obrazec »izjava«;
3. izpolnjen obrazec »ponudba s predračunom«;
4. »bančna garancija za resnost ponudbe«;
5. »izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
6. izjava ponudnika, da ima registrirano dejavnost, katere predmet je v razpisu
7. izpolnjen obrazec »izjava v zvezi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2-pravne
osebe«;
8. izpolnjen obrazec »izjava v zvezi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2-fizične
osebe«;
9. izpolnjen obrazec »pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence -pravne osebe«;
10. izpolnjen obrazec »pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične
osebe«;
11. izpolnjen obrazec »izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaj ali
likvidacije in proti njemu ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaj ali likvidacije
12. izpolnjen obrazec »izjava, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države
13. izpolnjen obrazec »izjava, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila
14. izpolnjen obrazec »izjava, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo(ur. List RS, št. 20/2006; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati (največ 3
mesece).
15. izpolnjen obrazec »izjava ponudnika, njegov transakcijski račun v zadnjih 6 mesecih pred
objavo tega naročila ni bil blokiran
16. izpolnjen obrazec »izjava ponudnika, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o
tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti.
17. Kopija ustrezne licence za dobavo električne energije od Agencije RS za energijo
18. izpolnjen obrazec za reference
19. podpisana izjava za zagotovitev nabave električne energije za morebiti dodatna odjemna
mesta
20. izpolnjen, parafiran in podpisan obrazec »vzorec krovne pogodbe in samostojne pogodbe«;
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10.2. Sestavljanje ponudbe
10.2.1. Izjava
V obrazec »izjava« ponudnik vpiše vse zahtevane podatke in jo podpiše. S podpisom izjavlja, da
sprejema vse pogoje in ostale zahteve iz predmetne razpisne dokumentacije. Prav tako s podpisom
te izjave ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so podatki, ki so podani v
ponudbeni dokumentaciji, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. IZJAVA
MORA BITI PODPISANA S STRANI PONUDNIKOVEGA
ZASTOPNIKA ALI
PROKURISTA IN ŽIGOSANA.
10.2.2. Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje predložiti bančne garancije. Bančne garancije morajo biti
brezpogojne in plačljive na prvi poziv ter morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije.
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Bančne garancije, ki jih ponudnik ne
predloži na predloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije po vsebini ne smejo bistveno odstopati
od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za
izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali
spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.
10.2.2.1. Bančna garancija za resnost ponudbe
Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.
Če ponudnik ne predloži bančne garancije za resnost ponudbe ali če predloži drugo vrsto finančnega
zavarovanja, se šteje njegova ponudba kot nepravilna in se izključi iz nadaljnjega postopka.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev
(izročitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), ne glede na razlog, razen če je razlog
na strani naročnika, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.
Višina bančne garancije za resnost ponudbe mora znašati v višini 2.000,00 EUR z veljavnostjo do
vključno 1.12.2009.
10.2.2.2. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec teksta je priložen) bo izbrani
ponudnik predložil naročniku najkasneje v roku 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe, v višini
10.000,00 EUR, z rokom veljavnosti do 31.12.2012.

10.2.3. Ponudba/predračun
Priloga razpisne dokumentacije je predračun. Ponudnik mora izpolniti vse postavke predračuna in
ga priložiti v tiskani obliki, ki jo mora podpisati in žigosati.

10.3. Prijava ponudb
10.3.1. Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso možne. Ponudnik daje ponudbo za celoten sklop predmetnega javnega
naročila.
10.3.2. Jezik ponudbe ter normativi
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
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10.3.3. Veljavnost ponudbe
Veljavnost ponudbe mora biti vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
10.3.4. Stroški ponudbe
Stroške ponudbene dokumentacije plača ponudnik. Vse stroške izdelave ponudbe krije ponudnik.
10.4. Odpiranje ponudb
10.4.1. Način odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb je javno. Postopek odpiranja ponudb vodi pooblaščena in imenovana komisija.

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega naročila v roku 7 (sedem) dni od dneva odpiranja
ponudb.
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PRILOGE
Seznam prilog:
1. izpolnjen obrazec »povabilo k predložitvi ponudbe (prijave)«, ki ga ponudnik nalepi na
ovojnico;
2. izpolnjen obrazec »izjava«;
3. izpolnjen obrazec »ponudba s predračunom«;
4. »bančna garancija za resnost ponudbe«;
5. »izjava banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
6. izjava ponudnika, da ima registrirano dejavnost, katere predmet je v razpisu
7. izpolnjen obrazec »izjava v zvezi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2-pravne
osebe«;
8. izpolnjen obrazec »izjava v zvezi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2-fizične
osebe«;
9. izpolnjen obrazec »pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence -pravne osebe«;
10. izpolnjen obrazec »pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične
osebe«;
11. izpolnjen obrazec »izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaj ali
likvidacije in proti njemu ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaj ali likvidacije
12. izpolnjen obrazec »izjava, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države
13. izpolnjen obrazec »izjava, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila
14. izpolnjen obrazec »izjava, da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo(ur. List RS, št. 20/2006; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati (največ 3
mesece).
15. izpolnjen obrazec »izjava ponudnika, njegov transakcijski račun v zadnjih 6 mesecih pred
objavo tega naročila ni bil blokiran
16. izpolnjen obrazec »izjava ponudnika, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o
tem naročilu ni imel neporavnanih obveznosti.
17. Kopija ustrezne licence za dobavo električne energije od Agencije RS za energijo
18. izpolnjen obrazec za reference
19. podpisana izjava za zagotovitev nabave električne energije za morebiti dodatna odjemna
mesta
20. izpolnjen, parafiran in podpisan obrazec »vzorec krovne pogodbe in samostojne pogodbe«;
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obrazec 1

PREDLOŽITEV PONUDBE
(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!)

POŠILJATELJ:

PREJEMNIK:
EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT. LENDVA
Trg Ljudske pravice 5
9220 LENDAVA
NAVEDBA OZNAKE JAVNEGA RAZPISA:
JN 609/005-S
ŠIFRA ZADEVE:
NE ODPIRAJ, PONUDBA (PRIJAVA)!
(Izpolni sprejemna pisarna!)

Zaporedna številka
predložitve:

Datum in ura predložitve:
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Obrazec 2

IZJAVA
Popolna firma ponudnika:

Matična številka:

_________ Identifikacijska številka:

Številka transakcijskega računa:
Telefon: _________
Elektronska pošta:

_____________

_____________________
Telefaks:

___________

_________

Zastopnik (prokurist) in podpisnik pogodbe: ________________

S podpisom te izjave sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije tega
postopka ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki, ki so podani v
ponudbeni dokumentaciji, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za
podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum

Žig in podpis
zastopnika oz. prokurista
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obrazec 3

OBRAZEC PONUDBE ŠT. _______________

Na osnovi javnega razpisa, objavljenega na spletnem portalu javnih naročil ______________/_______, z dne
______________
ter razpisne dokumentacije naročnika, dajemo ponudbo za:

Nabavo električne energije za vodovod in kanalizacijo za leta 2009-2012

1. PODATKI O PONUDNIKU

Firma oz. naziv ponudnika

Naslov

Elektronski naslov

Matična številka

ID za DDV

SI

Številka transakcijskega računa

Telefon

Telefaks

Mobilni telefon
Pooblaščena oseba za
podpis pogodbe
Pooblaščena oseba za
tolmačenje ponudbe
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2. PONUDBENA CENA - PREDRAČUN
2.1..
Cena za visoko tarifo (VT) brez DDV
EUR
DDV

EUR

_____ %

EUR

Skupna ponudbena cena z DDV za VT:
2.2.
Cena za malo tarifo (MT) brez DDV

EUR
DDV

EUR

_____ %

EUR

Skupna ponudbena cena z DDV za MT:
2.3.
Cena za enotno tarifo (ET) brez DDV

EUR
DDV

EUR

_____ %

EUR

Skupna ponudbena cena z DDV za ET:

3. ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA JAVNEGA RAZPISA:

Rok začetka nabave električne energije je 01.12.2009 do 30.11.2012
4. VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba ostaja v veljavi do vključno __________________.
Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ______________________________

Ponudnikov žig:
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Obrazec 4

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv izdajatelja: __________________________
Kraj in datum: ____________________________
Upravičenec: ____________________________
Garancija št: _____________________________
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, številka ........., z dne
……………………. Nabava električne energije za vodovod in kanalizacijo za obdobje 01.12.2009 do
30.11.2012
za potrebe naročnika EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT. LENDVA je ponudnik
....................…………………............ dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti
naročniku finančno zavarovanje (garancijo) za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR.

Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu z določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku
zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu
zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri
primer ali primera gre.
Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki / zavarovalnici.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru,
da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom
in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka
veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ..............., ta garancija
preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Lendavi.
Izdajatelj garancije:

_______________________________________________

Priimek in ime: _______________________________________________

16

Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva - Nabava električne energije za leta 2009-2012

Podpis:

_______________________________________________

Na delovnem mestu:

_______________________________________________

Kraj in datum:

_______________________________________________

Žig izdajatelja garancije:
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Obrazec 5

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv izdajatelja: ____________________
kraj in datum: _______________________
upravičenec: ________________________
Finančno zavarovanje št.garancije:______________

V skladu s pogodbo o nabavi električne energije sklenjeno med izvajalcem (naziv izvajalca)
in upravičencem EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT. LENDVA, TRG LJUDSKE
PRAVICE 5, 9220 LENDAVA

je izvajalec dolžan opraviti pogodbene obveznosti dobave električne energije v obsegu, v roku ter v količini
in kvaliteti, ki so določeni v zgoraj navedeni pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s tem finančnim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da
bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10.000,00 EUR, če izvajalec svoje
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj
citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi
delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za predložitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo banke, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. …………/………..
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
To finančno zavarovanje velja vsaj še 60 dni po preteku veljavnosti pogodbe oz najkasneje do ___________.
Po poteku navedenega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne
glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša
pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko
naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Lendavi.
Izdajatelj garancije:

_______________________________________________
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Priimek in ime: _______________________________________________

Podpis:

_______________________________________________

Na delovnem mestu:

_______________________________________________

Kraj in datum:

_______________________________________________

Žig izdajatelja garancije:
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Obrazec 6

Naziv ponudnika: ____________________________
Naslov ponudnika: ___________________________

I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, katere predmet

je v razpisu.

Kraj in datum:

Žig:

20

Podpis:

Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva - Nabava električne energije za leta 2009-2012

Obrazec 7

IZJAVA V ZVEZI KAZNIVIH DEJANJ
IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – PRAVNA OSEBA

Naziv ponudnika:
Sedež naslov) ponudnika:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
−

hudodelsko združevanje,

−

nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

−

goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

−

pranje denarja.

Kraj:

Podpisnik:
Žig

Datum:
________________________
podpis
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Obrazec 8

IZJAVA V ZVEZI KAZNIVIH DEJANJ
IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA

Ime in priimek:

____________________________________

EMŠO:

____________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06):
−

hudodelsko združevanje,

−

sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,

−

goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

−

pranje denarja.

Podpis:__________________________________
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ______________________________

Ponudnikov žig:
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Obrazec 9

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
– ZA PRAVNE OSEBE

___________________________________________________________ (naziv pooblastitelja)
pooblaščam Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft. Lendva,
da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila:
__________________________________________________________________________ ,
od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična številka podjetja:

DATUM:

ŽIG IN PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE

__________________________________
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obrazec 10

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
– ZA FIZIČNE OSEBE
Spodaj podpisani _________________________________________________ (ime in priimek)
pooblaščam Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva,
da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila:
________________________________________________________________________ ,
od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO:
DATUM ROJSTVA:
KRAJ ROJSTVA:
OBČINA ROJSTVA:
DRŽAVA ROJSTVA:
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
−

(ulica in hišna številka)

−

(poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:
DATUM:

PODPIS POOBLASTITELJA:
_______________________
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Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva - Nabava električne energije za leta 2009-2012

obrazec 11

Naziv ponudnika: ____________________________
Naslov ponudnika: ___________________________

I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije in proti nam ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

Kraj in datum:

Žig:

25

Podpis:

Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva - Nabava električne energije za leta 2009-2012

Obrazec 12

Naziv ponudnika: ____________________________
Naslov ponudnika: ___________________________

I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer imamo sedež.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis:

Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva - Nabava električne energije za leta 2009-2012

Obrazec 13

Naziv ponudnika: ____________________________
Naslov ponudnika: ___________________________

I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis:

Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva - Nabava električne energije za leta 2009-2012

Obrazec 14

Naziv ponudnika: ____________________________
Naslov ponudnika: ___________________________

I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s
katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo /Ur.
list RS, št. 20/2006; ZNOJF-1) naročniki ne smejo sodelovati.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis:

Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva - Nabava električne energije za leta 2009-2012

Obrazec 15

Naziv ponudnika: ____________________________
Naslov ponudnika: ___________________________

I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naš transakcijski račun v zadnjih 6
mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis:

Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva - Nabava električne energije za leta 2009-2012

Obrazec 16

Naziv ponudnika: ____________________________
Naslov ponudnika: ___________________________

I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o
tem naročilu nismo imeli neporavnanih obveznosti.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis:

Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva - Nabava električne energije za leta 2009-2012

Obrazec 18

OBRAZEC ZA REFERENCE

Podatki o ponudniku:
Naziv:
Ulica:
Poštna številka in kraj:

Podatku o naročniku, ki mu je ponudnik dobavil električno energijo:
Naziv:
Ulica:
Poštna številka in kraj:

Naročnik…………………………………………………………. ………..potrjujem, da mi je
ponudnik………………………………………………………………………………………..
v času od ……………… do …………………… dobavil …………………………….kWh
električne energije (veljajo le dobave vsaj 500.000 kWh v času manj kot eno leto).
S podpisom tega obrazca za referenco potrjujemo, da je ponudnik električno energijo dobavljal v
predvidenih količinah in v skladu s predpisanimi tehničnimi pogoji ter da je tudi druge pogodbene
obveznosti korektno izpolnjeval.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis:

Obrazec 19

Naziv ponudnika: ____________________________
Naslov ponudnika: ___________________________

I Z J A V L J A M O,

Da smo pripravljeni zagotoviti dobavo električne energije po ceni, ki smo jo navedli v ponudbi tudi za
morebitna dodatna odjemna mesta (+ 30%), ki bi se pojavila med pogodbenim obdobjem.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis:

Obrazec 20

VZOREC POGODBE

EKO-PARK D.O.O. LENDAVA/ÖKO-PARK KFT. LENDVA
ki jo zastopa direktor Jožef GERENČER
identifikacijska št. za DDV: SI 87430401 matična št. 1953524
(v nadaljnjem besedilu: naročnik)
in

identifikacijska št. za DDV __________, matična št. ________
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata:
-

da je naročnik izvedel postopek javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe
vodovoda in kanalizacije, 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 _________;
- da naročnik s to pogodbo na osnovi ponudbe št. ________ naroča, izvajalec pa prevzema
dobavo električne energije za potrebe vodovoda in kanalizacije na merilnih mestih, ki so
navedena v prvi alineji prvega člena te pogodbe;
- da se pogodba sklepa za obdobje od 01.12.2009 do 30.11.2012;
- da bo izvajalec za naročnika uredil vse potrebno za nemoteno dobavo električne energije v
obdobju o d 01.12.2009 do 30.11.2012;
- 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 od 01.12.2009 do 30.11.
2012.

2. člen
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.
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3. 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.

4. 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:

Tarifa

ČAS
VT

Tarifa

MT

Tarifa

ET

Cena v EUR/ kWh

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 fiksna za obdobje od 01.12.2009 do 30.11.2012.
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.
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).

5. člen
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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 upravljalcu
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.

6. člen
Izvajalec bo račune izstavljal enkrat mesečno, in sicer za dobave opravljene v preteklem mesecu.
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.
Obveznost bremeni kontni razred 4.

7. 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 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.

8. 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 .

9. 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.
10. 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 3-mesečni odpovedni
rok. Kot bistvena sprememba na trgu se šteje sprememba cen električne energije za več kot 10%.
11. 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.
Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 10 (desetih) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za
veljavnost pogodbe, brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke, plačljivo na prvi poziv, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10.000
EUR. Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. Če se
med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina,
mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo garancijo z
novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo
garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.
12. člen
Skrbnik naročnika za izvedbo del po tej pogodbi je Stanislav Gjerkeš, skrbnik/ica izvajalca pa
_____________________________.

13. člen
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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).

15. 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.

Priloga: priloga št. 1: Seznam odjemnih/merilnih mest

Številka :
Datum: _______________

Številka :
Datum: ________________

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

37

PRILOGA št. 1: SEZNAM ODJEMNIH/MERILNIH MEST
Naslov odjemnega mesta
Črp."R-ZBDV-1", Lendava, Župančičeva ul. BŠ
Č-1, Lendava, Kolodvorska ul. 7
Č-1, Dolga vas, Glavna ulica 184
Č-3, Dolga vas, Vaška ul. 71
Č-4, Dolga vas, Glavna ul. 23
Č-8, Lendava, pri Kolodvorska 23a
Črp. J-12, Čentiba, Lendavska c. 19
Č-9, Lendava, Kolodvorska ul. BŠ
ČK8, G.Lakoš, Cvetna 3
ČK2, Kapca,Polanska ul. 54
Č1, Kot,Mlinska 16
ČK7, G.Lakoš,Gozdna 6
Č3, Gaberje, Gornja 29
ČK3, Kapca,Kratka 1
Č4, Gaberje, Spodnja 32
Č2, Kapca, Zvoniška 1
Črp. ROČ (R1), Kidričeva BŠ
Črp. J-14, Čentiba, Fodorjeva 45
Črp. J-3, Lendavske g.620
Črp. J-12, Čentiba, Glavna 2
Prečrp. REČ 4, Lendava, Tomšičeva 2a
Prečrp. REČ 3, Kranjčeva 44
Č-10, Trimlini
Črp. J-43, Dolina, Lendavska cesta 27
Črp. J-26, Čentiba, Lendavska c. 99
Č-4, Petišovci, pri št. 26 Lendavska c.
Č-2, Dolga vas, Vaška ul. 37
Črp. J-49, Čentiba, Zatak 49
Črp. J-36, Čentiba, Zatak 36
Č-2 PSO, Petišovci, pri št. 78 Petišovska
Č-5, Dolnji Lakoš, Glavna ul.
Črp. J-7, Dolina,Lendavska 37

Namen odjema

Št. merilnega mesta

kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija

4-221756
4-222426
4-222397
4-222405
4-222403
4-223450
4-222407
4-223451
4-228108
4-228111
4-228112
4-228114
4-228116
4-228110
4-228136
4-228109
4-222499
4-222415
4-222412
4-222409
4-219571
4-217603
4-215434
4-222417
4-222420
4-223820
4-222402
4-222423
4-222422
4-223483
4-226858
4-222400
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Št. odjemnega
mesta
833409007001
833459023504
833306006013
833305003506
833013006501
833459020505
833406008514
833165001502
833170190005
833067106001
833317047006
833066247005
833066250004
833067104004
833066253003
833067105006
833148705001
833410000500
833406012504
833069010502
833246055014
833246045004
833695001005
833603001501
833603001405
833539001503
833305169502
833527000600
833527000504
833462001503
833400015000
833238001503

VT

MT

6.882
330
1.392
324
5.016
5.676
1.290
1.116
324
336
516
1.140
2.268
288
3.876
852
3.024
360
1.116
426
2.688
8.250
9.420
720
444
2.772
930
246
318
4.488
6.222
708

6.774
306
888
342
5.148
6.078
1.554
1.140
396
420
552
1.344
2.772
360
4.248
1.008
2.712
582
1.194
498
1.788
7.566
9.198
762
444
0
978
294
336
4.686
7.164
726

ET
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

Č-1 PSO, Trimlini pri št. 66
Črp. 06, Trimlini 2c
Črp. 07, Trimlini 37B
Č-3 PSO, Petišovci, Poljska 13
Č-5 PSO, Petišovci, preko Rudarska ul.23
Č 6, Petišovci, Cvetna 7
Črp.J-13,Čentiba, Lendavska 73
Črp.J-23, Čentiba, Zatak 12
Črp.J-17, čentiba, Lendavska 54
Prečrp. REČ 2, Kolodvorska BŠ
SKUPAJ

Naslov odjemnega mesta
Črpališče_Gaberje, Gornja ul. BŠ
Prečrpališče_VH1 Lendava, Gregorčičeva ul.
Prečrpališče_VH2 Lendavske gorice pri Piramidi
Prečrpališče_VH3 Piramida, Lendavske g.
Prečrpališče_Čentiba, Glavna 33
Prečrpališče_V-lovski dom, Dolina, Gara 11
Prečrpališče_F.Štefan, Dolina, Tamaškut 7
Prečrpališče_H.Albert,Čentiba, Banov b.16
Prečrpališče_Čih Štefan, Čentiba
Prečrpališče_ Dolga vas, Glavna 73
Prečrpališče_ Gyurkač Janez, Čentiba, Suč
Prečrpališče_ Gyurkač Rozalija, Dolina
SKUPAJ

kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija
kanalizacija

Namen odjema

4-223452
4-214768
4-214767
4-223523
4-223505
4-224352
4-222416
4-222424
4-222425
4-217604

Št. merilnega mesta

vodovod
vodovod
vodovod
vodovod
vodovod
vodovod
vodovod
vodovod
vodovod
vodovod
vodovod
vodovod

4-009642
4-009810
4-010240
4-010240
4-010246
4-010303
4-199207
4-010288
4-010306
4-010119
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833237008505
833236006002
833236005011
833141197512
833141195504
833141006003
833132266503
833132005510
833132001516
833148018010

Št. odjemnega
mesta
833066004002
833146001004
833408001005
833408001005
833410003005
833575003004
833525003006
833525002004
833603002002
833306075000

534
12.678
14.040
426
4.380
4.620
504
432
1.740
528
113.640

660
0
0
516
4.404
4.782
534
432
1.764
396
85.746

VT

MT

141.468
54.474
0
0
12.048
0
0
0
0
4.722
0
0
212.712

106.770
16.698
0
0
7.398
0
0
0
0
3.576
0
0
134.442

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ET
0
0
1.452
1.866
0
3.738
3.618
912
216
0
901
3.652
16.355

