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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:
Dobava električne energije

Številka javnega naročila
JNMV-0001/2017-S-POG

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu za javna naročila
pod številko objave JN001041/2017-W01, z dne 15.2.2017.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Komunala
Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, vabi ponudnike k
predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku
naročila male vrednosti, za predmet naročila »Dobava električne energije«, najkasneje do:
dne 27. 2. 2017 do 12:00 ure na naslov: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega
bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, oziroma ponudbo pošljejo s priporočeno pošiljko. Po pošti
prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ« in z navedbo
predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb
neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.
ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo:
dne 27. 2. 2017 ob 13:00 uri v sejni sobi Komunala Slovenska bistrica d.o.o.
kraj: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska
Bistrica
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Kontaktna oseba naročnika: Dušan RUPNIK, tel. 02 80 55 403, dusan.rupnik@komunala-slb.si

S spoštovanjem,
Direktor
Blaž GREGORIČ, univ. dipl. inž. str.

1
1.1

SPLOŠNE DOLOČBE
Sodelovanje

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k
sodelovanju, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.
Gospodarski subjekt, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot
partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer
se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.
1.2

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v
slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v
tehničnem delu ponudbe.
Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju
in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v
slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi
ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del
ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.
1.3

Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:
 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago.
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje
podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.
1.4

Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji lahko predloži skupno ponudbo. V
primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina
pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih
pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

1.5

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno
sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede
na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno
usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi
poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji
izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih
subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo
zagotovil teh subjektov v ta namen.
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim
položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo
javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti
sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.
1.6

Spremembe, dopolnitve in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko dodatna pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva
izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil do 21.2.17 do 10:00 ure. Naročnik bo dodatna
pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil. Na prepozne zahteve naročnik ne
bo odgovarjal.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
V primeru, da bo naročnik v roku za prejem ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil
na Portalu javnih naročil.
Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za
spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine
informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom
odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
1.7

Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne
oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo
manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom
roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.
Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne
informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in
ponudbe v okviru meril,
 tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove
ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

1.8

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški
prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more
biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v
zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

1.9

Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik,
ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.
1.10 Plačilni pogoji
Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.
1.11 Cena
Cena mora biti izražena v eurih in ne vsebuje:
-davka na dodano vrednost (DDV)
-trošarine na električno energijo,
-prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
-stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov ter prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi
elektro energetskih omrežij,
-morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščeni državni organ in katere
kupcu zaračunava v okviru obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega
omrežja.
Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate.
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega
predračuna. Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami ter tako
dobljene vrednosti sešteje.

1.12 Merila
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:
Št. Merilo
Relativna utež (%)
1. Cena
max. 75 točk
2. Delež električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim
max. 25 točk
izkoristkom
Max. 100 točk
1.Ponudbena cena v EUR brez DDV
Ponudbena vrednost brez DDV, trošarin, uporabe omrežja in prispevkov po predračunu, maksimalno
število točk je 75.
Za merilo se uporabi ponudbena vrednost brez DDV, trošarin, uporabe omrežja in prispevkov po
predračunu za dobavo električne energije.Ponudbena vrednost bo izračunana kot vsota produktov iz
ponujenih cen posameznih tarif (EUR/kWh) in predvidene dvoletne porabe.
Ponudbena vrednost bo preračunana v točke po naslednji formuli:
Najnižja ponudbena vrednost x 75
Ponudbena vrednost v točkah ----------------------------------------------Posamezna ponudbena vrednost

Najugodnejša ponudba prejme 75 točk, ostale pa prejmejo ustrezno manjše število točk, sorazmerno
glede na ponudbeno vrednost najugodnejše ponudbe.

2.Delež električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom
Delež električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom, maksimalno
število točk je 25.
Ponudnik, ki bo v svoji ponudbi ponudil najvišji procent, nad 40% (40% je pogoj) električne energije iz
obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom, bo pri tem merilu prejel 25 točk, ostali pa
sorazmerno manj glede na ponujeni procent električne energije pridobljene iz obnovljivih virov ali
soproizvodnje z visokim izkoristkom.
1.13 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:
 udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v
lastništvu ponudnika,
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njim povezane družbe.
1.14

Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe.
Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
1.15 Zaupnost podatkov
Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to
določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo
zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in
varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.
Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto,
vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na
razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega
naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se
določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.
1.16 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila
Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi
javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.
Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali
odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka,
zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in
sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.17 Prenehanje pogodbene obveznosti
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z
določili 96. člena ZJN-3.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

1.18 Pravno varstvo
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D,
63/13 in 90/14-ZDU-1I).
1.19

Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti ustrezno
zavarovanje.
Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi
poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
1.19.1 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora (ne glede na vrednost ponudbe) kot garancijo za resnost ponudbe, ponudbi priložiti
Bianco menico, v višini 3% vrednosti brez DDV, ter menično izjavo s pooblastilom za vnovčenje. V
primeru, da ponudnik ne predloži zavarovanja, bo komisija ponudbo izločila.
Bianco menico je potrebno predložiti 27.2.2017.
Zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe. V primeru, da ponudnik
poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo
zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo
ponudbe, ki ni pokrita z zavarovanjem, ne bo upošteval.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih
pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil zavarovanje.
Naročnik bo zavarovanje unovčil v naslednjih primerih:




če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži ali zavrne zahtevano zavarovanje,
če izbrani ponudnik ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe, v skladu z določbami navodila
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

1.19.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Zavarovanje: Bianco menico v višini 10,00% pogodbene vrednosti z DDV bo izbrani ponudnik, ne
glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe. Predložitev
zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe.
Zavarovanje mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da
ponudnik ne skrbi za pravilno količino in ceno električne energije.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti
ponudnika do podizvajalcev.

2

POGOJI ZA UDELEŽBO

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za
izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti obrazec Izjava v okviru ponudbene
dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko pred oddajo javnega naročila v skladu s 3. odstavkom 47. člena
ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.
2.1

Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila
ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena
ZJN-3.
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9.
odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko
dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan
in potrjen obrazec »Izjava«)
P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države
naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave
znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega
stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe
ali prijave.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan
in potrjen obrazec »Izjava«)
P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče
rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan
in potrjen obrazec »Izjava«)
P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan
in potrjen obrazec »Izjava«)

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:
 če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali
 če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali
 če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali
 če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z
enakimi pravnimi posledicami.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan
in potrjen obrazec »Izjava«)
2.2

Pogoji za sodelovanje
Ustreznost

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v
državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan
in potrjen obrazec »Izjava«)
Ekonomski in finančni položaj
P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila.
V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih
subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan
in potrjen obrazec »Izjava«)
Tehnična in strokovna sposobnost
P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje
javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.
V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih
subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (za dokaz izpolnjevanja tega pogoja zadostuje podpisan
in potrjen obrazec »Izjava«)
Omejitev poslovanja
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma
funkcionar naročnika ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

3

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih
obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno
izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente.
Ponudnik mora:
1. ponudbo predložiti v roku in na način kot je določeno v povabilu k oddaji ponudbe
2. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 1 - "Prijava"
3. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 2 - "Ponudba"
4. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 3 - "Ponudba skupaj (za dve leti)"
5. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 5 - "Izjava o izpolnjevanju pogojev"
6. izpolniti obrazec št. 6 - "Soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc"
da lahko naročnik pridobi od pristojnih organov ustrezna dokazila, da ponudnik ni bil sam ali
njegovi zakoniti zastopniki kaznovani za kazniva dejanja, ki so navedena pod Pogojem P1
(vpisati podatke in podpisi vseh zakonih zastopnikov ponudnika). V kolikor je
zastopnikov več kot na obrazcu je potrebno predložiti lasten obrazec po priloženem vzorcu ali
več ustreznih obrazcev
7. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 7 – "Vzorec garancije za resnost ponudbe"
8. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 8 - "Izjava o izročitvi garancije"
9. podpisati in žigosati obrazec št. 9 - "Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti"
10. podpisati in žigosati obrazec št. 10 - "Izjava o sposobnosti izvedbe storitev"
11. podpisati in žigosati obrazec št. 11 - "Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev"
12. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 12 - "Izjava o lastniških razmerjih"
13. podpisati in žigosati obrazec št. 13 - "Izjava o neblokiranih računih"
14. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 14 - "Izjava o plačilnih pogojih"
15. obrazec št. 15 - "Vzorec pogodbe"
16. izpolniti, podpisati in žigosati obrazec št. 16 - "Zahteve naročnika"
17. priloga: Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na
posameznem obrazcu.
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OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

4.1

Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »Dobava električne energije « v celoti, v obdobju 1.4.2017 do 31.3.2019 za
različna odjemna mesta podjetja.Ta odjemna mesta so: čistilna naprava, črpališča, centraln čistilni
napravi, mrliška vežica, odlagališče odpadkov Pragersko, vodohrani, zadrževalni bazeni, upravna
stavba in druga mesta delovanja podjetja.Odjemnih mest je 72, skupna poraba okvirno 1.873.292
kWh letno.Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste tarif (delne ponudbe niso dovoljene).

ODJEMNA MESTA:

Opis mesto dobave

Kraj

Ulica

VODOHRAM NOV GORA

ŠMARTNO NA POHORJU ZGORNJA NOVA VAS

VODOHRAN KOVAČA VAS

SLOVENSKA BISTRICA

VODOHRAM RAJH

Odjemno
Hišna Priključna Dalj.
Varovalka Tarifa mesto
številka moč
čitanje
BŠ

11

3X16A

2

4-250370

KOVAČA VAS

BŠ

14

3X20A

2

4-250233

SLOVENSKA BISTRICA

ZGORNJA BISTRICA

BŠ

17

3X25A

2

4-242304

ČRPALIŠČE

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

14

3X20A

2

4-232168

VODOHRAM

ŠMARTNO NA POHORJU OŠELJ

BŠ

3

1X16A

1

4-229265

GRADBENI PROVIZORIJ

SLOVENSKA BISTRICA

TRNOVEC PRI SLOV.BISTRICI

BŠ

35

3X50A

1

4-226292

VODNO ZAJETJE

SLOVENSKA BISTRICA

ŠENTOVEC

BŠ

11

3X16A

1

4-218819

KOMUNALA SL.BISTRICA

LAPORJE

HOŠNICA

BŠ

11

3X16A

2

4-3590

HS-BLOK

SLOVENSKA BISTRICA

ČREŠNJEVEC

BŠ

3

1X16A

1

4-63820

VODOVONI JAŠEK

SLOVENSKA BISTRICA

LOKANJA VAS

BŠ

6

1X25A

1

4-266571

KOMUNALA D.O.O.

OPLOTNICA

CEZLAK

14A

6

1X25A

1

4-42574

ČRPALIŠČE 1

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-257927

ČRPALIŠČE 3

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-257925

ČRPALIŠČE 2

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-257924

ČRPALIŠČE 4

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-257923

POSLOVNI PROSTORI-PISARNE RIC

SLOVENSKA BISTRICA

TRG SVOBODE

5

17

X

3X25A

1

4-243724

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

200

X

3X0A

2

4-220425

ČRPALIŠČE 5

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-259177

ZADRŽEVALNI BAZEN ZBDV 120

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

14

X

3X20A

2

4-221571

ZADRŽEVALNI BAZEN ZBDV 100

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

14

X

3X20A

2

4-221570

ZADRŽEVALNI BAZEN ZBDV 800

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

14

X

3X20A

2

4-221564

TRŽNICA – PISARNA

SLOVENSKA BISTRICA

ČOPOVA ULICA

9C

14

X

3X20A

2

4-250870

VODOHRAM VIDEŽ

SLOVENSKA BISTRICA

VIDEŽ

BŠ

28

3X40A

2

4-242303

MRLIŠKA VEŽICA S POSLOVNIM OBJEKTOM SLOVENSKA BISTRICA

ULICA POHORSKEGA BATALJONA BŠ

35

3X50A

1

4-238537

ČRPALIŠČE

GORIŠKA CESTA

14

3X20A

1

4-222615

OPLOTNICA

BŠ

X

X

VODOHRAN

OPLOTNICA

FOŠT

BŠ

14

3X20A

1

4-222614

VODOHRAM VISOLE*

SLOVENSKA BISTRICA

VISOLE

BŠ

6

X

1X25A

1

4-217022

HIŠNI SVET SKUPNA RABA

SLOVENSKA BISTRICA

TOMŠIČEVA ULICA

23

17

X

3X25A

2

4-220898

ČRPALIŠČE ČISTILNE NAPRAVE

SLOVENSKA BISTRICA

STEPIŠNIKOVA ULICA

BŠ

14

X

3X20A

2

4-220885

ČRPALIŠČE

LAPORJE

PRETREŽ

BŠ

11

X

3X16A

1

4-205256

ČRPALIŠČE JELOVEC

MAKOLE

JELOVEC PRI MAKOLAH

BŠ

11

3X16A

1

4-206616

KOMUNALA SB-ODLAG.ODPAD.PRAG.

PRAGERSKO

TRAVNIŠKA ULICA

BŠ

325

3X0A

2

4-202397

KOMUNALA SL.BISTRICA

MAKOLE

MAKOLE

BŠ

6

X

1X25A

1

4-4307

KOMUNALA SL.BISTRICA

MAKOLE

ŠTATENBERG

BŠ

3

X

1X16A

2

4-4306

KOMUNALA SL.BISTRICA

MAKOLE

ŠTATENBERG

BŠ

11

X

3X16A

1

4-4305

KOMUNUNALA SL.BISTRICA

MAKOLE

MOSTEČNO

BŠ

11

3X32A

1

4-4194

POSLOVNI PROSTOR

SLOVENSKA BISTRICA

PARTIZANSKA ULICA

1

14

3X20A

2

4-4090

BAZEN NAD GASILSKEM DOMU

SLOVENSKA BISTRICA

ZGORNJA BISTRICA

BŠ

5

1X25A

1

4-4022

POSLOVNI PROSTOR

SLOVENSKA BISTRICA

LJUBLJANSKA CESTA

38

17

3X25A

1

4-4016

KOTLOVNICA SO

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

24

X

3X35A

2

4-3977

KOMUNALA SLOV.BISTRICA

POLJČANE

MODRAŽE

23

11

X

3X16A

1

4-3917

KOMUNALA SL.BIST.-VODOHRAM

OPLOTNICA

LAČNA GORA

BŠ

3

X

1X16A

2

4-2419

VODARNA ZGORNJA BISTRICA

SLOVENSKA BISTRICA

ZGORNJA BISTRICA

BŠ

198

X

1X0A

2

4-3818

KOMUNALA SB-PISARNE GARAŽE

SLOVENSKA BISTRICA

ULICA POHORSKEGA BATALJONA 12

24

X

3X35A

1

4-3754

KOMUNALA SB-MRLIŠKA VEŽA

SLOVENSKA BISTRICA

TRG ALFONZA ŠARHA

BŠ

3

X

1X16A

1

4-3748

POSLOVNI PROSTOR-PREJ PEHTA

SLOVENSKA BISTRICA

TRG SVOBODE

9

6

X

1X25A

2

4-3729

OSNOVNA ŠOLA

SLOVENSKA BISTRICA

VOŠNJAKOVA ULICA

10

14

X

3X20A

1

4-3691

OSNOVNA ŠOLA KUHINJA

SLOVENSKA BISTRICA

VOŠNJAKOVA ULICA

10

17

X

3X25A

1

4-3690

ZDRAVSTVENA POSTAJA OPLOTNICA
NAPRAVA ZA ULTRAFILTRACIJO PITNE
VODE

OPLOTNICA

ULICA POHORSKEGA BATALJONA 5

43

X

3X63A

2

4-2090

MAKOLE

STARI GRAD

BŠ

17

3X25A

1

4-3635

KOMUNALA SL.BISTRICA

LAPORJE

LAPORJE

BŠ

14

3X20A

2

4-3589

ZDRAVSTVENA POSTAJA POLJČANE

POLJČANE

BISTRIŠKA CESTA

BŠ

17

X

3X25A

2

4-3550

ZDRAV.POSTAJA POLJČANE

POLJČANE

BISTRIŠKA CESTA

BŠ

17

X

3X25A

2

4-3549

X

ČRPALIŠČE VELENIK

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

100

3X0A

2

4-3369

VODOVOD ŠIKOLE

KIDRIČEVO

ŠIKOLE

63c

148

X

3X0A

2

4-3349

POLJČANE

BISTRIŠKA CESTA

68

17

X

1X25A

1

4-58144

GRAD. CENTER SB – 592331

SLOVENSKA BISTRICA

PARTIZANSKA

24

43

X

3X63A

2

4-3874

VH BOJTINA

ŠMARTNO NA POHORJU BOJTINA

BŠ

14

3X20A

1

4-8005332

ČRPALIŠČE Č 7

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

2

4-8000253

ČRPALIŠČE Č1.6

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

263

14

3X20A

2

4-8001706

ČRPALIŠČE 3

MAKOLE

MAKOLE

BŠ

14

3X20A

2

4-253345

ČRPALIŠČE 1

MAKOLE

MAKOLE

BŠ

14

3X20A

2

4-253347

ČRPALIŠČE 2

MAKOLE

MAKOLE

BŠ

14

3X20A

2

4-253346

SKUPNA RABA

SLOVENSKA BISTRICA

TOMŠIČEVA ULICA

40 A

1X20A

1

4-218426

ČRPALIŠČE C0

PRAGERSKO

STARI LOG

BŠ

14

3X20A

1

4-256714

ČRPALIŠČE Č1, ZG.POLSKAVA

ZGORNJA POLSKAVA

ZIDANŠKOVA ULICA

BŠ

14

3X20A

1

4-255115

ČRPALIŠČE Č2 ZG POLSKAVA

ZGORNJA POLSKAVA

ŠOLSKA ULICA

BŠ

14

3X20A

1

4-255109

VAKUMSKA POSTAJA

PRAGERSKO

PTUJSKA CESTA

BŠ

43

3X63A

2

4-257289

ČRPALIŠČE C1

PRAGERSKO

STARI LOG

BŠ

14

3X20A

1

4-249376

ČISTILNA NAPRAVA PRAGERSKO

PRAGERSKO

TRAVNIŠKA ULICA

BŠ

136

3X200A

2

4-8002719

ČRPALIŠČE Č2

PRAGERSKO

LESKOVEC

BŠ

14

3X20A

1

4-249379

VODOHRAM CEZLAK

CEZLAK

CEZLAK

BŠ

6

1X25A

1

4-8014671

5

X

X

X
X

Obrazec št. 1

Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

PRIJAVA
Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _______________, pod številko
objave _______________ , se prijavljamo za izvedbo javnega naročila in prilagamo našo prijavo v skladu z
navodili za izdelavo prijave.
Podatki o gospodarskem subjektu – prijavitelju:
Firma oziroma ime
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Številka transakcijskega računa
Matična številka
Naslov
Številka telefona
Številka telefaksa
Elektronska pošta za obveščanje prijavitelja
Kontaktna oseba prijavitelj –ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Kraj in datum:

Podpis prijavitelja:

___________________________

_______________________________
Žig:

Obrazec št. 2
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

PONUDBA ŠT.:_______________ – leto 2017
Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 15.2.2017, pod številko objave
JN001041/2017-W01 se prijavljamo za izvedbo javnega naročila in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.
Ponudnik vpiše ponudbeno ceno brez DDV (v ceni so zajeti vsi stroški, cena je fiksna):
Dobava električne energije od 1.4.2017-31.3.2018

Letna
količina
kWh
Dobava električne
energije:
Visoka tarifa( VT )
Dobava električne
energije:
Manjša tarifa ( MT )
Dobava električne
energije:
Enotna tarifa ( ET )

886802

831995

154495

Letna ponudbena
cena v EUR/kWh
(brez DDV)

Skupaj
cena v EUR
(brez DDV)

Dobava električne energije od 1.4.2018-31.3.2019

Letna
količina
kWh
Dobava električne
energije:
Visoka tarifa( VT )
Dobava električne
energije:
Manjša tarifa ( MT )
Dobava električne
energije:
Enotna tarifa ( ET )

Letna ponudbena
cena v EUR/kWh
(brez DDV)

Skupaj
cena v EUR
(brez DDV)

886802

831995

154495

Predvideni rok začetka »Dobava električne energije«: po podpisu pogodbe.

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

___________________________

_______________________________
Žig:

Obrazec št. 3
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

PONUDBA
OD 1.4.2017 - 31.3.2019
Št.

1.
2.
3.

Predmet

Dvoletna ponudbena
cena v EUR
(brez DDV)

DDV
(%)

Dvoletna ponudbena
cena v EUR
(z DDV)

Dobava električne energije:
Visoka tarifa (VT)
Dobava električne energije:
Manjša tarifa (MT)
Dobava električne energije:
Enotna tarifa (ET)
Skupaj brez DDV: _____________________________EUR
Popust: __________%_________________________EUR
Skupaj brez DDV s popustom: ___________________EUR
DDV: _______________________________________EUR
Skupaj z DDV: ________________________________EUR
Z besedo________________________________________

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:
- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina
in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,
- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani
naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako
tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.
- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Veljavnost ponudbe je najmanj do 30. 4. 2017.
Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so vračunani v ceni.
Ponujamo daljši čas plačila, in sicer ………………. Dni (najmanj 30 dni)-vpiše ponudnik
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
Ta predračun je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Ponudnik:

___________________________

_______________________________
Žig:
Podpis:

Obrazec št. 5
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.
2. Da:
 nismo v postopku prisilne poravnave ter proti nam ni bil podan predlog za začetek postopka
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 nismo v stečajnem postopku ter proti nam ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in
sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
 nismo v postopku prisilnega prenehanja ter proti nam ni bil podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Z našimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v kateremkoli podobnem položaju,
 nismo bili s pravnomočno v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim
ravnanjem,
 nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo
kršitev poklicnih pravil.
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi
države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
4. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je
registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
6. Da nam ni bila več kot enkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije, druge države članice ali tretje države v zadnjih treh
letih pred potekom roka za oddajo ponudb.
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:
_______________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati
le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije,
zbornice ali podobno).
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 v Poslovni register Slovenije.

Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh
letih.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
Priloge za prijavitelje, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz
1., 3. in 4. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in
vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik
namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora
biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
Priloga za prijavitelje, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne
organizacije:
 Potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu
ali
 Lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega
naročila, ne potrebujejo.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.
S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave.

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

___________________________

_______________________________
Žig:

Obrazec št. 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
ZA PRAVNE OSEBE
_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Komunali
Slovenska Bistrica d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila »Dobava električne energije«, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje
in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske
evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1.
odstavku 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15).

Podatki o pravni osebi:

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

To soglasje je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Pooblaščena oseba:

___________________________

_______________________________
Žig:
Podpis:

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*
Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek), pooblaščam Komunalo Slovenska
Bistrica d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila
»Dobava električne energije«, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje, Sektor
za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti
zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1.
odstavku 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15).
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO:

Ime in priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/
začasnega bivališča:
Ulica in hišna številka:
Pošta in poštna številka:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek se je
glasil:
To soglasje je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Pooblaščena oseba:

___________________________

_______________________________

Podpis:
*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

Obrazec št. 7

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za unovčenje
Ponudnik:
Naročniku, Komunali Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica,
kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila:
»Dobava električne energije«,
izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje. Bianco menica je neprenosljiva,
unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:
______________________________, kot __________________________
(ime in priimek)
(funkcija)
(podpis)
Naročnika, Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o., nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v
znesku 3% naše ponudbene cene brez DDV, kar znaša:
_______________________ €
in jo unovči v primeru, če:
 ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb;
 ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma svojih
navedb ne dokažemo;
 ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi;
 ne sklenemo pogodbe v določenem roku;
 po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Menica je plačljiva pri banki: ______________________________________________________,
ki vodi naš TRR številka: ______________________________________________________.

Kraj: __________________

Izdajatelj menice:____________
(žig in podpis)

Datum: ________________

Priloga: menica

Ta vzorec garancije je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Obrazec št. 8

IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJE

Družba / ime ponudnika
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, ki
je predmet te ponudbe dostavili naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti , v rokih in
na način, kot je to določeno v 1. poglavju Razpisne dokumentacije v točkah 1.19 -1.19.2.

Ponudnik /Vodilni partner
_____________________________

_____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(žig in podpis)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Obrazec št. 9
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
Izjavljamo, da smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti javno naročilo.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

___________________________

_______________________________
Žig:

Obrazec št. 10
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
Izjavljamo, da bomo ne glede na že sklenjene pogodbe, v primeru da bomo izbrani, sposobni izvesti
ponujeno storitev »Dobava električne energije«, ki je predmet ponudbe v celoti.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno v na
Portalu za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

___________________________

_______________________________
Žig:

Obrazec št. 11
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV
Izjavljamo, da sprejemamo pogoje navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

___________________________

_______________________________
Žig:

Obrazec št. 12
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O LASTNIŠKIH RAZMERJIH
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša,
pred sklenitvijo pogodbe skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3
naročniku posredovali podatke o:


udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v
lastništvu ponudnika,



gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

___________________________

_______________________________
Žig:

Obrazec št. 13
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O NEBLOKIRANIH RAČUNIH
Izjavljamo, da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih
transakcijskih računov.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

___________________________

_______________________________
Žig:

Obrazec št. 14
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica

Kot ponudnik dajemo naslednjo

IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH
Izjavljamo, da nudimo _______ dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na Portalu
za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

___________________________

_______________________________
Žig:

Obrazec št. 15
Vzorec pogodbe

Pogodbeni stranki
NAROČNIK:

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica
ki jo zastopa: direktor Blaž Gregorič, univ.dipl.inž.str.
matična številka: 5073162000
ID št. za DDV: SI32621213
TRR: SI56 0443 0000 0394 225
pri: Nova KBM d.d.

in
PRODAJALEC:

______________________________________
______________________________________
______________________________________

ki ga zastopa: direktor_____________________________
matična številka: ___________________________
ID št. za DDV: ____________________________
TRR: ____________________________________
Pri banki:_________________________________

sklepata

POGODBO ŠT.

/17

Dobava električne energije v obdobju 1.4.2017 do 31.3.2019

I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- je naročnik izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za dobavo električne energije v
obdobju 1.4.2017 do 31.3.2019 (javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil, pod št.
JN001041/2017-W01 z dne 15.2.2017),
- je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik.

II. PREDMET POGODBE

2. člen
Predmet te pogodbe je dobava električne energije v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019.

III. PREDAJNA IN ODJEMNA MESTA
3. člen
Prodajalec bo oskrboval z električno energijo naslednja odjemna mesta:

Opis mesto dobave

Kraj

Ulica

VODOHRAM NOV GORA

ŠMARTNO NA POHORJU ZGORNJA NOVA VAS

VODOHRAN KOVAČA VAS

SLOVENSKA BISTRICA

VODOHRAM RAJH

Odjemno
Hišna Priključna Dalj.
Varovalka Tarifa mesto
številka moč
čitanje
BŠ

11

3X16A

2

4-250370

KOVAČA VAS

BŠ

14

3X20A

2

4-250233

SLOVENSKA BISTRICA

ZGORNJA BISTRICA

BŠ

17

3X25A

2

4-242304

ČRPALIŠČE

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

14

3X20A

2

4-232168

VODOHRAM

ŠMARTNO NA POHORJU OŠELJ

BŠ

3

1X16A

1

4-229265

GRADBENI PROVIZORIJ

SLOVENSKA BISTRICA

TRNOVEC PRI SLOV.BISTRICI

BŠ

35

3X50A

1

4-226292

VODNO ZAJETJE

SLOVENSKA BISTRICA

ŠENTOVEC

BŠ

11

3X16A

1

4-218819

KOMUNALA SL.BISTRICA

LAPORJE

HOŠNICA

BŠ

11

3X16A

2

4-3590

HS-BLOK

SLOVENSKA BISTRICA

ČREŠNJEVEC

BŠ

3

1X16A

1

4-63820

VODOVONI JAŠEK

SLOVENSKA BISTRICA

LOKANJA VAS

BŠ

6

1X25A

1

4-266571

KOMUNALA D.O.O.

OPLOTNICA

CEZLAK

14A

6

1X25A

1

4-42574

ČRPALIŠČE 1

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-257927

ČRPALIŠČE 3

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-257925

ČRPALIŠČE 2

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-257924

ČRPALIŠČE 4

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-257923

POSLOVNI PROSTORI-PISARNE RIC

SLOVENSKA BISTRICA

TRG SVOBODE

5

17

X

3X25A

1

4-243724

CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

200

X

3X0A

2

4-220425

ČRPALIŠČE 5

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

1

4-259177

ZADRŽEVALNI BAZEN ZBDV 120

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

14

X

3X20A

2

4-221571

ZADRŽEVALNI BAZEN ZBDV 100

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

14

X

3X20A

2

4-221570

ZADRŽEVALNI BAZEN ZBDV 800

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

14

X

3X20A

2

4-221564

TRŽNICA – PISARNA

SLOVENSKA BISTRICA

ČOPOVA ULICA

9C

14

X

3X20A

2

4-250870

VODOHRAM VIDEŽ

SLOVENSKA BISTRICA

VIDEŽ

BŠ

28

3X40A

2

4-242303

MRLIŠKA VEŽICA S POSLOVNIM OBJEKTOM SLOVENSKA BISTRICA

ULICA POHORSKEGA BATALJONA BŠ

35

3X50A

1

4-238537

ČRPALIŠČE

OPLOTNICA

GORIŠKA CESTA

BŠ

14

3X20A

1

4-222615

VODOHRAN

OPLOTNICA

FOŠT

BŠ

14

3X20A

1

4-222614

VODOHRAM VISOLE*

SLOVENSKA BISTRICA

VISOLE

BŠ

6

1X25A

1

4-217022

X

X

X

HIŠNI SVET SKUPNA RABA

SLOVENSKA BISTRICA

TOMŠIČEVA ULICA

23

17

X

3X25A

2

4-220898

ČRPALIŠČE ČISTILNE NAPRAVE

SLOVENSKA BISTRICA

STEPIŠNIKOVA ULICA

BŠ

14

X

3X20A

2

4-220885

ČRPALIŠČE

LAPORJE

PRETREŽ

BŠ

11

X

3X16A

1

4-205256

ČRPALIŠČE JELOVEC

MAKOLE

JELOVEC PRI MAKOLAH

BŠ

11

3X16A

1

4-206616

KOMUNALA SB-ODLAG.ODPAD.PRAG.

PRAGERSKO

TRAVNIŠKA ULICA

BŠ

325

3X0A

2

4-202397

KOMUNALA SL.BISTRICA

MAKOLE

MAKOLE

BŠ

6

X

1X25A

1

4-4307

KOMUNALA SL.BISTRICA

MAKOLE

ŠTATENBERG

BŠ

3

X

1X16A

2

4-4306

KOMUNALA SL.BISTRICA

MAKOLE

ŠTATENBERG

BŠ

11

X

3X16A

1

4-4305

KOMUNUNALA SL.BISTRICA

MAKOLE

MOSTEČNO

BŠ

11

3X32A

1

4-4194

POSLOVNI PROSTOR

SLOVENSKA BISTRICA

PARTIZANSKA ULICA

1

14

3X20A

2

4-4090

BAZEN NAD GASILSKEM DOMU

SLOVENSKA BISTRICA

ZGORNJA BISTRICA

BŠ

5

1X25A

1

4-4022

POSLOVNI PROSTOR

SLOVENSKA BISTRICA

LJUBLJANSKA CESTA

38

17

3X25A

1

4-4016

KOTLOVNICA SO

SLOVENSKA BISTRICA

KOLODVORSKA ULICA

BŠ

24

X

3X35A

2

4-3977

KOMUNALA SLOV.BISTRICA

POLJČANE

MODRAŽE

23

11

X

3X16A

1

4-3917

KOMUNALA SL.BIST.-VODOHRAM

OPLOTNICA

LAČNA GORA

BŠ

3

X

1X16A

2

4-2419

VODARNA ZGORNJA BISTRICA

SLOVENSKA BISTRICA

ZGORNJA BISTRICA

BŠ

198

X

1X0A

2

4-3818

KOMUNALA SB-PISARNE GARAŽE

SLOVENSKA BISTRICA

ULICA POHORSKEGA BATALJONA 12

24

X

3X35A

1

4-3754

KOMUNALA SB-MRLIŠKA VEŽA

SLOVENSKA BISTRICA

TRG ALFONZA ŠARHA

BŠ

3

X

1X16A

1

4-3748

POSLOVNI PROSTOR-PREJ PEHTA

SLOVENSKA BISTRICA

TRG SVOBODE

9

6

X

1X25A

2

4-3729

OSNOVNA ŠOLA

SLOVENSKA BISTRICA

VOŠNJAKOVA ULICA

10

14

X

3X20A

1

4-3691

OSNOVNA ŠOLA KUHINJA

SLOVENSKA BISTRICA

VOŠNJAKOVA ULICA

10

17

X

3X25A

1

4-3690

ZDRAVSTVENA POSTAJA OPLOTNICA
NAPRAVA ZA ULTRAFILTRACIJO PITNE
VODE

OPLOTNICA

ULICA POHORSKEGA BATALJONA 5

43

X

3X63A

2

4-2090

MAKOLE

STARI GRAD

BŠ

17

3X25A

1

4-3635

KOMUNALA SL.BISTRICA

LAPORJE

LAPORJE

BŠ

14

3X20A

2

4-3589

ZDRAVSTVENA POSTAJA POLJČANE

POLJČANE

BISTRIŠKA CESTA

BŠ

17

X

3X25A

2

4-3550

ZDRAV.POSTAJA POLJČANE

POLJČANE

BISTRIŠKA CESTA

BŠ

17

X

3X25A

2

4-3549

ČRPALIŠČE VELENIK

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

100

3X0A

2

4-3369

VODOVOD ŠIKOLE

Kidričevo

ŠIKOLE

63c

148

X

3X0A

2

4-3349

POLJČANE

BISTRIŠKA CESTA

68

17

X

1X25A

1

4-58144

SLOVENSKA BISTRICA

PARTIZANSKA

24

43

X

3X63A

2

4-3874

GRAD. CENTER SB – 592331

X

VH BOJTINA

ŠMARTNO NA POHORJU BOJTINA

BŠ

14

3X20A

1

4-8005332

ČRPALIŠČE Č 7

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

BŠ

14

3X20A

2

4-8000253

ČRPALIŠČE Č1.6

PRAGERSKO

SPODNJA POLSKAVA

263

14

3X20A

2

4-8001706

ČRPALIŠČE 3

MAKOLE

MAKOLE

BŠ

14

3X20A

2

4-253345

ČRPALIŠČE 1

MAKOLE

MAKOLE

BŠ

14

3X20A

2

4-253347

ČRPALIŠČE 2

MAKOLE

MAKOLE

BŠ

14

3X20A

2

4-253346

SKUPNA RABA

Slovenska Bistrica

TOMŠIČEVA ULICA

40 A

1X20A

1

4-218426

ČRPALIŠČE C0

PRAGERSKO

STARI LOG

BŠ

14

3X20A

1

4-256714

ČRPALIŠČE Č1, ZG.POLSKAVA

ZGORNJA POLSKAVA

ZIDANŠKOVA ULICA

BŠ

14

3X20A

1

4-255115

ČRPALIŠČE Č2 ZG POLSKAVA

ZGORNJA POLSKAVA

ŠOLSKA ULICA

BŠ

14

3X20A

1

4-255109

VAKUMSKA POSTAJA

Pragersko

PTUJSKA CESTA

BŠ

43

3X63A

2

4-257289

ČRPALIŠČE C1

PRAGERSKO

STARI LOG

BŠ

14

3X20A

1

4-249376

ČISTILNA NAPRAVA PRAGERSKO

PRAGERSKO

TRAVNIŠKA ULICA

BŠ

136

3X200A

2

4-8002719

ČRPALIŠČE Č2

PRAGERSKO

LESKOVEC

BŠ

14

3X20A

1

4-249379

VODOHRAM CEZLAK

CEZLAK

CEZLAK

BŠ

6

1X25A

1

4-8014671

5

X

X

X
X

V primeru širitve in posodobitve infrastrukturnih objektov, se bodo nova odjemna mesta vključevala
tudi v oskrbo z električno energijo po tej pogodbi, vendar skupne količine s tem ne bodo povečane za
več kot 10%.
4. člen
Za obračun dobavljene električne energije se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih napravah
pripadajočega merilnega mesta. Za pravilnost podatkov odgovarja sistemski operater distribucijskega
omrežja.

5. člen
Če se ugotovi, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, odjemalec
obvesti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) , SODO ugotovi čas in obseg
nastanka napake. Nato SODO obvesti odjemalca in dobavitelja, ki razliko obračunata v naslednjem
obračunskem obdobju.
IV. KOLIČINE
6. člen
Prodajalec se zavezuje dobaviti in prodati, kupec pa prevzeti in kupiti od 1.4.2017 / 00:00 ure do
31.3.2019 / 24:00 ure električno energijo po okvirnih količinah, podanih po odjemnih mestih v
razpisni dokumentaciji v okvirni letni količini:
- Visoka tarifa ( VT )
886.802 kWh
- Manjša tarifa ( MT )
831.995 kWh
- Enotna tarifa ( ET )
154.495 kWh.

7. člen
V primeru načrtovanih večjih sprememb količin prevzete električne energije, ki bi na posameznem
odjemnem mestu odstopale za več kot 10% od letnih količin v razpisni dokumentaciji, je kupec
dolžan o tem obvestiti prodajalca najkasneje v roku 8 dni po spremembi.

V. CENA
8. člen
Za naročnika veljajo naslednje tarife, določena v EUR/kWh:
Obdobje

Obdobje

Cena
(EUR/kWh)

Cena
(EUR/kWh)

Cena
(EUR/kWh)

Letna količina
(kWh)

Letna količina
(kWh)

Letna količina
(kWh)

od

do

VT

MT

ET

VT

MT

ET

1.4.2017 31.3.2018

886802

831995

154495

1.4.2018 31.3.2019

886802

831995

154495

Vrednost
(EUR)

SKUPAJ:

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€)/kWh in ne vsebuje:
-davka na dodano vrednost (DDV),
-trošarine na električno energijo,
-prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
-stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov ter prispevkov, ki se obračunajo ob uporabi
elektro energetskih omrežij,

-morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščeni državni organ in
katere kupcu zaračunava v okviru obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater
elektroenergetskega omrežja.
9. člen
Cena za uporabo omrežja ni všteta v ceni energije in se plačuje ločeno na podlagi pogodbe o dostopu
do omrežja v skladu s sklepom Agencije za energijo RS o določitvi omrežnine.

VI. FAKTURIRANJE IN PLAČEVANJE PORABLJENE ELEKTRIČNE
ENERGIJE
10. člen
Prodajalec in naročnik se dogovorita, da se obračun za porabljeno električno energijo izvede na
osnovi merilnih podatkov o mesečnih količinah dobavljene električne energije.
11. člen
Naročnik je dolžan plačati stroške opominjanja in druge stroške v skladu z veljavnim cenikom
prodajalca. Prodajalec ima pravico, da sproti preverja plačila porabljene električne energije, stroške
opominjanja in izterjave.
12. člen
Prodajalec bo za obračun porabljene električne energije iz 6. člena te pogodbe izstavljal naročniku
mesečne račune do 8. (osmega) dne v mesecu za pretekli mesec.
13. člen
Naročnik mora plačati porabljeno električno energijo v 30 dneh od poteka obračunskega obdobja z
nakazilom denarnih sredstev na transakcijski račun prodajalca št. ___________________________
pri ______________________. V primeru, da plačilo zapade na dela prosti dan ali soboto, se to izvrši
prvi naslednji delovni dan. Za ta čas se ne zaračunajo zamudne obresti.
14. člen
Če naročnik ne plača dospelih obveznosti v pogodbeno določenem roku, mu bo prodajalec zaračunal
zakonske zamudne obresti in stroške izterjave.
15. člen
Zamudne obresti bo prodajalec obračunaval mesečno za čas zamude plačila od dneva zapadlosti
terjatve do dneva priliva iz naslova terjatve na prodajalčev račun. Zamudne obresti in stroške
izterjave mora naročnik plačati v 20. dneh po datumu izstavitve računa.
16. člen
V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo prodajalec zakasnela plačila razporejal tako, da bo
najprej pokril stroške izterjave, zamudne obresti in končno glavnico.
17. člen
V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbenem
roku, za sporni del pa mora vložiti pisni ugovor prodajalcu v 8 dneh od dneva prejema računa.
Prodajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v 8 dneh od dneva prejema ugovora.

VII. OBVEZNOSTI PRODAJALCA
18. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo zagotavljal naročniku dogovorjeno električno energijo na način in pod
pogoji določenimi s to pogodbo, oziroma v skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne
energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS, št. 126/07, 17/14), razen v
primerih višje sile.
19. člen
Prodajalec bo za naročnika brezplačno uredil:
- posredoval sistemskemu operaterju distribucijskega sistema vse podatke o spremembah pri kupcu
- postopek zamenjave bilančne skupine (prodajalca električne energije),
- enkrat letno obvestil kupca o porabi električne energije v preteklem letu, kar je osnova za izračun
letne vrednosti pogodbe
- arhiviranje podatkov o merilnih vrednostih (v elektronski obliki) v času trajanja te pogodbe in na
zahtevo naročnika brezplačno posredovanje 2x letno.
20. člen
V primeru, da prodajalec neupravičeno ne dobavi s pogodbo dogovorjene količine električne energije,
mora naročniku plačati razliko med dogovorjeno ceno in višjo ceno, katero je moral plačati tretji osebi
zaradi neizpolnitve dobave s strani prodajalca.
21. člen
Prodajalec mora ob koncu vsakega leta izvajanja pogodbe navesti izvor električne energije , ki jo je
dobavil naročniku in priloži potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru električne
energije, s čimer dokazuje, da je bilo vsaj 40% oziroma delež iz ponudbe dobavljene električne
energije pridobljene iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje električne energije z visokim
izkoristkom.
Prodajalec bo v skladu z razpisno dokumentacijo dobavil ____ % električne energije pridobljene iz
obnovljivih virov energije ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom.
22. člen
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je prodajalec dolžan v 10 dneh od podpisa te pogodbe
predložiti naročniku bianco menico za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati vsaj še 30 dni po preteku roka iz 2. člena te
pogodbe.
VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
23. člen
Naročnik se obvezuje, da bo prevzemal električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s to
pogodbo, razen v primerih višje sile.
IX. VIŠJA SILA
24. člen
Kot višja sila se za prodajalca in naročnika ocenjujejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj
elementarne nesreče (povodenj, potres, požari itd.) in drugi dogodki, ki jih ni moč odpraviti ali se jim
izogniti, v nadaljevanju višja sila in imajo za posledico poškodbe na napravah distribucijskega
oziroma prenosnega omrežja.

25. člen
Nastop višje sile oprošča naročnika in prodajalca izpolnitve obveznosti iz te pogodbe ter obveznosti
plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile.
26. člen
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, je dolžna o nastopu višje sile in njenem prenehanju
nemudoma in na zanesljiv način obvestiti drugo pogodbeno stranko.

X. SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE
27. člen
Prodajalec in naročnik določita pooblaščene osebe za skrbništvo te pogodbe in medsebojno
obveščanje.
Za naročnika: Dušan Rupnik, tel: 02 80 55 403, e-pošta: dusan.rupnik@komunala-slb.si
Za prodajalca: _________________________________________ _______________________
e-pošta: _______________________________

XI. KONČNE DOLOČBE

28. člen
Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se
uporabljajo določila Energetskega zakona (UL RS št. 27/07, 70/08, 22/10 , 10/12 in 17/14) in predpisov
izdanih na temelju tega zakona, določila obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo
pogodbene odnose.
29. člen
Vsa nesoglasja in vse morebitne spore, ki bodo nastali med strankama, bosta reševali sporazumno,
sicer je za rešitev spora pristojno sodišče po sedežu naročnika.
30. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija in poslovne
informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali
druge stranke, poslovno skrivnost in sta jo stranki dolžni varovati.
31. člen
V primeru da prodajalec bistveno krši določila te pogodbe si naročnik pridržuje pravico do
enostranske prekinitve pogodbe z enomesečnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti sestavljena v
pisni obliki in poslana prodajalcu s priporočeno pošto s povratnico. Odpovedni rok začne teči z dnem,
ko naročnik pisno odpoved odda na pošto.
32. člen
Ta pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
izvoda.

33. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa pogodbenih strank pod pogojem, da prodajalec v roku iz
22. člena predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.
34. člen
Protikorupcijska klavzula
Ta pogodba je nična, če se ugotovi, da je kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke
redstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Kraj in datum: ________________

Kraj in datum: ________________
Slov. Bistrica, ________________

Prodajalec:

Naročnik:
Komunala Slov. Bistrica d.o.o.

Direktor:

Direktor:
Blaž Gregorič, univ.dipl.inž. str.

Obrazec št. 16
Naziv ponudnika: ______________________________________
Ulica:
______________________________________
Poštna štev. in kraj: ______________________________________
Naročnik: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska
Bistrica

ZAHTEVE NAROČNIKA

IZJAVA:
Izjavljamo, da smo pri izdelavi ponudbe v celoti upoštevali vse zahteve naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :
Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »Dobava električne energije« objavljeno na
Portalu za javna naročila dne 15.2.2017, pod številko objave JN001041/2017-W01.

Kraj in datum:

Podpis ponudnika:

___________________________

_______________________________

Obrazec št. 17

POOBLASTILO ZA POSREDOVANJE MERILNIH PODATKOV
Spodaj podpisani lastnik (imetnik soglasja za priključitev) oz. plačnik (končni odjemalec) merilnega mesta dovoljujem
dobavitelju, da v roku šestih mesecev od dneva podpisa pooblastila za merilno mesto, navedeno spodaj (oz. za več merilnih
mest v prilogi), pri izvajalcih nalog distribucijskega operaterjapridobi merilne podatke v elektronski obliki, za namen izdelave
ponudbe za nakup in prodajo elektrike dobavitelja.

Enotni identifikator: ___ – _____________ (šifra izvajalca nalog distribucijskega operaterja - številka merilnega mesta)
ali koda GS1:38311158 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Izvajalec
nalog DO:

2 - Elektro Celje

3
–
Ljubljana

Elektro

4 – Elektro Maribor

6
–
Gorenjska

Elektro

7 - Elektro Primorska

(Ustrezno obkroži)
PODATKI O MERILNEM MESTU:
Naziv merilnega mesta: glej prilogo
Kraj – Ulica, hišna številka, nadstropje, stanovanje: _________________________________________________________________
Številka in naziv pošte: ______________________________________________________________________________________
Število merilnih mest v priloženem spisku Enotnih identifikatorjev (v kolikor gre za več merilnih mest):72
PODATKI O POOBLASTITELJU (LASTNIK / PLAČNIK):
Naziv – Priimek in ime: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Kraj – Ulica, hišna številka: Ulica Pohorskega bataljona 12
Številka in naziv pošte: 2310 Slov. Bistrica
Davčna številka: I_3_I_2_I_6_I_2_I_1_I_2_I__1I_3_I
*Matična številka: I__I__I__I_5_I_0_I_7_I_3_I_1_I_6_I_2_I_0_I_0_I_0_I(*samo za pravne osebe)

Kraj in datum: Slov. Bistrica; 10.2.2017
* Podpis lastnika/ plačnika:__________________________
*Opomba: S podpisom tega obrazca jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov.

