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I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 

Komunala Brežice d.o.o. (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 40. členom ZJN-3 vabi vse 

zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, 

objavljeno na  Portalu javnih naročil po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma 

postopku  Dobava električne energije iz obnovljivih virov  energije ali v soproizvodnji električne 

energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2023. 

Naročnik bo s tremi ponudniki, ki bodo po merilu oddali najugodnejšo ponudbo sklenil okvirni 

sporazum. Za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021 bo električno energijo dobavljal od ponudnika, 

ki bo po tem povabili  oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 

12. 2021  

Predvidoma za obdobje bo naročnik odprl konkurenco med kandidati, s katerimi bo imel sklenjen 

okvirni sporazum. Način ponovnega odpiranja konkurence je opisan v vzorcu okvirnega 

sporazuma, ki je del razpisne dokumentacije. 

Ponudbene cene so fiksne za čas do 31. 12. 2021. Pri ponovnem odpiranju konkurence si bodo 

podpisniki okvirnega sporazuma ponovno medsebojno konkurirali.  

Ponudbene cene dane v ponudbi (velja tudi za odpiranje konkurence) morajo biti fiksne do 

naslednjega povpraševanja naročnika. Ponudbene cene so fiksne in zavezujoče do naslednjega 

odpiranja konkurence, kar je obvezujoče tudi za tiste ponudnike, ki v posameznem odpiranju 

konkurence niso bili najugodnejši ponudniki in bodo v primeru poziva naročnika morali dobaviti 

elektriko po danih cenah do naslednjega odpiranja konkurence, v vsebini in ob pogojih določenih 

s to dokumentacijo in ponudbo podpisnika okvirnega sporazuma. 

V kolikor bo naročnik sklenil okvirni sporazum samo z enim ponudnikom, si naročnik pridržuje 

pravico, da ne opira konkurence, pač pa mora dobavitelj dobavljati blago po prvotno ponudbeni 

ceni, pri čemer je po poteku enega leta od izvajanja okvirnega sporazuma mogoče soglasno cene 

valorizirati skladno s Pravilnikom o valorizaciji denarnih obveznosti,  ki jih v večletnih pogodbah 

dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v okviru spremembe indeksa 

cen energentov v obsegu in na način, kot ga predvideva pravilnik.  

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope. 
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Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je naročnik/izvajalec javnega naročila in plačnik/odjemalec 

električne energije. Lastnik merilnih mest, ki so predmet javnega naročila je Občina Brežice, Cesta 

prvih borcev 18, 8250 Brežice. 

Predmet javnega naročila je dobava električne energije za merilna mesta naročnika Javnega 

podjetja Komunala Brežice, d.o.o., in sicer v predvideni količini za obdobje enega leta od 1. 5. 2021 

ob 0:00 do 31. 12. 2023 ob 24:00. V popis je vključena predvidena dobava za obdobje od 1.5. 2021 

do 31.12.2021, saj bo za nadaljnje letno obdobje odpiral konkurenco.  

 

ELEKTRIČNA ENERGIJA PREDVIDENA KOLIČINA V kWh (za obdobje 8 

mesecev od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021) 

Energija ET (enotna tarifa)  67.622 

Energija VT (višja tarifa)  643.058 

Energija MT (nižja tarifa)  651.929 

SKUPAJ  1.362.609 

 

Merilna mesta so navedena v Excel prilogi (Podatki porabe električne energije, za obdobje 8 

mesecev), ki je del te razpisne dokumentacije. V tabeli je navedena tudi poraba po merilnih mestih 

za obdobje 8 mesecev.  

 

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega predmeta naročila od razpisanega, 

odvisno od dejanskih potreb. 

 

Ponudnik mora ponuditi dobavo električne energije v celoti, za vsa merilna mesta. V nasprotnem 

primeru bo naročnik ponudbo zavrnil. 

II. PREDLOŽITEV PONUDB 

 

Ponudbe morajo biti do roka za predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo 

funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo 

e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

Rok za oddajo ponudb je 1. 3. 2021 ob 12:00 uri 

https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
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Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 

»ODDANO«. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 

informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 

naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-

JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

 

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 1. 3. 2021 ob 12:01 uri v informacijskem sistemu e-JN, na 

spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 . 

 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času  prikaže 

podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop 

do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« (OBR-2).  

 

III. PRIDOBITEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z NAROČILOM IN POJASNILA  

 

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil.  

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil 

najkasneje do dne 17. 2. 2021 do 10:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala 

javnih naročil najkasneje do 19. 2. 2021 do 14:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki 

ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša 

rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del 

dokumentacije, v zvezi z naročilom. 

 

IV. OBLIKA PONUDBE 

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno točki III. te razpisne dokumentacije. 

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.  

 

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki ga bo 

moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, uradno prevesti v slovenski jezik, v 

določenem roku. 

 

https://ejn.gov.si/eJN2
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Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po 

vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku 

preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi 

dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno 

zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Naročnik lahko 

listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne 

evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo 

naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje 

izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil 

pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami 

naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil. 

 

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika 

ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in 

obsega.  

 

Ponujene storitve  morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne 

ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo 

ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. 

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo 

dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.  

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve 

postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom 

ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se 

s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo. 

 

Ponudnik izpolnjen ESPD naloži v e-jn v zavihek »ESPD«, ponudbeni predračun (OBR-2) v zavitek 

»Predračun«, ostalo dokumentacijo pa optično preslika in naloži v zavihek »Druge priloge« 
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V. POGOJI, KI BODO SESTAVNI DEL POGODBE 

 

1. Pogoji pogodbe  

Razmerja in pogoji, ki niso urejeni že s temi navodili, so podrobneje urejeni v vzorcu okvirnega 

sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.  

 

2. Ponudbena cena  

Vse cene v obrazcu Ponudbeni predračun morajo biti navedene v evrih (EUR). Vse cene postavk, 

na podlagi katerih se izračuna skupno ponudbeno vrednost morajo biti fiksne - nespremenljive ves 

čas veljavnosti pogodbe.  

Ponudbene cene morajo biti izražene v EUR/kWh in ne vsebujejo trošarin, DDV, ostalih zakonsko 

določenih dajatev ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje 

pooblaščeni državni organ in katere kupcu izračunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali 

pristojni sistemski operater. 

Skupna končna ponudbena vrednost in cene postavk morajo vključevati vse elemente, iz katerih 

so sestavljene (ceno za 1kWh električne energije v EUR oz. €, kot tudi vse druge stroške, ki so 

potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila), tako da naročnik, razen ponudbene cene, ni 

dolžan plačati izbranemu ponudniku nobenih drugih stroškov (Trošarina in DDV oz. ostale 

zakonsko določene dajatve se ne upoštevajo v ponudbeni ceni električne energije). Ponudnik mora 

obrazec predračuna izpolniti v skladu z navodili o izpolnjevanju predračuna. 

3. Plačila  

Rok za plačilo računa je 30 dni in začne teči naslednji dan od dneva uradnega prejema pravilno 

izstavljenega računa. Izbrani  ponudnik mora naročniku izstavljati račune ločeno po posameznih 

prodajno prevzemnih mestih. 

VI. FINANČNA ZAVAROVANJA  

 

Zavarovanje za resnost ponudbe 

V ponudbi se zahteva predložitev brezpogojne, brez protesta in na prvi poziv unovčljive menične 

izjave in menice za resnost ponudbe v višini 6.000 EUR. 



 
 
 
 
 

7 

OB 7.5-1 
IZDAJA 4 

stran: 7/31 

Predložena menična izjava mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična izjava. 

Kot obvezno prilogo k Menični izjavi mora ponudnik v ponudbi predložiti podpisano 1 bianco 

menico.  

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj do 31.8. 2021, z možnostjo 

podaljšanja na zahtevo naročnika. 

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala, ali ta ne bo 

skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik 

tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.  

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno 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. 

C. če ne predloži nove menične izjave na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti 

ponudbe. 

 

Neunovčena menična izjava se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku. 

Menična izjava za resnost, skupaj z menico mora do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov 

JAVNO PODJETJE KOMUNALA BREŽICE d.o.o., CESTA BRATOV MILAVCEV 42, 8250 BREŽICE v 

zapečateni kuverti, na kateri je naveden predmet javnega naročila Dobava električne energije od 

1. 5. 2021 do 31. 12. 2023« ter »NE ODPIRAJ«.  

 

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki prispeti 

na naslov naročnika (do vložišča), sicer se bo ponudba štela kot nepravočasna in posledično 

nedopustna ponudba.   
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Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum mora za zavarovanje dobre izvedbe 

pogodbenih obveznosti, predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično 

izjavo in menico v višini 10.000 EUR. 

Menična izjava mora biti veljavna še 40 dni po preteku veljavnosti pogodbe.  

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu Izjava o predložitvi menične izjave za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti lastno izjavo, da bo v  treh (3) dneh po sklenitvi pogodbe 

naročniku izročil menično izjavo s bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 

ponudnik podpiše ter ožigosa obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Menična izjava mora biti veljavna najmanj 40 dni po koncu veljavnosti pogodbe za izvedbo 

predmeta javnega naročila. 

 

VII. POGOJI   ZA   UGOTAVLJANJE   SPOSOBNOSTI   IN   NAVODILA   O   NAČINU DOKAZOVANJA 

SPOSOBNOSTI PONUDNIKA  

 

Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti: 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za 

izključitev: 

1. Predhodna nekaznovanost 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če  je bila 

gospodarskemu subjektu 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, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena 

v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem 

besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3. 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce. 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec  
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Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 

(Uradni list RS, št. 175/20, v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE), ki je začel veljati 28. 11. 2020 se kot 

zadosten dokaz upošteva izjavo v ESPD, če ponudnik, iz razlogov povezanih z ukrepi zaradi 

preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, ne more zagotoviti ustreznih dokazil oziroma do teh dokazil 

iz enakih razlogov ne more dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti sam. Kot zadosten 

dokaz pa lahko naročnik upošteva tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši 

od štirih mesecev od roka za oddajo ponudbe.  Ponudnik, ki ne more predložiti dokazil – izpisa iz 

kazenske evidence, ki ni starejše od štirih mesecev od roka za oddajo ponudbe ali ne more 

predložiti overjene izjave o stanju nekaznovanosti na dan roka za oddajo ponudbe, se šteje, da 

zadošča izjava dana v ESPD- Navedeno pomeni, da naj ponudnik, ki teh dokazil ne more pridobiti 

v ponudbi predloži izjavo o nezmožnosti pridobitve teh dokazil.  

V tem primeru bo naročnik kot zadostno štel izjavo v ESPD, ki se nanaša na obravnavani razlog za 

izključitev  , vendar zgolj v primeru, če se dokazila zaradi ukrepov, povezanih z virusom SARS-Cov-

2, ne morejo zagotoviti 

Dopusti se popravni mehanizem.  

2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami  

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je 

ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo prijav izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 

uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami  . 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki 

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje prijave neplačane 

zapadle 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 dan ali prijave, ki znašajo  50 

eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje prijave ponudnik ni imel 

predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 

zadnjih petih let do dne oddaje prijave. 
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Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

Dopusti se popravni mehanizem.  

4. Kršitev delovnopravne zakonodaje 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ 

Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka 

za oddajo za oddajo prijav, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, 

delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s 

pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.  

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru 

nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec  

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem, kot izhaja iz devetega odstavka 75. člena ZJN-3 in 

na podlagi sklepa Ustavnega sodišča RS U-I-180/19-17. 

 

4.   Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.  

 Ponudnik/podizvajalec izpolni ESDP obrazec  

 

4.  Dobava elektrike iz obnovljivih virov 

Ponudnik mora zagotavljati 50% delež  električne  energije  iz  obnovljivih  virov  ali  soproizvodnje  

električne energije z  visokim  izkoristkom 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo (OBRAZEC št. 3), da bo po preteku koledarskega leta na 

račun naročnika unovčil ustrezno količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali 
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regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bo dokazal, 

da blago izpolnjuje zahteve. 

VIII. MERILO ZA IZBIRO PONUDBE  

 

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe glede na merilo 

najnižja cena (najnižja enotna ponudbena cena - EPC), ki se izračuna: :  

Ponudniki v ponudbenem predračunu navedejo ceno za dobavo električne energije, ki predstavlja 

merilo za izbor. Cena za dobavo električne energije ne vključuje omrežnine (za prenos in 

distribucijo), prispevkov (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v 

soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije – OVE in SPTE, prispevek za 

energetsko učinkovitost - URE, prispevka za delovanje trga) in trošarine. Vrednost DDV se navede 

posebej.   

Ponudnik mora podati ločeno ceno za visoko tarifo (VT), manjšo tarifo (MT) in enotno tarifo (ET), 

ločeno za dobavo električne energije. Merilo najnižje cene vključuje ocenjene deleže porabe 

električne energije po navedenih tarifah in se izračuna kot enotna ponudbena cena (EPC). 

EPC= VT*P1 + MT*P2 + ET*P3  

VT….predvidena poraba VT v času 24 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma (v kWh) 

MT….predvidena  poraba MT v času uporabe xxx mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma (v 

kWh) 

ET….predvidena  poraba ET v času uporabe xxx mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma (v kWh) 

P1…ponudbena cena za 1 kWh električne energije VT 

P2… ponudbena cena za 1 kWh električne energije MT 

P3… ponudbena cena za 1 kWh električne energije VT 

 

Predvidene količine porabe so razvidne iz točke 1 razpisne dokumentacije ter podrobnega 

ponudbenega predračuna.  
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Ponudbena vrednost z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora 

vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli 

stroški, povezani s predmetom javnega naročila.  

Ponudbene cene se določijo na pet decimalnih mest natančno. Cene na enoto iz ponudbenega 

predračuna so fiksne za čas uporabe to je od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021.  

V obrazcu Ponudbeni predračun je navedena ocenjena poraba električne energije (za obdobje 8 

mesecev: od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021), pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da zmanjša ali 

poveča količino nabavljene električne energije glede na potrebe.  

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v obrazcu Ponudbeni predračun.  

V kolikor bosta dva ponudnika podala isto ponudbeno ceno bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila 

prej oddana. 

IX. PRIPRAVA PONUDBE  

1.  Veljavnost ponudbe  

Obvezni minimalni rok veljavnosti ponudbe je 31. 8. 2021. Naročnik  bo izločil ponudbo ponudnika, 

ki bo predložil krajši rok veljavnosti ponudbe od obveznega minimalnega, ki je določen. Ponudnik 

lahko ponudi daljši rok veljavnosti ponudbe (Obrazec 2).  

2.  Celovitost ponudbe  

Ponudnik mora  predložiti celovito  ponudbo, to je ponudbo za celoten predmet javnega naročila, 

torej za vsa merilna mesta in vse tarifne postavke. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo 

izločil.  

3.  Variantne ponudbe  

Variantne ponudbe niso dovoljene.  

4.  Udeležba podizvajalcev  

Predmet je dobava blaga, zato nominacija podizvajalca ni obvezna. V kolikor želi ponudnik 

nominirati podizvajalca naj v ponudbi navede vsak del naročila, ki ga morebiti nameravajo dati v 

podizvajanje, ter vse predlagane podizvajalce.  
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Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so določeni 

za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec 

zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega 

mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe. 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:   

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,  

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev  

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v prijavi predložiti lastno izjavo iz katere 

bo razvidno: 

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca 

poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca; 

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika. Bo naročnik od 

glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo 

izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v 

predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za 

ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3. 

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v prijavi  predložiti zgoraj navedena 

dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v 

petih dneh po spremembi. 

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki 

izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi 

zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi 

podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil 

v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.  

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je 

oddal podizvajalcem. 
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X. PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV  

 

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k 

oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave 

obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem 

postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za 

izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila 

o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za 

prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. 

člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev 

zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo, če so predmet javnega naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po odprtem 

postopu 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 

cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN 

SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX. 

 

 

             Odgovorna oseba naročnika: 

      mag. Jadranka Novoselc,  direktorica 
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Priloge 

 

Ponudbeni predračun 

 

Ponudnik ___________________________________________________________v postopku 

oddaje javnega naročila »Dobava električne energije iz obnovljivih virov  energije ali v soproizvodnji 

električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2024«, objavljen na 

Portalu javnih naročil pod  št. objave JN____/2021  podajamo ponudbeno ceno dobavo električne 

energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom, 

kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega podrobnega ponudbenega predračuna. 

 

Ponudbena cena za predvideno porabo električne energije za obdobje  od 1. 5. 2021 do 31. 12. 

2021 znaša: 

 

 

Cena v EUR brez DDV  

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvezna priloga: Izpolnjen podroben ponudbeni predračun (EXCEL tabela) 
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Ponudnik: _____________________________________________________ 

 

 

IZJAVA O UNOVČENJU POTRDIL O IZVORU ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

Izjavljamo, da bomo po preteku koledarskega leta na račun naročnika unovčili spodaj navedeno 

količino potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna 

organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bomo dokazali, da je bila dobavljena 

električna energija iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom. 

Ponudnik mora zagotavljati najmanj 50 % dobavljene električne energije iz obnovljivih virov 

energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom. 

 

Vrsta električne 

energije 

 

Predvidena količina v 

kWh za obdobje*  

A 

Unovčena količina potrdil o 

izvoru v kWh za obdobje  

B 

Delež unovčene 

količine potrdil v %  

C = B / A 

Električna 

energija-skupaj 

(VT,MT,ET) 

 

 

1.362.609 

  

 

   

Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika:  

___________________________ 

 

Podpis pooblaščene osebe ponudnika: 

___________________________ 

                                                                       Žig 

 

  

Kraj in datum:________________ 

 

 

*POJASNILO: Naročnik je navedel ocenjene količine za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12.2021 (pri naslednjih odpiranjih 

konkurence pa bo navedel ocenjene količine za obdobje od 1 .1. 2022 do 31. 12. 2022 in naprej za vsako odpiranje 

konkurence do poteka okvirnega sporazuma). 
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Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe 

 

 

S pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice  

PONUDNIK:  ____________________________________________   (firma ponudnika) 

__________________________________ (sedež ponudnika)  

v skladu z javnim naročilo št. JN-430-1/2021, objavljenim na Portalu javnih naročil za Dobavo 

električne energije iz obnovljivih virov  energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim 

izkoristkom za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2023 za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te 

garancije): Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, je 

ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu podati naročniku »bianco« menico 

v višini 6.000,00 EUR. Menica dospe v plačilo do 31. 8. 2021.  

 

Izjavljamo in nepreklicno pooblaščamo Komunalo Brežice, d.o.o., da brez predhodnega obvestila 

izpolni priloženo bianco menico, nanjo vpiše klavzulo »brez protesta« ter izpolni vse ostale 

sestavine, ki ob izdaji niso bile izpolnjene ter predloži menico v plačilo in jo domicilira pri 

_____________________________________, banki, ki vodi naš transakcijski račun št. 

_____________________________________________ oziroma, da jo domicilira pri katerikoli 

poslovni banki, ki vodi naš račun, v primerih ki so navedeni spodaj.  

 

Naročnik lahko uveljavi garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:  

- če ponudnik po poteku roka za predložitev ponudb in pred potekom veljavnosti ponudbe, 

navedene v ponudbi, umakne ponudbo, ali  

- če  ponudnik,  ki  ga  je  naročnik  obvestil  o  vloženem  zahtevku  za  revizijo,  ne  izroči  

naročniku dodatne menične izjave za resnost ponudbe v skladu z zahtevami razpisne 

dokumentacije, ali  

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 

•   zavrne sklenitev pogodbe v skladu z zahtevami tega razpisa, ali  

•   ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali 

ostalih dokazil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.  

 

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice 

ni potrebno protestirati ter da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja. Izjavljamo, da mu 
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prepuščamo odločitev zaradi menično-pravnega uveljavljanja menice in da se vnaprej odrekamo 

ugovoru proti meničnemu plačilnemu nalogu.  

 

 

Izdajatelj  menice  s  podpisom  te  menične  izjave  izrecno  in  nepreklicno  pooblaščam 

____________________________ oz. katerokoli drugo banko s sedežem v RS, ki v času unovčenja 

vodi naš račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine meničnega zneska izplača  menico, ki 

jo  v plačilo  predloži upnik,  ne  da  bi za  tako menico  zahtevali naše posebno soglasje za izplačilo.  

 

 

Za vse morebitne spore v zvezi z meničnimi obveznostmi se dolžnik in upnik dogovorita, da je 

pristojno sodišče v Krškem.  

 

V primeru spora med naročnikom in banko garantom se uporabi pravo Republike Slovenije.  

 

 

 

 

 (podpis odgovorne osebe in žig) 

 

 

Kraj in datum:________________ 
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Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

V zvezi z javnim naročilom »Dobavo električne energije iz obnovljivih virov  energije ali v 

soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2023« 

objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________ 

 

___________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika) 

 

izjavljam, da bomo v roku treh (3) dni po podpisu pogodbe naročniku izročili brezpogojno, brez 

protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 10.000 EUR, ki bo veljala vsaj 

še 40 dni po poteku veljavnosti pogodbe ter bo skladna z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

 

                                                                                Žig in podpis ponudnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

20 

OB 7.5-1 
IZDAJA 4 

stran: 20/31 

 

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

S pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice  

PONUDNIK:  ____________________________________________   (firma ponudnika) 

__________________________________ (sedež ponudnika)  

v skladu z javnim naročilo št. JN-430-1/2021, objavljenim na Portalu javnih naročil za Dobavo 

električne energije iz obnovljivih virov  energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim 

izkoristkom za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2023 za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te 

garancije): Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, je 

ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu podati naročniku »bianco« menico v 

višini 10.000,00 EUR. Menica dospe v plačilo 10. 2. 2024.  

Izjavljamo in nepreklicno pooblaščamo Komunalo Brežice, d.o.o., da brez predhodnega obvestila 

izpolni priloženo bianco menico, nanjo vpiše klavzulo »brez protesta« ter izpolni vse ostale 

sestavine, ki ob izdaji niso bile izpolnjene ter predloži menico v plačilo in jo domicilira pri 

_____________________________________, banki, ki vodi naš transakcijski račun št. 

_____________________________________________ oziroma, da jo domicilira pri katerikoli 

poslovni banki, ki vodi naš račun, v primerih ki so navedeni spodaj.  

Naročnik lahko uveljavi garancijo za resnost ponudbe v primeru neustreznega izvrševanja 

obveznosti po okvirnem sporazumu.  

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice ni 

potrebno protestirati ter da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja. Izjavljamo, da mu prepuščamo 

odločitev zaradi menično-pravnega uveljavljanja menice in da se vnaprej odrekamo ugovoru proti 

meničnemu plačilnemu nalogu.  

Izdajatelj  menice  s  podpisom  te  menične  izjave  izrecno  in  nepreklicno  pooblaščam 

____________________________ oz. katerokoli drugo banko s sedežem v RS, ki v času unovčenja 

vodi naš račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine meničnega zneska izplača  menico, ki jo  

v plačilo  predloži upnik,  ne  da  bi za  tako menico  zahtevali naše posebno soglasje za izplačilo.  

Za vse morebitne spore v zvezi z meničnimi obveznostmi se dolžnik in upnik dogovorita, da je 

pristojno sodišče v Krškem.  

V primeru spora med naročnikom in banko garantom se uporabi pravo Republike Slovenije.  

 

 (podpis odgovorne osebe in žig) 

 

 

Kraj in datum:________________ 
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Izjava po 35. členu ZIntPK  

 

V postopku za izvedbo javnega naročila »Dobava električne energije iz obnovljivih virov  energije 

ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 5. 2021 do 31. 12. 

2023« 

ponudnik: ………………………………………………………… 

 

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11 s spremembo). 

 

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki 

je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje,  ne 

sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji 

opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti 

zastopnik ali- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu 

udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje 

organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično 

osebo. 

 

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega 

naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. 

preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, 

upravljanju oz. kapitalu.  

 

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, je nična. 

 

 

Kraj in datum:                         Žig:            Podpis ponudnika: 
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VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice, ki ga zastopa 

direktorica mag. Jadranka Novoselc 

ID za DDV SI 21101906, matična številka: 6069185000 transakcijski račun SI56 6000 0000 0253 

144 (LON, d.d., Kranj) 

(v nadaljevanju: kupec oz. naročnik)  

 

in  

__________________________________________   (firma oz. naziv dobavitelja)  

__________________________________________ (sedež oz. naslov dobavitelja)  

ki ga zastopa ___________________________________________ 

matična številka: ________________________________________ 

davčna številka: _________________________________________ 

transakcijski račun: ________________________   pri banki ______________________ 

telefon: _________________, faks: _______________, e-pošta: ______________ 

(v nadaljevanju: dobavitelj oz. izbrani ponudnik)  

 

skleneta: 

OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 

ALI V SOPROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM 

ZA OBDOBJE OD 1. 5. 2021 DO 31. 12. 2023 

 

1. člen 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Dobava električne energije iz obnovljivih 

virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od 1. 5. 2021 

do 31. 12. 2023« objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN……………./2021. Z odločitvijo 

o oddaji javnega naročila je bil dobavitelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran 

kot najugodnejši ponudnik in podpisnik okvirnega sporazuma. 

 

PREDMET POGODBE 

2. člen 

Predmet okvirnega sporazuma je dobava električne energije. 

Naročnik bo naročil in dobavitelj dobavil toliko električne energije, kolikor jo bo naročnik dejansko 

potreboval, v okviru razpoložljivih sredstev.  
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Dobavljena energija vsebuje tudi najmanj 50% energije, ki mora biti proizvedena iz obnovljivih 

virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom.  

 

3. člen 

Dobavitelj zagotavlja, da bo pogodbene dobave opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v 

skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili 

in priporočili.  

4. člen 

Dobavitelj bo električno energijo, ki je predmet te pogodbe dobavljal za merilna oziroma odjemna 

mesta, ki so navedeni v seznamu odjemnih mest, ki so priloga tega sporazuma, oziroma na 

odjemna mesta katera bo določil naročnik ob podpisu neposredne pogodbe ali med njenim 

izvajanjem. Naročnik si pridržuje pravico do povečanja ali zmanjšanja merilnih oziroma odjemnih 

mest ali spremembe zakupljene moči. Dobavitelj bo električno energijo dobavljal na vsa merilna 

oziroma odjemna mesta pod enakimi pogoji. 

 

POGODBENA VREDNOST, OBRAČUNI DOBAV IN PLAČILA 

5. člen 

Predvidena pogodbena vrednost je enaka ocenjeni vrednosti in znaša ________ EUR brez DDV. 

 

Ponudbena cena za posamezno obdobje znaša, kot izhaja iz predračuna izbranega ponudnika v 

obdobju, ki je sestavni del tega sporazuma.  

 

Cene na enoto so fiksne do naslednjega  odpiranja konkurence, predvidoma do 31. 12. 2021. 

Cene se spremenijo, ko se izvede odpiranje konkurence. V tem primeru se dobava električne 

energije zaračuna po cenah, ponujenih (in z odločitvijo sprejetih) na podlagi izvedenega 

ponovnega odpiranja konkurence in so fiksne do naslednjega odpiranja konkurence. Nov 

predračun dobavitelja nadomesti preteklega in postane priloga tega sporazuma.  

Podrobni predračun dobavitelja je priloga in sestavni del te pogodbe  

Naročnik si pridržuje pravico, da bo odpiral konkurenco med ponudniki tudi v drugačnih obdobjih 

kot je predvideno. Ponudbene cene so fiksne in zavezujoče do naslednjega odpiranja konkurence, 

kar je obvezujoče tudi za tistega ponudnika, ki v posameznem odpiranju konkurence ni bil izbran 

kot najugodnejši ponudnik (za primer dobave blaga, v kolikor izbrani ponudnik ne bo mogel 

zagotoviti kakovostne dobave naročenega blaga). Naročnik bo izvedbene pogoje opredelil v 

vsakem posamičnem odpiranju konkurence. Ob posameznem odpiranju konkurence oziroma 
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povpraševanju bodo  iz obrazca predračuna razvidne okvirno potrebne količine za obdobje za 

katerega se bo odpirala konkurenca. 

6. člen 

Obračun dobavljene oziroma porabljene električne energije se izvede na osnovi podatkov o 

dejanskih mesečnih količinah dobavljene oziroma porabljene električne energije. Dobavitelj je 

dolžan porabljeno električno energijo obračunavati po dejanski mesečni porabi.  

 

Kjer to ni možno zaradi tehničnih razlogov, se plačuje po ocenjeni mesečni porabi iz preteklega 

obračunskega obdobja. Dobavitelj mora sporočati merilna mesta in porabo, kjer se obračunava 

energijo po dejanski rabi in kjer se plačuje po ocenjeni mesečni porabi. 

 

Obračun se naredi po dejanski porabi, ko se odčitajo števci.  

 

V kolikor dobavitelj do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunske podatke za 

pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem 

mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu. 

Obračunsko obdobje določajo sistemski operaterji distribucijskega omrežja na podlagi rednega 

odčitavanja števcev. 

V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, je i 

naročnik (odjemalec) dolžan o tem nemudoma obvestiti dobavitelja, le-ta pa sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja (SODO). SODO ugotovi obseg in čas nastanka napake v skladu 

z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavi in odjem električne energije iz distribucijskega 

omrežja električne energije. O ugotovljenih izpadlih količinah je SODO dolžan obvestiti tako  

naročnika (odjemalca) kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko poračunata pri naslednjem obračunu 

oziroma v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji. 

 

7. člen 

V kolikor bo dobavitelj v času trajanja te pogodbe poslovnim uporabnikom ponujal nižje cene 

(akcijske cene), ki bodo javno objavljene (npr. na internetnih straneh dobavitelja, z dopisi) in bodo 

te cene nižje od cen določenih s to pogodbo je znižane (akcijske cene) dolžan ponuditi naročnikom. 

Sprememba (znižanje) cene ne pomeni spremembe te pogodbe ali neposrednih pogodb in velja 

za čas trajanja določenega s cenikom dobavitelja. 

 

8. člen 

Dobavitelj bo račune izstavljal enkrat mesečno, in sicer do 8. dne v mesecu, za dobave, opravljene 

v preteklem mesecu. 
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Dobavitelj bo na zahtevo naročnikov izstavil račune z zbirniki z odjemnimi oziroma merilnimi mesti 

in zneski za vsako odjemno oziroma merilno mesto posebej, iz katerega morajo biti razvidni tudi 

naslovi lokacij odjemnih oz. merilnih mest. Dobavitelj je dolžan račune z zbirniki zagotoviti brez 

dodatnih stroškov.  

  

Dobavitelj je dolžan vsem proračunskim uporabnikom posredovati račune izključno v elektronski 

obliki (e-račun), skladno z  Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 

(Uradni list RS, št. 77/16, s spremembami) ter skladno s Pravilnikom o načinu izmenjave 

elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna 

plačila (Uradni list RS, št. 26/17, s spremembami). 

  

E-račun mora vsebovati vse podatke, kot bi jih imela tiskana verzija. Obvezno pa številko merilnega 

oz. odjemnega mesta, porabo po tarifnih časih in skupno ceno z in brez DDV. 

  

Naročnik bo račune v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS.. Če plačilo zapade na dela 

prost dan, bo izvedba plačila prvi naslednji dan, ki sledi roku zapadlosti. 

  

Račun se mora sklicevati na številko neposrednega sporazuma, na podlagi katerega ga dobavitelj 

izstavlja. 

 

V primeru plačilne zamude naročnika, dobavitelj lahko obračuna zakonske zamudne obresti. Vsak 

naročnik odgovarja za plačilo svojih obveznosti samostojno. Za plačilno zamudo se ne šteje valuta 

na računu, ki ni v skladu s tem oziroma neposrednim sporazumom ter z  Zakonom o izvrševanju 

proračuna RS (ZIPro), če gre za tovrstne naročnike oz. njihove pooblaščence. 

 

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

9. člen 

Dobavitelj bo v okviru pogodbene cene, uredil vse potrebno za zamenjavo dobavitelja za vsa 

merilna mesta za dobavo električne energije v obdobju od dne 1.5.2021 dalje oz. z dnem izvedbe 

zamenjave dobavitelja, ki ga določi pristojni sistemski operater distribucijskega omrežja, do 

vključno 31. 12. 2021.  

 

Po ponovnem odpiranju konkurence bo najugodnejši ponudnik uredil vse potrebno za zamenjavo 

dobavitelja za vsa merilna mesta za dobavo električne energije v obdobju od dne 1.5. 2021 dalje 
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oz. z dnem izvedbe zamenjave dobavitelja, ki ga določi pristojni sistemski operater distribucijskega 

omrežja, do preteka veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma. 

 

S podpisom tega krovnega sporazuma naročnik pooblašča dobavitelja da: 

- v njegovem imenu ureja in vodi postopek menjave dobavitelja pri sistemskem operaterju 

distribucijskega omrežja (SODO) in bilančne skupine ali podskupine. Naročnik pooblašča 

prodajalca za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje tega sporazuma o dobavi pri SODO, vključno 

s posredovanjem vseh podatkov, navedenih v pogodbi, pripravo, izpolnitvijo in podpis izjav in 

podobnega, kar bi zahteval SODO in se nanašajo na naročnika. Naročnik bo dobavitelju nemudoma 

posredoval vse podatke, ki bi jih SODO zahteval od dobavitelja. Hkrati naročnik priznava vsa 

opravila dobavitelja v okviru tega sporazuma v naročnikovem imenu za pravno veljavna.  

- se strinja, da SODO posreduje dobavitelju podatke o porabi električne energije za zadnjih 

12 mesecev ter omogoči dobavitelju dostop do merilnih in obračunskih podatkov za merilno 

mesto, ki je predmet pogodbe in za morebitna nova merilna mesta. Naročnik dobavitelja 

pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o naročniku in naročnikovem 

merilnem mestu, ki ga vodi SODO. 

V primeru, da naročnik po poteku tega sporazuma še ne bo izbral novega dobavitelja električne 

energije, se dobavitelj po tem sporazumu zavezuje, da bo dobavo nadaljeval tudi po poteku 

veljavnosti krovnega sporazuma po cenah, primerljivih s takratnimi cenami na trgu, in sicer za čas 

do sklenitve novega krovnega sporazuma. 

 

10. člen 

Dobavitelj zagotavlja, da bo naročniku na njegovo zahtevo v roku trideset (30) dni v elektronski 

obliki (npr. Excel dokument) posredoval podatke v obliki poročila o izvedenih dobavah, vključno z 

obračunanimi količinami po tarifnih časih, ki jih je prejel od izvajalca nalog SODO ločeno za vsakega 

izvajalca nalog SODO in številko merilnega mesta in sicer za preteklo obdobje 12 mesecev (po 

mesecih) ali za obdobje, ki ga bo navedel naročnik ter jih bo posredoval skrbniku tega krovnega 

sporazuma. Iz poročila o porabi mora biti razvidna ločena poraba v kWh po posameznih merilnih 

mestih, pri čemer mora biti navedeno/označeno, ali gre pri posameznih merilnih mestih za 

obračun po dejansko porabo ali za ocenjeno porabo iz preteklega obračunskega obdobja.  

 

11. člen 

Dobavitelj bo naročniku, v roku 8 (osmih) dni od podpisa tega okvirnega sporazuma, posredoval 

podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
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- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z njim povezane družbe. 

12. člen 

Dobavitelj mora: 

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih določil pridobiti pisno soglasje naročnika, 

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju dobav električne energije, na katere 

lahko vpliva dobavitelj, 

- ščititi interese naročnika. 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

13. člen 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti porabo električne energije na posameznem merilnem 

mestu zaradi morebitne spremembe v naravi dela, spremeniti ali izključiti posamezno merilno 

mesto oziroma vključiti novo merilno mesto. 

 

Naročnik bo v primeru vključitve, spremembe ali izključitve merilnih mest do 25. dne tekočega 

meseca dobavitelju posredoval vse načrtovane spremembe, za katere naj bi bila zahteva oddana 

na SODO do 10. dne prihodnjega meseca in začetek veljave spremembe s prvim dnem v mesecu 

po oddaji zahteve za spremembo.  

 

Dobavitelj bo v primeru vključitve, spremembe ali izključitve odjemnih mest enkrat na leto pripravil 

novo prilogo odjemnih mest h krovni pogodbi, ki bo oštevilčena z naslednjo zaporedno številko 

priloge, datirana s tekočim datumom ter žigosana in podpisana s strani naročnika in dobavitelja. 

 

V primeru izključitve oziroma ukinitve merilnega mesta oziroma spremembe na merilnem mestu, 

mora  naročnik obvestiti dobavitelja najkasneje v roku 8 dni po spremembi. V primeru priključitve 

novih merilnih mest mora naročnik upoštevati določila Splošnih pogojev za dobavo in odjem 

električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/07, 1/08 

– popr., 37/11 – odl. US in 17/14 – EZ-1), ki določajo da dobavitelj prične z dobavo električne 

energije novim merilnim mestom s prvim dnem v mesecu, če je bila popolna zahteva za zamenjavo 

dobavitelja oddana sistemskemu operaterju najkasneje do 10 dne v mesecu pred pričetkom 

dobave. 

PONOVNO ODPIRANJE KONKURENCE 

14. člen 

Naročnik bo v času trajanja tega sporazuma, ponovno odpiral konkurenco, na način določen v 

nadaljevanju. 



 
 
 
 
 

28 

OB 7.5-1 
IZDAJA 4 

stran: 28/31 

Naročnik bo med podpisniki okvirnega sporazuma ponovno odpiral konkurenco predvidoma pred 

potekom 24 (štiriindvajsetih) mesecev izvajanja tega sporazuma. 

Naročnik bo po ponovnem odpiranju konkurence, sestavil nov seznam kandidatov z novim vrstnim 

redom kandidatov. 

15. člen 

Naročnik bo odpiral konkurenco na klasičen način ali preko informacijskega sistema, 

vzpostavljenega v ta namen. 

Naročnik k predložitvi nove ponudbe hkrati pozove s povabilom k predložitvi ponudb (v 

nadaljevanju povabilo). 

16. člen 

Naročnik v povabilu navede vsaj: 

- obrazec ''predračun'', 

- seznam merilnih mest, 

- naslov na katerega mora kandidat posredovati ponudbo, 

- ali se ponovno odpiranje konkurence izvaja na klasičen način ali preko informacijskega 

sistema (v primeru izvajanja preko informacijskega sistema naročnik navede v povabilu vse 

zahteve, povezane s tem). 

17. člen 

Dobavitelj mora ponudbo vložiti v ovojnico oziroma obsegu ponudbe primerno embalažo. Na 

ovojnico mora kandidat nalepiti izpolnjen obrazec »ponudba«, ki bo kandidatu posredovano hkrati 

s povabilom. V primeru, da obrazec »ponudba« kandidatu ne bo posredovan, je kandidat dolžan 

na ovojnico sam napisati oznako ali številko naročila in ''Ne odpiraj – ponudba''.  

 

Če naročnik ponovno odpiranje konkurence izvaja preko informacijskega sistema, se ponudba 

predloži na način, določen v povabilu. 

 

18. člen 

Naročnik bo po pregledu ponudb kandidatom, ki bodo predložili ponudbo, posredoval odločitev o 

ponovnem odpiranju konkurence,  z novim predračunom ter navedbo cen za posamezno vrsto 

tarife.  

 

Cene iz novega predračuna se uporabljajo za obdobje za katero se odpira konkurenca. Nov 

predračun se bo dodal kot nova priloga k temu sporazumu. Z dnem uporabe novih cen po 

predloženem predračunu preneha veljati predhodni (v delih na katere se nanaša izvedeno 

ponovno odpiranje konkurence). 
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ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

19. člen 

Dobavitelj jamči, da bo storitve po tej pogodbi izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih 

ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne dobave. 

Dobavitelj mora najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi tega sporazuma, kot pogoj za 

veljavnost sporazuma naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 5 % prvotne 

pogodbene vrednosti brez DDV., kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev storitev in jo 

naročnik lahko unovči: 

- v primeru dobaviteljevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo dobav po 

dobaviteljevi krivdi, 

- v primeru da dobavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, 

obsegu ter količini oziroma, v kolikor obveznosti po krovni pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno 

izvajanje oz. jih bo dobavitelj prenehal izvajati, 

-  primeru, da dobavitelj krši področno zakonodajo.  

 

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV 

20. člen 

Kot poslovno skrivnost je dobavitelj dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvajanju 

dobav, ki so predmet tega sporazuma. 

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo dobavitelja in njegove delavce ter podizvajalce tudi po 

prenehanju veljavnosti tega sporazuma. 

 

22. člen 

Skladno z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da osebnih 

podatkov s katerimi se bosta morebitni seznanila med izvajanjem okvirnega sporazuma ne bosta 

uporabljali v nasprotju z določili področne zakonodaje. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje 

in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe. 

Dobavitelj se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in 

zaščite podatkov.  

PODIZVAJALCI 

23. člen 

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več 

podizvajalcev, ki jih bo nominiral, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in 

obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca 

mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k 

nominiranju drugega podizvajalca. 
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ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 

24. člen 

Če dobavitelj ne izvaja dobav v skladu s tem okvirnim sporazumom  in ponudbeno dokumentacijo 

ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje, sme naročnik odstopiti od sporazuma ter zahtevati 

povrnitev nastale škode. 

 

Okvirni sporazum preneha veljati, če se bo tekom izvajanja ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno 

odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja 

pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je 

pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe 

ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela 

na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 

zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi 

odločitvami izrečena globa za prekršek. Sporazum preneha veljati s podpisom pogodbe o dobavi 

za predmet naročila s ponudnikom, ki je bil izbran po predhodno izvedenemu postopku oddaje 

javnega naročila oziroma v kolikor naročnik ne prične z novim postopkom oddaje javnega naročila 

v roku 30. dni od seznanitve s kršitvijo. 

 

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez navedbe razloga z obvestilom od odstopu 

od okvirnega sporazuma. Odstop prične veljati v roku, določenem o obvestilu o odstopu, vendar 

ne prej kot v treh mesecih od dneva, ko je naročnik posredoval obvestilo o odstopu dobavitelju.  

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

25. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

– pridobitev posla ali 

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku; 

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

  

 



 
 
 
 
 

31 

OB 7.5-1 
IZDAJA 4 

stran: 31/31 

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

26. člen 

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za 

naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik________________________________. 

Predstavnik dobavitelja je ___________________________________. Naročnik bo vse podatke 

vezane na dobavo električne energije sporočal na elektronski naslov 

dobavitelja:_________________________. 

 

REŠEVANJE SPOROV 

27. člen 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bodo stranke skušale 

rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov 

pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 

KONČNE DOLOČBE 

28. člen 

Okvirni sporazumu od podpisa dalje do 31. 12. 2023. Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta 

obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. Dobavitelj bo dobavljal električno energijo do poteka veljavnosti 

okvirnega sporazuma. 

26. člen 

Ta pogodba je napisana v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 4 (štiri), dobavitelj 

pa 2 (dva) izvoda. 

 

 

V________________ dne: __________  V________________ dne: __________ 

 

 

 

DOBAVITELJ:     NAROČNIK: 

________________________    

        

 


