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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

 
Predmet:  

Oddaja javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti 
"Dobava električne energije za Osnovno šolo Idrija  

za  obdobje od  
1. 2. 2016  do 31. 12. 2018" 

 

Številka javnega naročila: JN01/2016 

 

Javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti je bil objavljen na portalu za 
javna naročila dne 5. 1. 2016 pod številko objave NMV31/2016 
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju ( Uradni list RS št. 12/13, 19/14; v 
nadaljevanju ZJN-2), Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija, vabi 
ponudnike k oddaji ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo po postopku oddaje 
naročila male vrednosti, za predmet javnega naročil "Dobava električne energije za 
OŠ Idrija za obdobje od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2018". 

Ponudba mora biti oddana do dne  14. 1. 2016 do 8.30 na naslov naročnika: 
Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija, oziroma mora biti ponudba 
poslana s priporočeno pošiljko, ki mora prispeti v tajništvo OŠ Idrija do  14. 1. 2016 
do 8.30. Po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela do navedenega roka 
za oddajo ponudbe. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako: "NE 
ODPIRAJ- PONUDBA ZA ELEKTRIKO". Na hrbtni strani mora biti naveden naslov 
ponudnika.  

Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja 
ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, do so prepozne. 

Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 1. 2016. 

Kraj odpiranja: v pisarni ravnateljice na OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija. 

Čas odpiranja ponudb:  ob 9. uri  

Predstavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pisna pooblastila 
za sodelovanje na javnem odpiranju. 

Kontaktna oseba naročnika: Tatjana Tratnik, telefon 05 37 262 00, 
tatjana.tratnik@guest.arnes.si 

 

Ivica Vončina,  

ravnateljica 
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NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

1. Ponudnik mora podati ponudbo za javno naročilo na predloženih obrazcih. 
Ponudbo mora pripraviti v slovenskem jeziku, cene morajo biti izražene v EUR. 

2. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo po 
naslednjem vrstnem redu: 

- izjava 
- izjava o lastniških razmerjih 
- podatki o ponudnikih 
- ponudba 
- predračun 
- podatki o podizvajalcu, soglasje podizvajalca in ponudnikovo pooblastilo 
- izjava o zagotavljanju električne energije. 
 
3. Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše ceno in jih pomnoži s količinami in tako 
dobljene vrednosti sešteje. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in 
davek na dodano vrednost. Predračun mora biti veljaven do 29. 2. 2016. 
 
4. Opis predmeta naročila: 
Dobava električne energije za obdobje od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2018 v celoti 
pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom. 
  
5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa. 
 
6. Lokacija prevzema/izvedba: OŠ Idrija in njene podružnice 
 
7. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:  
Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bo izločen iz 
postopka javnega naročanja.  
 
7.1. Ponudnik ali vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 42. člena 
ZJN. 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej. 
 
7.2. Ponudnik ne sme biti na dan, ko se izteče rok za prijavo ponudb uvrščen v 
evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. V primeru skupne ponudbe mora 
pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej. 
 
7.3. Ponudnik/podizvajalec ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu 
s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, 
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neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s 
plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. V primeru, da ponudnik nastopa s 
podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora 
pogoj izpolniti vsak od partnerjev posebej. 
 
7.4. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. Člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Ur. 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 neposredno ali 
preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.  
 
8. Dopustnost variantnih ponudb: NE 
 
9. Možnost Pogajanja: NE 
 
10. Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi merila: najnižja ponudbena 
cena.  
 
11. Ponudnik lahko dodatna pojasnila razpisne dokumentacije postavi do 11. 1. 2016 
do 13. ure. Na vprašanja bo naročnik odgovarjal izrecno preko portala javnih naročil 
najpozneje  tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, če so bile zahteve zanje 
posredovane pravočasno. 
 
12.  Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega 
naročanja. Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje 
ponudb zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe 
javnega naročila bodo ponudniki obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi 
utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali 
izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. Po  odločitvi o oddaji naročila 
lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe 
javnega naročila.  
 
13. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci mora v ponudbi o izvedbi javnega 
naročila pooblastiti naročnika, da le-ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem.  
Pri tem je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: 
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 
transakcijski račun) 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 
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14. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob 
sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s 
podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil 
s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik 
bo po prejemu kopije pogodbe preveril,ali ima: 
* ponudnikovo pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije neposredno plačuje podizvajalcem in  
* podizvajalčevo  soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika. 
 
15. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti vse 
podizvajalce ( naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 
račun) in del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, 
vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Navedene podatke ponudnik preloži na 
ustreznih obrazcih te razpisne dokumentacije. 
 
16. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila, 
ki mu je bilo oddano, ne glede na število podizvajalcev, vključenih v izvedbo. 
 
17. Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika posredovati podatke o: 
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb. 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora 
zahtevane podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 
 
18. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe štejejo za 
osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. 
 
Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila 
javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz 22. Člena ZJN-2. Po 
sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik ponudniku na njegovo zahtevo 
dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki 
predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke.  
 
19. Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v 
skladu za Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN 
Ur.list RS, št. 43/11,60/11-ZTP-D in 63/13). 
20. Vsa dobavljena električna energija mora biti pridobljena iz OVE in/ali SPTE z 
visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko. Izvajalec mora ob 
koncu vsakega leta izvajanja pogodbe navesti izvor električne energije, ki jo je 
dobavil naročniku, in priložiti potrdilo o unovčenju ustreznega števila potrdil o izvoru 
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električne energije, s čimer dokazuje, da bilo 100% dobavljene električne energije 
pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom. 
 
 
Priloge:  
-  Podatki o ponudniku ( OBR-1) 
-  Ponudba ( OBR-2) 
-  Predračun ( OBR-3) 
-  Podatki o podizvajalcu, soglasje podizvajalca, ponudnikovo pooblastilo (OBR-4) 
-  Vzorec pogodbe (OBR-5) 
-  Izjava o zagotavljanju električne energije ( OBR-6) 
-  Izjava o pogojih ( OBR-7) 
-  Izjava o lastniških razmerjih (OBR-8) 
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               Obrazec št. 1 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

Podjetje oziroma ime: 
___________________________________________________ 

Naslov: _______________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: 
_____________________________________________________ 

ID številka za 
DDV:_____________________________________________________ 

Matična 
številka:_______________________________________________________ 

Številka telefona: ____________________, številka 
faksa:______________________ 

Elektronska pošta za obveščanje 
ponudnika:__________________________________ 

Številka transakcijskega računa: 
___________________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:  

____________________________________telefon:__________________________ 

Odgovorna oseba za podpis: 
______________________________________________ 

S podpisom potrjujemo, da se strinjamo s pogoji razpisne dokumentacije.  

Žig 

Podpis ponudnika: 

______________ 

Kraj in datum: _____________________ 

 
 
Navodila: 
- obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerje v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri 
oddaji ponudbe s podizvajalci. 
- v primeru večjega števila partnerjev v skupni ponudbi se obrazec kopira.  
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          Obrazec št. 2 
 
Ponudnik: 
___________________________________________________________________ 
 

 
P O N U D B A ŠT. _________________ 

 
 
Na osnovi javnega naročila št. JN01/2016, po postopku oddaje naročila male 
vrednosti, za predmet naročila »Dobava električne energije za OŠ Idrija«, dajemo 
ponudbo, kot sledi ( ustrezno obkrožite): 
a) Samostojno ponudbo, kot samostojni ponudnik; 
b) Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov; 
c) Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci; 
 
 
Ponudba se nanaša na celotno javno naročilo . Ponudbena cena v EUR ( v ceni so 
zajeti vsi stroški popusti, rabati, cena je fiksna). 
 
Ponudbena cena brez 
DDV 
 
 

 

DDV    
 
Skupaj z DDV 

 

 
 
Ponudba velja do 29. 2. 2016. 
 
 
Kraj in datum:      žig   Podpis ponudnika: 
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          Obrazec št. 3 
Ponudnik __________________________________________________________________ 
 

PREDRAČUN ŠT. _____________ 
 

ŠT. PREDMET EM Cena v EUR 
(brez DDV 
za 1 kWh) 

Količina Cena v 
EUR 
(brez 
DDV) 

DDV 
(%) 

Cena 
skupaj v 
EUR (z 
DDV) 

1.  cena za električno 
energijo –VT 
 

kWh  450 000*    

2.  cena za električno 
energijo- MT 
 

kWh 
 

 150 000*    

 skupaj       

*količina za 3 leta 

   
 
 
 

DOBAVITELJ MORA PRI PRIPRAVI PONUDBE UPOŠTEVATI: 

Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in ločeno davek na dodano 
vrednost. 
 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno 
vrednost. 

Cena za kWh ne zajema zakonsko določenih dajatev in davkov, ter se zaokroži na 
pet decimalnih mest in je fiksna za obdobje od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2018. 

Cena za posamezno postavko ne sme biti nič, v kolikor je nič, mora biti obrazloženo, 
zakaj. 

Količine so določene okvirno, glede na porabo v lanskem in letošnjem letu, dejanske 
potrebe lahko odstopajo od predvidenih, kar pa ne spremeni cene ponudnika.  
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Odjemna mesta so: 

 
ŠMM ŠTOD Naziv in naslov merilnega mesta 
1516 319122914003 Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija 
329892 738321901004 Osnovna šola Idrija, Podružnična šola Godovič, Godovič 

35b, 5275 Godovič 
11550 737279004206 Osnovna šola Idrija, Podružnična šola Zavratec, Zavratec 1, 

1373 Rovte  
 

      
 
V skladu s 4. odstavkom 78. člena ZJN-2 soglašamo, da naročnik popravi očitne računske 
napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in 
cena na enoto ne smeta spreminjati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
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Obrazec št. 4 
            

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 
Polni naziv podizvajalca: 
____________________________________________________________ 
 
Naslov podizvajalca: 
________________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba: 
__________________________________________________________________ 
 
Elektronski naslov kontaktne osebe: 
___________________________________________________ 
 
Telefon: 
_________________________________________________________________________ 
 
Faks: 
__________________________________________________________________________ 
 
ID številka za DDV: 
_______________________________________________________________ 
 
Matična številka: 
__________________________________________________________________ 
 
Št. transakcijskega računa: 
__________________________________________________________ 
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
_________________________________________________ 
 
Zakoniti zastopniki podizvajalca: 
_____________________________________________________ 
 
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 
_______________________________________________ 
 
Količina del 
podizvajalca:___________________________________________________________ 
 
Vrednost del podizvajalca: 
__________________________________________________________ 
(v EUR brez DDV) 
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Kraj izvedbe 
del:__________________________________________________________________ 
 
Rok izvedbe del: 
__________________________________________________________________ 
 
 
Kraj in datum:     Žig    Podpis ponudnika: 
______________________      
 _________________ 
 
 
 
Navodila za izpolnitev: 
- obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci 
- v primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. 
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          Obrazec št. 5 
 
VZOREC POGODBE 
Naročnik ____________________, ki jo zastopa ravnateljica 
_____________________________transakcijski račun št.:_________________ 
Matična števila : _________________________ID št. za DDV: 
___________________________ 
 
 
In  
 
Dobavitelj:_________________________________________________________________
____ 
ki ga zastopa direktor_____________________________transakcijski račun 
št.:_________________ 
Matična števila : _________________________ID št. za DDV: 
___________________________ 
 
 
Sklepajo naslednjo 
 

Pogodbo 
za dobavo električne energije za obdobje od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2018 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pogodbene stranke ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje naročila male 
vrednosti na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju ( Ur.list RS, št. 12/13, 19/2014, v 
nadaljevanju ZJN-2), z namenom sklenitve pogodbe  za sukcesivno dobavo električne 
energije iz OVE ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za potrebe OŠ 
Idrija za obdobje od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2018, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, št. 
NMV31/2016, z dne 5. 1. 2016. 
Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi ponudbe št. ____________z 
dne_______. Ponudba je sestavni del pogodbe. Sestavni del pogodbe so pogoji  z objavljeno 
razpisno dokumentacijo, vključno z njenimi spremembami in dopolnitvami. S to pogodbo se 
naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmeta javnega naročila. 
 
PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 

Predmet pogodbe je nakup in dobava električne energije iz obnovljivih virov energije  z 
visokim izkoristkom za potrebe OŠ Idrija za obdobje od 1. 2. 2016  do 31. 12. 2018.  
Dobava električne energije bo potekala v času uporabe te pogodbe, in sicer od 1. 2. 2016 od 
00.00 ure oziroma od dne, ko se za merilna mesta izvede uspešna zamenjava dobavitelja in 
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s tem prestop merilnih mest v bilančno skupino dobavitelja,  pa do 31. 12. 2018 do 24.00 
ure.  

 
 
 
 

3. člen 
 
Naročnik bo kupoval električno  energijo v količinah, ki je enaka dejanski porabi naročnika, 
dobavitelj pa je naročniku dolžan dobavljati električno energijo v skladu z dejanskimi 
potrebami naročnika. Okvirne predvidene količine iz razpisne dokumentacije so zgolj 
informativne narave, kar pomeni, da naročnik ni zavezan kupiti navedenih količin in 
dobavitelju ni odškodninsko odgovoren zaradi nedoseganja ocenjene količine električne 
energije in vrednosti naročila po tej pogodbi.  
 

4. člen 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo ves čas tajanja te pogodbe električno energijo dobavljal 
naročniku preko naslednjih merilnih mest s katerimi upravlja naročnik: 
 
ŠMM ŠTOD Naziv in naslov merilnega mesta 
1516 319122914003 Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija 
329892 738321901004 Osnovna šola Idrija, Podružnična šola Godovič, Godovič 35b, 

5275 Godovič 
11550 737279004206 Osnovna šola Idrija, Podružnična šola Zavratec, Zavratec 1, 1373 

Rovte  
 

 
 
Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru zmanjšanja ali povečanja merilnih mest v okviru OŠ 
Idrija dobavljal električno energijo po ceni, ki sta jo stranki dogovorili s to pogodbo. 
 
 

5. člen 
 
Dobavitelj mora poskrbeti za prevzem (prenos) odjemnega mesta od prejšnjega dobavitelja 
in to brez dodatnih stroškov za naročnika. Navedeno velja tudi v primeru, da bo naročnik 
razširil oz. uvedel dodatna odjemna mesta. 
 

6. člen 
 
V primeru, da bi tekom izvajanja pogodbe naročnik v upravljanje pridobil nove prostore, ki bi 
bili vezani na novo merilno mesto, bosta naročnik in dobavitelj novo merilno mesto in odjem 
električne energije dogovorila in uredila z aneksom k tej pogodbi, električno energijo pa bo 
dobavitelj dobavljal pod pogoji iz te pogodbe tudi za novo merilno mesto. 
V primeru, da tekom izvajanja javnega naročila naročnik izgubi pravico do upravljanja s 
prostori na določenem merilnem mestu, naročnik in dobavitelj z aneksom k tej pogodbi, to 
merilno mesto izključita iz pogodbe, s čimer dobavitelj preneha z dobavo električne energije 
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na to merilno mesto po tej pogodbi. V primeru izključitve oziroma ukinitve merilnega mesta 
oziroma spremembe na merilnem mestu, je naročnik dolžan obvestiti dobavitelja najkasneje 
v roku 8 dni po spremembi. V primeru vključitve novih merilnih mest je naročnik dolžan 
upoštevati določila Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz 
distribucijskega omrežja električne energije, 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. 
 
CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 

7. člen 
 
Cena električne energije po tej pogodbi je izražena v EUR/kWh in ne vsebuje: 

- davka na dodano vrednost, 
- trošarine na električno energijo, 
- prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, 
- stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov ter prispevkov, ki se 

obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij, 
- morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščeni državni 

organ ali druga pooblaščena oseba, in katere kupcu zaračunava v okviru svojih 
obveznosti dobavitelj ali pristojni sistemski operater elektroenergetskega omrežja. 

 
8. člen 

 
Dobavitelj bo naročniku dobavljal električno energijo po ceni, ki jo je navedel v svoji ponudbi 
z dne…….na podlagi katerega je bil izbran ob upoštevanju 7. člena te pogodbe in sicer: 
 
- cena električne energije po VT:______________________EUR/kWh 
- cena električne energije po MT:_____________________ EUR/kWh 
 
Cena za dobavo električne energije izražene v EUR/kWh iz prvega odstavka tega člena so 
fiksne in veljajo ves čas trajanja pogodbe.  
 

9. člen 
 
Okvirna pogodbena vrednost naročila za obdobje od 1. 2. 2016 ( oz. z dnem, ko merilna 
mesta preidejo v bilančno skupino dobavitelja) do 31. 12. 2018 izračunana na podlagi 
specifikacij predmeta javnega naročila znaša: 
Skupna pogodbena vrednost brez DDV: __________________EUR 
DDV 22%    __________________EUR. 
Skupna vrednost z DDV:  __________________EUR 
Vrednost pogodbe je okvirna. 
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IZVOR PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 

10. člen 
 
Dobavitelj se zavezuje, da naročniku dobavlja električno energijo, ki mora biti pridobljena iz 
obnovljivih virov energije (OVE) in /ali soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim 
izkoristkom in sicer v 100 % deležu celotne predvidene količine električne energije za 
obdobje trajanja pogodbe, kar dobavitelj dokaže tako, da po poteku koledarskega leta na 
račun naročnika unovči ustrezno količino potrdil  o izvoru električne energije, ki jih izda 
državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s 
čimer dokaže, da blago izpolnjuje zahteve.  
 
 

11. člen 
 
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način iz prejšnjega 
odstavka, lahko začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe. 
 

12. člen 
 
Naročnik pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu ureja in vodi postopek menjave 
dobavitelja pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (v nadaljevanju : SODO) in 
bilančne skupine ali podskupine. Naročnik pooblašča dobavitelja za izvedbo vsega 
potrebnega za izvajanje te pogodbe pri SODO, vključno s posredovanjem vseh podatkov, 
navedenih v pogodbi, pripravo, izpolnitvijo in podpisom izjav ter vsega drugega, kar bi 
zahteval SODO in se nanašajo na naročnika. Naročnik bo dobavitelju nemudoma posredoval 
vse podatke, ki bi jih SODO zahteval od dobavitelja. Hkrati priznava naročnik vsa opravila 
dobavitelja v imenu naročnika za pravno veljavna.  
Naročnik pooblašča dobavitelja, da lahko pri SODO pridobi podatke o porabi električne 
energije za merilna mesta navedena v  4. členu te pogodbe za zadnjih dvanajst (12) 
mesecev od sklenitve pogodbe ter da omogoči dobavitelju dostop do merilnih in obračunskih 
podatkov za merilna mesta, ki so predmet te pogodbe in za morebitna nova merilna mesta. 
 
Naročnik pooblašča dobavitelja za dostop do baze podatkov (evidence merilnih mest) o 
naročniku, ki ga vodi SODO.  
 
PLAČILNI POGOJI IN OBRAČUN PORABLJENE ENERGIJE 
 

13. člen 
 
Dobavitelj bo enkrat mesečno izstavljal račune ločeno za posamezna merilna mesta, in sicer 
za dobave opravljene v preteklem mesecu.  
Kot datum opravljene dobave električne energije v posameznem mesecu šteje zadnji dan v 
tem mesecu. 
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14. člen 
 
Obračun dobavljene oz. porabljene električne energije se izvede na osnovi podatkov o 
dejanskih mesečnih količinah dobavljene oz. 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 preteklega leta. 
Obračun se izvede najmanj enkrat letno. 
 
V primeru, da SODO do dne, ko bo dobavitelj naročniku izstavljal zbirni račun, za opravljeno 
dobavo električne energije v preteklem obračunskem obdobju, dobavitelju še ne bo 
posredoval potrebnih podatkov, za obračun dejanske porabe električne energije in 
dodatkov/prispevkov določenih v 8. Členu te pogodbe, bo dobavitelj naročniku izstavil račun 
na podlagi napovedi, dejansko porabo električne energije pa upošteval v obliki poračuna, pri 
izstavitvi naslednjega zbirnega računa za obračunsko obdobje.  
 

15. člen 
 
V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabo električne energije, SODO 
ugotovi obseg in čas nastanka napake, vendar največ za 12 mesecev nazaj od dneva 
ugotovitve nepravilnosti.  
Ugotovljeno razliko dobavitelj poračuna pri naslednjem obračunu v skladu s Splošnimi pogoji 
za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije. 
 

16. člen 
 
Od 1. 2. 2016 dalje je dobavitelj dolžan račune posredovati izključno v elektronski obliki(e-
račun), skladno za zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih 
storitev za proračunske uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih 
izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike 
Slovenije za javna plačila.  
V kolikor bodo zakonske podlage glede posredovanja računov drugačne, se lahko pogodbeni 
stranki dogovorita tudi drugače. 
 

17. člen 
 
Naročnik bo plačila izvršil po dogovoru z izvajalcem v roku 30 dni po prejemu pravilno 
izstavljenega in s strani naročnika potrjenega računa na transakcijski račun izvajalca.  
 
V primeru zamude s plačili se obračunajo  zakonite zamudne obresti. 
 
SODELOVANJE  S PODIZVAJALCI 
 

18. člen 
 
Podizvajalec št. 1  
Naziv:  
Polni naslov:  
Matična številka:  
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Davčna številka:  
Številka transakcijskega računa  
Vrsta in količina del:  
Vrednost del, ki jih prevzema 
podizvajalec 
(v % ali v EUR brez DDV) 

 

Kraj izvedbe del:  
Rok izvedbe del:   
  
  
 

 
20. člen 

 
Dobavitelj daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, 
naročnik plača neposredno tem podizvajalcem. Plačila podizvajalcem se lahko izvedejo v 
rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili ZJN-2. 
 
Dobavitelj mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil dobavitelj. 
 

- Dobavitelj mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo , iz katere 
bo nedvoumno razvidno naslednje: 

- vrsta del, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,  
- vrsta del, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik, 
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji 

ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, 
- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje 

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

partnerja poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega partnerja, 
- da pogodbeni stranki soglašata z ostalimi določili 71. člena  ZJN-2. 

 
21. člen 

 
Pred morebitno zamenjavo podizvajalcev mora dobavitelj od naročnika pridobiti pisno 
soglasje in mu nato predložiti sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci. Zamenjavo 
podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, k ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi, 
ima pravico odpovedati to pogodbo. 
 

22. člen 
V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po 
spremembi predložiti v potrditev: 

- nov seznam podizvajalcev, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano 
dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca, 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je 
bil le ta zamenjan, 
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- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma storitev dobav neposredno 
novemu podizvajalcu in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 
POSLOVNA SKRIVNOST 
 

23. člen 
 

Podatki iz te pogodbe, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, cene in roke, 
kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo, se štejejo za poslovno skrivnost, razen 
podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. 
 

24. člen 
Skrbnika pogodbe sta: 
- s strani naročnika ravnateljica Ivica Vončina, ivica.voncina@os-idrija.si 
- s strani izvajalca pa 
_______________________________telefon:___________________e- naslov 
______________________________________. 
 
 
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. 
 
TRAJANJE POGODBE 

26. člen 
 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje  od pogodbenih strank in je sklenjena za 
določen čas od 1. 2. 2016 ( oziroma, ko preidejo merilna mesta v bilančno skupino 
dobavitelja) do 31. 12. 2018. 
 
Predstavnika sta pooblaščena, da pogodbeni stranki zastopata v  vseh vprašanjih , ki se 
nanašajo na izvajanje te pogodbe. 

27. člen 
V primeru, da naročnik po poteku te pogodbe še ne bo izbral novega dobavitelja električne 
energije, se dobavitelj zavezuje, da bo z dobavo nadaljeval tudi po poteku veljavnosti 
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pogodbe po isti ceni, po poteku 30 dni pa po mesečnih tržnih cenah, primerljivih s takrat 
veljavnimi cenami na trgu, in sicer za čas do sklenitve nove pogodbe.  
 
 
 
 
KONČNA DOLOČILA 

28. člen 
 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali 
sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno in pristojno sodišče glede 
na sedež naročnika.  
 

29. člen 
 

Za  urejanje razmerij, ki niso izredno določena s to pogodbo, se uporabljajo  določila 
Energetskega zakona in predpisov, izdanih na temelju tega zakona. Obligacijskega zakonita 
in drugih veljavnih  predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.  
 

30. člen 
 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve  te pogodbe. 
Vsaka sprememba mora biti podana v pisni obliki, v obliki aneksa k tej pogodbi. 
Morebitne dodatne specifične tehnične podrobnosti lahko pogodbeni stranki dogovorita 
naknadno, v obliki aneksa 
 

31. člen 
 
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih  prejme vsaka pogodbena 
stranka po en (1) izvoda.  
 
 
__________________,_____________                         Idrija, ___________________ 
Dobavitelj:       Naročnik:  

Osnovna šola Idrija 
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          Obrazec št. 6 
 
 

 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU ELEKTRIČNE ENERGIJE 
PRIDOBLJENE IZ OVE IN/ALI SPTE Z VISOKIM IZKORISTKOM 

 
 
 
 
 
Spodaj podpisani ponudnik 
 
______________________________________pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavljamo, da:  
 
- bomo v času dobave zagotovili 100% delež električne energije iz OVE in/ali SPTE z 
visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko; 
 
- bomo po preteku koledarskega leta na račun naročnika unovčil ustrezno količino 
potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali 
neodvisna organizacija, pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bo dokazal, da 
blago izpolnjuje temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju. 
 
 
 
 
 
 
Datum:       Žig   Podpis ponudnika: 
________________      ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija  telefon: 05 37 262 00 e-naslov: osidrija@guest.arnes.si 

 
 
 
 
          Obrazec št. 7 
 
PONUDNIK__________________________________________________________ 

 
 

I Z J A V A 
 
Za javno naročilo št. ___________________, za predmet naročila: Dobava električne 
energije za  OŠ Idrija, v celoti pridobljene iz OVE in /ali SPTE, pod materialno in 
kazensko odgovornostjo izjavljamo, da: 
 
Št. Pogoji 
1.  Izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost 

kandidata ali ponudnika iz prvega odstavka 42.člena ZJN-2 
2.  Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve 

v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena 
tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. Člena ZJNPOV na 
dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. 

3.  Vse naše zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu  
s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države 
naročnika so na dan, ko je bila oddana ponudba, nižje od 50 
eurov. Ta izjava velja tudi za naše morebitne podizvajalce, ki 
sodelujejo pri izvedbi javnega naročila. 

 
ter soglašamo z zahtevami glede izpolnjevanja tehničnih specifikacij, v primeru 
ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi meril za izbor. 
 
V skladu z 2. odstavkom 95. a člena ZJN-2 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino 
navedb v ponudbi, če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. 
Ponudnik/partner/podizvajalec soglaša, da naročnik za potrebe tega javnega naročila 
pridobi podatke iz uradnih evidenc. 
 
S podpisom te izjave potrjujemo, da se v celoti  strinjamo in sprejemamo razpisne 
pogoje naročnika za javno naročilo.  
 
Kraj in datum:     žig   Podpis ponudnika: 
 
Navodilo : 
- obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupini ponudbi oziroma glavni izvajalec 
pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci. 
- v primeru večjega števila partnerjev v skupini ponudbi oziroma podizvajalcev se obrazec kopira. 
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          Obrazec št. 8 
 
 
 
 

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH 
 
 
S Podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba 
izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez 
DDV skladno z določbo 6. Odstavka 10. Člena ZintPK in 13. ter 14. Odstavkom 71. 
Člena ZJN-2, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o: 
 
- udeležbi fizičnih ( ime in priimek, naslov prebivališča, ter delež lastništva) in pravnih 
oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družabnikov. 
 
- 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 da neresnične podatke o navedenih 
dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
 
 
 
 
Kraj in datum:     žig   Podpis ponudnika: 
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PONUDNIK:_________________________________________________________ 
 
 

Ponudnikovo pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem 
 
 
V skladu z ZJN-2, dajemo naročniku Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idria, 
pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje 
podizvajalcem: 
 
Št. Naziv in naslov podizvajalca 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
 
 
za javno naročilo "Dobava električne energije za OŠ Idrija" objavljenim na portalu 
javnih naročil pod št. _____________________, z dne ______________________. 
 
 
 
 
Kraj in datum:     žig    Podpis 
ponudnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: 
-  obrazec je potrebno izpolniti, ko ponudnik nastopa s podizvajalci 
-  v primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. 
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Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija  telefon: 05 37 262 00 e-naslov: osidrija@guest.arnes.si 

Podizvajalec: 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

SOGLASJE PODIZVAJALCA 
 
 
 
Soglašamo, da naročnik Osnovna šola Idrija, Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija, na 
podlagi pogodbe št.______________________ter v skladu z ZJN-2 namesto  
ponudnika/dobavitelja: 
 
 

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:     žig    Podpis 
ponudnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: 
- obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci 
- v primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.    
  


