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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Cerop d.o.o. (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s 47. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo
svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na  Portalu javnih naročil po postopku oddaje naročila
male vrednosti »Dobava električne energije za obdobje 1 leta od 01.01.2022 do 31.12.2022«

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Naročnik Cerop d.o.o.
Vaneča 81B, 9201 Puconci
Direktorica: Simona BIRO

Spletni naslov naročnika: www.cerop.si

Kontaktna oseba naročnika Marjana Granfol

Telefonska številka (0)2 545 93 10

e-mail info@cerop.si

Opis in predmet javnega naročila: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 1 LETA

Razdelitev na sklope: Ne

Vrsta postopka in pravna podlaga: Naročilo male vrednosti po 47. členu ZJN-3

Variantne ponudbe: Ne

Veljavnost ponudbe do: 60 dni od dneva odpiranja ponudb

Dostopnost dokumentacije na naslovu: http://www.cerop.si

Datum in način
oddaje ponudb:

do 30.09.2021 do 9:00 ure predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6326

Javno odpiranje
ponudb:

odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.09.2021
in se bo začelo ob 9.01 uri na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2.

Rok za postavitev
vprašanj: 17.09.2021 do 12:00 ure

Trajanje naročila:
1 leto (01.01.2022 - 31.12.2022)
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2.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje od 01.01.2022 od 00:00 do 31.12.2022 do 24:00 za
objekte, ki so v lasti ali v upravljanju podjetja Cerop d.o.o.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

ELEKTRIČNA ENERGIJA PREDVIDENA LETNA KOLIČINA V kWh
Energija ET (enotna tarifa) 0
Energija VT (višja tarifa) 870.000
Energija MT (nižja tarifa) 390.000
SKUPAJ 1.260.000

Merilna mesta so navedena v Excel prilogi (Seznam merilnih mest z oceno porabe električne energije po posameznem
merilnem mestu, za obdobje od 01.01.2022 do 31.12.2022), ki je del te razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi
dobavo električne energije v celoti, za vsa merilna mesta. V nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Navedene količine so okvirne za porabo električne energije v enoletnem obdobju. Naročnik si pridružuje pravico
spremeniti število merilnih mest (zmanjšanje ali povečanje št. merilnih mest). V primeru izključitve oz. ukinitve
merilnega mesta oz. spremembe na merilnem mestu, mora naročnik obvestiti dobavitelja najkasneje v roku 8 dni po
spremembi.

Naročnik zahteva, da mora biti skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju vsaj 50 % dobavljene električne energije
pridobljene iz obnovljivih virov energije (OVE) in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja
energetiko. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale tega pogoja, bodo iz nadaljnje obravnave izločene.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo 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 je dobavljena električna energija izvora, kot se zahteva. Če
dobavitelj tega pogoja ne bo izpolnil, bo to razlog za odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanj za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

2.3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja na podlagi sledečih pravnih podlag:
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3),
- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21);
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-

1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN);
- Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –

OROZ631);
- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter drugimi predpisi, ki se nanaša na predmet javnega

naročila.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet
javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja in predpise, ki se nanašajo na izvedbo predmeta javnega naročila.

Postopek se bo v celoti izvajal v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila
izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.
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2.4. POJASNILA O VSEBINI JAVNEGA NAROČILA

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih naročil.
Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje
naročnik preko portala javnih naročil.
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila preko spletne strani http://www.enarocanje.si (v nadaljevanju: Portal javnih
naročil) najkasneje do petka, 17.09.2021 do 12. ure. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena preko Portala javnih naročil ali
bodo zastavljena po določenem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Sestavni del dokumentacije so tudi vse morebitne
spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila oziroma odgovori na vprašanja ponudnikov.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in
dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane
sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na
Portalu javnih naročil.

Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na Portalu javnih naročil.

2.5. PONUDBA

2.5.1. VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in
drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.

1. OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA (3.1)
2. PONUDBENI PREDRAČUN (3.2)
3. IZJAVA O UNOVČENJU POTRDIL O IZVORU ELEKTRIČNE ENERGIJE (3.3)
4. PARTNERSKA(E) POGODBA(E) - v primeru relevantnosti, pripravi ponudnik sam
5. PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM (3.4)
6. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC (3.5)
7. ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – ESPD
8. VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (3.6)
9. OSNUTEK POGODBE (3.7)
10. IZJAVA OZ. PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (3.8)

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila.  Ponudba
mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo
s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe.
Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, če
ponudnik predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodno overjenega
prevoda v slovenski jezik.
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb.
Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v evrih (EUR).
Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik.

2.5.2. NAČIN IN ROK PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN do 30.09.2021 do 9. ure. Za oddano
ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
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Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu
s točko 3 dokumenta Navodila 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 .
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za
uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom
na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe.
Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen
Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik
ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje
do  roka za oddajo ponudbe navedenega v točki 2.1.

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.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Ponudbeni
predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa je vidna
samo naročniku. Ponudnik lahko v sistem e-JN v razdelek »Predračun« naloži le *.pdf obliko datoteke, v razdelek »ESPD
– ponudnik« *.xml obliko datoteke, v ostale razdelke pa lahko naloži dokumente vseh formatov. Sistem e-JN omogoča
naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150
MB.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6326

2.5.3. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.09.2021 in se bo začelo ob 9.01 uri
na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6326
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb,
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«.  Javna objava se avtomatično zaključi po
preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v
razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.6. SKUPNA PONUDBA IN NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. Ponudnik lahko v okviru ponudbe nominira
poljubno število podizvajalcev.
V primeru skupne ponudbe, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu Ponudba (3.1) in sklenjene
partnerske pogodbe, ki bodo stopile v veljavo v primeru izbire zadevnega ponudnika za izvajalca.
Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;
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- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe;
- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za

dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno.
Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o
gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oziroma povezanih družb
izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse
ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa
kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu.
Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z njim povezane
družbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih
ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi
ponudbi.
V primeru ponudbe s podizvajalci, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu Ponudba (3.1) in
obrazce Podatki o podizvajalcih s pripadajočim soglasjem (3.4.), hkrati pa mora ponudnik dosledno upoštevati vse
obveze iz 94. člena ZJN-3 glede na okoliščino ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

2.7. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI

Ponudnik, parter oziroma vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. Izpolnjevanje
ostalih pogojev se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika, partnerja
oziroma podizvajalce skupaj.

A. Izključitev ponudnikov
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79.
in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali
odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-
1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (11. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
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- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

Kot dokazilo o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev mora ponudnik v ponudbi obvezno predložiti Enotni evropski
dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD:
http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo
v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se
sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih
pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko
podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji
uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot
podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v
elektronski obliki podpisan xml.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79.
in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave
znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka tudi, če na dan oddaje
ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
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zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Dokazilo: ESPD obrazec

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb,
izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami.
Dokazilo: ESPD obrazec

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka
za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrškov v zvezi s plačilom za delo.
Dokazilo: ESPD obrazec

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi
insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj
ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad
njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
Dokazilo: ESPD obrazec

B. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima
ponudnik sedež.
Dokazilo: ESPD obrazec

2.8. MERILA

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe glede na naslednji merili:
1. najnižja cena ( Ponder: 90 točk)
2. delež ponujene električne energije iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom (Ponder: 10 točk)
Skupaj največ 100 točk.

1.  Cena se pretvori v točke na slednji način:
Skupna končna  ponudbena  vrednost  se  določi  iz  cen  posameznih  postavk  in  ocenjene  količine predvidene porabe
električne energije naročnika, kot je določeno v Obrazcu Ponudbeni predračun (3.2.)

TOČKE CENA =
Najnižja skupna končna ponudbena

vrednost x 90
Ponudnikova skupna končna

ponudbena vrednost

2.  Unovčena potrdila o izvoru električne energije
Delež  električne  energije  iz  obnovljivih  virov  ali  soproizvodnje  z visokim  izkoristkom  se točkuje z dodatnimi
točkami na naslednji način. Upošteva se ponujen dodatni delež električne energije iz OVE ali SPTE z visokim
izkoristkom, ki presega minimalni delež 50%.
Ponudba s ponujenim do 50% deležem električne energije iz OVE ali SPTE z visokim izkoristkom ne prejme nobene
točke.
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TOČKE OKOLJSKI VIDIK =
Ponudnikov delež s potrdili o izvoru

x 10Najvišji delež s potrdili o izvoru

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo (3.3), da bo 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 zahteve.

»Točke cena« in »Točke okoljski vidik« se seštejeta. Naročnik bo izbral ponudnika s popolno ponudbo in največjim
številom doseženih točk. Očitne računske napake se obravnavajo skladno z ZJN-3. Naročnik si pridružuje pravico, da
ne izbere nobenega ponudnika.
V kolikor bosta imela dva ali več ponudnikov po izračunu iz gornje formule enako število točk, bo izbran ponudnik, ki
bo predložil nižjo skupno končno ponudbeno vrednost.
Izračun točk pri zgornji formuli se zaokrožuje na dve decimalni mesti, na način, da se tretja decimalka 5, 6, 7 , 8 ali 9
zaokroži navzgor, 1, 2, 3 ali 4 pa navzdol.

2.9. ZAVAROVANJA

Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora ob sklenitvi pogodbe predložiti naročniku bianko menico in menično izjavo za zavarovanje
dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini 10.000,00 EUR z dobo veljavnosti še trideset (30) dni po preteku
veljavnosti pogodbe. V kolikor izbrani ponudnik, v roku petih (5) dni od sklenitve pogodbe in naknadnem
naročnikovem pozivu ne bo predložil zgoraj navedenega finančnega zavarovanja, se šteje da odstopa od sklenitve
pogodbe in velja, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti je priložen v obrazcu pod št. 3.6.

2.10. OSNUTEK POGODBE

Ponudnik osnutek pogodbe (3.7) dopolni z manjkajočimi podatki, ki se nanašajo na ponudnika, vsako stran pogodbe
parafira ter zadnjo stran podpiše in žigosa.

2.11. IZJAVA OZ. PODATKI O UDELEŽBI

Ponudnik mora ponudbi priložiti Izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (3.8.).
Izjavo podpišejo vsi subjekti, ki so priglašeni v ponudbi. Vsi subjekti, katerih posel bo višji od 10.000,00 EUR priložijo
lastniško strukturo.

2.12. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

Ponudniki morajo pri podaji ponudb, v obsegu kot je skladen s predmetom tega javnega naročila upoštevati določbe
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).

2.13. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA

Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb, ki bo izvedeno skladno z
določbami 89. člena ZJN-3.
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Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba
v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival
na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se
upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno
besedilo).
Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z
določili ZPVPJN.
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petih delovnih dneh od prejema naročnikovega poziva podpisati pogodbo,
sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse
pogodbene stranke in stopi v veljavo ko ponudnik predloži zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo.

2.14. PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko 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, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave
ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.
Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih
delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o
naročilu.

Takso v višini 2.000,00 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100
0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X;
IBAN:SI56011001000358802. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa
pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj
vpiše 0).
Zahtevek za revizijo se lahko vloži prek portala eRevizija. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil
vložen prek portala eRevizija, se zahtevek lahko vloži pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s
povratnico. Lahko se vložijo tudi elektronsko, če ima naslovnik na voljo informacijski sistem za sprejem elektronskih
vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti informacija ali
dokument podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo
zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.
Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena
ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

CEROP d.o.o.
Direktorica:

Simona BIRO
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3. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

3.1. OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA

Naziv  ponudnika

Naslov in sedež ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)

Kontaktna oseba

Telefon

E-mail

Ponudnik je MSP* DA                                                 NE

Transakcijski  račun odprt pri banki

Matična številka

Identifikacijska številka

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti
svojega pooblaščenca (-ko) za vročitve v skladu z
določbami zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 24/06-UPB2 ter spremembe

Naziv pooblaščenca za vročanje:

Naslov pooblaščenca za vročanje:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:
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Telefon:

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI
PARTNERJI/PODIZVAJALCI
(obkrožite ustrezno)

DA                                                          NE

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO IN Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Datum Žig Odgovorna oseba:
Podpis

_____________________ ____________________________
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3.2. PONUDBENI PREDRAČUN  št. ______________

za javno naročilo: Dobava električne energije za potrebe Cerop d.o.o.

PONUDBENA VREDNOST V EUR

1 2 3 4 5
Dobava
električne
energije

Ocenjena
količina
v kWh

Cena električne energije v
EUR brez DDV za kWh in
brez drugih zakonsko
predpisanih dajatev in
prispevkov (5 decimalnih
mest)

Skupaj cena za vso
ocenjeno količino v EUR
brez DDV in brez drugih
zakonsko predpisanih
dajatev in prispevkov (2
decimalni mesti)

Skupaj cena za vso
ocenjeno količino v EUR z
DDV in brez drugih
zakonsko predpisanih
dajatev in prispevkov (2
decimalni mesti)

VT 870.000
MT 390.000
ET 0

SKUPAJ PONUDBENA
VREDNOST

IZVOR DOBAVLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
V celotni razpisani ocenjeni količini električne energije nudimo _____ % energije (delež OVE), ki je pridobljena iz
obnovljivih virov energije (OVE) in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko.

FIKSNOST CENE:
Cena, ki jo ponujamo za dobavo električne energije bo fiksna za ves čas veljavnosti sklenjene pogodbe.

VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno ______________________ (najmanj 60 dni od skrajnega roka za prejem ponudb).

_______________________________                                     ______________________________
(Kraj, datum)                                 žig                            (Ime in priimek ter podpis ponudnika)
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3.3. 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) 1.260.000

_______________________________                                     ______________________________
(Kraj, datum)                                 žig                            (Ime in priimek ter podpis ponudnika)

NAVODILA O IZPOLNJEVANJU IZJAVE O UNOVČENJU POTRDIL O IZVORU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ponudnik v obrazec izjave vpisuje podatke za posamezno obdobje, in sicer v:

- stolpec B: količino električne energije, za katero bo na naročnika unovčil potrdilo o izvoru električne energije,
v kWh;

- vrednosti v stolpcu C se izračunajo kot kvocient vrednosti v stolpcu B proti vrednosti v stolpcu A. C=B/A.

Skupna končna ponudbena vrednost in delež električne energije s potrdili iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z
visokim izkoristkom sta merili za izbiro ponudbe.
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3.4. PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM

OSNOVNI PODATKI PODIZVAJALCA

NAZIV ALI IME

NASLOV

ZAKONITI ZASTOPNIK

ID ŠT. ZA DDV

MATIČNA ŠTEVILKA

POSLOVNI RAČUN(I)

TELEFON

ELEKTRONSKA POŠTA

KONTAKTNA OSEBA

TEL. ŠT. KONTAKTNE OSEBE

ELEKTRONSKI NASLOV
KONTAKTNE OSEBE

Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel,
podizvajalec

Predmet, količina, vrednost, kraj in
rok
izvedbe del podizvajalca

IZJAVA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca
izjavljam, da na dan, ko je bila oddana ponudba, nimamo neplačanih zapadlih
obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi
nedavčnimi obveznostmi 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.

NEPOSREDNO PLAČILO DA NE

SOGLASJE (veljavno v primeru, da
podizvajalec zahteva neposredno
plačilo)

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem
bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri
izvedbi tega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun,
in sicer na podlagi naših izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil
izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

Datum:                                                                   Žig: Podpis odgovorne osebe:
_________________ ___________________
V primeru nominacije več podizvajalcev je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega podizvajalca.
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3.5. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC
(naziv)

Matična številka

Naslov

ZAKONITI ZASTOPNIK (ime in priimek)

EMŠO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Naslov stalnega bivališča

Naslov začasnega bivališča

Državljanstvo

Prejšnji priimek

POOBLASTILO

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca
naročnika Cerop d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci, skladno z Zakonom o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) v okviru dane
ponudbe za javno naročilo z naslovom »Dobava električne energije«,
pooblaščam, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3
od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, zame in za podjetje,
ki ga zastopam, pridobi ustrezno potrdilo.

Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe:
_________________ __________________

V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.
V primeru ponudbe, v kateri ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno navedeno pooblastilo
predložiti tudi za vse partnerje in podizvajalce.
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3.6. MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik vzorca menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podaji ponudbe ne izpolnjuje, temveč ga
zgolj parafira.

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za unovčenje menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

V skladu s pogodbo št. _______________________ za dobavo električne energije, sklenjeno dne
_______________________, med naročnikom Cerop d.o.o., (v nadaljevanju: upravičenec), in dobaviteljem
______________________________________________ (v nadaljevanju: zavezanec), je zavezanec dolžan dobaviti
sledeče _______________________, v količini, ceni in kvaliteti kot je opredeljeno v navedeni pogodbi.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe mi kot zavezanec izdajamo eno (1) bianko menico s
pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:
______________________________________________________________________________
(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili obveznosti iz pogodbe v dogovorjeni
kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

- izpolni bianko menico v višini do 10.000,00 EUR za predmet te pogodbe: Dobava električne energije,
- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo ___________________________________________ (navedba banke), da v breme
našega transakcijskega računa št. SI56 ____________________________ unovči predloženo menico najkasneje do
_______________________.

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči
predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri
katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: Ena (1) bianko menica

Navodilo: Ponudnik ob oddaji ponudbe na tem obrazcu izpolni samo Kraj in datum, žig in podpis.

__________________________                                                _______________________________
(Kraj, datum)                                    žig                              (Ime in priimek ter podpis ponudnika)
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3.7. OSNUTEK POGODBE

Pogodbeni stranki

CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci,
ki ga zastopa direktorica Simona Biro,
matična številka: 3356655000, ID za DDV: SI67396704
(v nadaljevanju: naročnik)

in
__________________________________________________________________ (naziv oz. firma, naslov oz. sedež ter
navedba zastopnika)
matična številka: ____________________, ID za DDV: ____________________,
TRR št.: ____________________________,
(v nadaljevanju: dobavitelj)
VZOREC POGODBE
skleneta in dogovorita

POGODBO O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE
št. ________

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
 je naročnik izvedel postopek za oddajo javnega naročila za dobavo električne energije v skladu z določili Zakona

o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bil objavljen na
Portalu javnih naročil dne _______________ pod št. objave JN _______________, z namenom sklenitve
pogodbe za dobavo električne energije,

 so bili pri izvedbi predmetnega javnega naročila in sklenitvi te pogodbe upoštevani vsi predpisi, ki v Republiki
Sloveniji veljajo za pogodbe sklenjene na energetskem področju, ter določila Obligacijskega zakona in ostalih
predpisov, ki urejajo pogodbena razmerja,

 je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročanja iz prve alineje tega člena na
podlagi oddane ponudbe št. _____________ z dne ___________.

2. člen

Predmet te pogodbe je prodaja in dobava električne energije za merilna mesta, ki so v lasti ali upravljanju naročnika.
Merilna mesta so navedena v prilogi, ki je sestavni del te pogodbe. Predvidene količine niso zavezujoče za naročnika.
V kolikor pride do spremembe plačnika na posameznem merilnem mestu ali ukinitve posameznega merilnega mesta,
preneha uporabnost pogodbe za to merilno mesto.

Dobavitelj bo dobavljal, naročnik pa bo kupoval električno energijo na merilnih mestih, navedenih v tem členu v času
od 01.01.2022 od 00.00 ure oziroma od dne, ko se za merilna mesta izvede uspešna zamenjava dobavitelja in s tem
prestop merilnih mest v bilančno skupino dobavitelja, pa do 31.12.2022 do 24.00 ure.

Merilna mesta, katera bo naročnik naknadno pridobil se dodajo na obstoječi seznam merilnih mest k pogodbi.
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3. člen

Naročnik s podpisom pogodbe o prodaji in dobavi električne energije dovoli dobavitelju, da v njegovem imenu pri
elektrooperaterju uveljavlja dostop do omrežja, zastopa njegove interese v zvezi z dostopom do omrežja ter od
elektrooperaterja pridobi vse potrebne podatke za izvrševanje te pogodbe, vključno s telemetričnimi podatki.
Dobavitelj se zavezuje elektrooperaterju posredovati vse prejete podatke o spremembah na strani naročnika.

4. člen

Dobavitelj bo prodal, naročnik pa nabavil dejansko dobavljene količine električne energije na posameznem merilnem
mestu. Seštevek teh količin v posameznem letu je skupna letna poraba električne energije naročnika.

Predvidene letne količine električne energije je naročnik opredelil v ponudbenem predračunu in so okvirne,
predstavljajo predvideno skupno letno porabo električne energije po tej pogodbi.

Pogodbena vrednost predstavlja skupna ponudbena vrednost po predračunu št. _______ z dne ________ ter znaša
________________  EUR brez DDV.

5. člen

Cene za električno energijo za merilna mesta so določene ločeno za čas večje dnevne tarifne postavke (VT), manjše
dnevne tarifne postavke (MT) in enotne dnevne tarifne postavke (ET) ter se tako tudi obračuna. Čas trajanja
posamezne tarife so opredeljeni v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za
obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 –
popr. in 85/20). Pogodbeni stranki se strinjata, da se upoštevajo vse morebitne spremembe navedenega akta.

Cene so določene glede na način merjenja na posameznem merilnem mestu.

Dobava električne energije Cena električne energije v EUR za kWh
VT
MT
ET

Cene v pogodbi so določene v EUR/kWh kot neto cene in se povišajo za vsakokrat veljavni DDV in druge davčne dajatve,
ki jih s podpisom pogodbe prevzame v breme naročnik. Cene ne vključujejo nadomestila za uporabo omrežja, DDV,
trošarin in drugih dajatev v državi.

6. člen

Obračunsko obdobje in način merjenja na posameznem merilnem mestu določa elektrooperater. Za obračun
dobavljene električne energije se uporabljajo podatki registrirani na merilnih napravah posameznega merilnega mesta.
Za pravilnost in točnost podatkov odgovarja elektrooperater.

Če se ugotovi, da je merilna naprava nepravilno registrirala električno energijo, pogodbeni stranki in elektrooperater
skupaj ugotovijo obseg in čas nastanka napake. Ugotovljeno razliko dobavitelj poračuna v celoti pri naslednjem
obračunu. Popravek se izdela za obseg in čas ugotovljene nepravilnosti, vendar največ za 12 (dvanajst) mesecev nazaj.
Enako velja tudi v primeru ugotovitve napake pri obračunu.
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7. člen

Dobavitelj se zavezuje dobavljati električno energijo v skladu z zahtevo Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 51/17 in 64/19), kjer bo vsaj 50 % delež električne energije, ki jo bo dobavitelj dobavil naročniku, pridobljen iz
obnovljivih virov (OVE) oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom. Dobavitelj bo izpolnjevanje
te zahteve izkazal s predložitvijo ustreznih dokazil o izvoru električne energije, ki jih izda pristojna institucija.

8. člen

Dobavitelj bo za finančne obveznosti iz naslova dobavljene električne energije in uporabe elektroenergetskih omrežij
naročniku izstavljal skupni zbirni račun po prejemu podatkov od SODO, potrebnih za obračun, do 12. v mesecu za
dobave, ki so bile opravljene v preteklem mesecu. V kolikor dobavitelj do 10. dne v tekočem mesecu ne prejme od
SODO obračunskih podatkov o porabljeni električni energiji za pretekli mesec, lahko izda skupni zbirni račun na podlagi
napovedi, dejansko porabo pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem skupnem računu.
Dobavitelj bo na koncu leta s popisom števcev naredil celotni obračun letnega obdobja in v skladu z obračunom izdal
račun za morebitne porabljene količine, ki jih tekom leta ni zajel v računih. Obračun bo naredil za posamična merilna
mesta in za vsako posebej izdal račun. Znesek računa, izdanega na podlagi obračuna, je razlika med zneskom za
dejansko dobavljeno električno energijo ter že zaračunanimi dobavami električne energije tekom leta.

9. člen

Naročnik poravna račun za prevzeto električno energijo v roku 30 dni od dneva izdaje računa. Kot datum plačila se
šteje dan, ko plačilo prispe banki, pri kateri ima dobavitelj transakcijski račun.

V primeru zamude s plačilom bo dobavitelj zaračunal naročniku zakonske zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti
računa do dneva plačila. V kolikor plačilo zapade na dela prost dan ali soboto, to šteje, da je zapadlo v plačilo naslednji
delovni dan, zamudne obresti se za to obdobje ne obračunajo.

10. člen

Naročnik reklamacije v zvezi s pogodbo in njenim izvajanjem poda v pisni obliki, dobavitelj pa je nanjo dolžan pisno
odgovoriti najkasneje v roku 8. (osmih) delovni dni od prejema.

V primeru reklamacije računa mora to naročnik uveljavljati v roku 8. (osmih) delovnih dni po prejetju računa, s pisnim
ugovorom, v katerem navede razlog za reklamacijo oziroma zaprosi dobavitelja za dodatne informacije in obrazložitev
glede prejetega računa. V času postopka uveljavljana reklamacije se zakonske zamudne obresti ne obračunajo.

11. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavljal naročniku električno energijo na način in pod pogoji določenimi s to pogodbo.
Dobavitelj se zavezuje svoje obveznosti po tej pogodbi izpolniti strokovno, kvalitetno in skrbno v skladu z zahtevami
naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji in predloženi ponudbi dobavitelja ter skladno s pravili stroke,
zakonodajo in vso skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. V primeru, da bo dobavitelj za izpolnitev pogodbe vključil
podizvajalce, odgovarja za njihovo ravnanje, kot če bi pogodbo izpolnjeval sam.

12. člen

Dobavitelj bo za naročnika brez dodatnih stroškov opravljal še naslednje storitve:
 uveljavljal dostop do omrežja pri pristojnem elektrooperaterju,
 izvedel prijavo bilateralnih pogodb na organiziranem trgu,
 arhiviral podatke o obračunskih vrednostih (v elektronski obliki) za obdobje enega leta,



20

 na zahtevo naročnika zagotovil skupno letno ali polletno poročilo, razdeljeno po mesecih in merilnih mestih,
o porabi in stroških električne energije za vsa odjemna mesta,

13. člen

Naročnik in dobavitelj za namen izvajanja te pogodbe določita kontaktni osebi:
Dobavitelj Naročnik

Ime in priimek

Telefon

e-pošta

V primeru sprememb kontaktnih oseb sta pogodbeni stranki dolžni obvestiti ena drugo najkasneje v petih (5) dneh od
nastalih sprememb. Vsa komunikacija v zvezi z izvajanjem te pogodbe poteka izključeno v slovenskem jeziku.

14. člen

Naročnik lahko od te pogodbe odstopi brez odpovednega roka in brez kakršnegakoli nadomestila oziroma obveznosti
povrnitve škode, če dobavitelj, kljub pisnim opozorilom naročnika:

- ne upošteva reklamacij, ki jih naročnik javlja na dogovorjen način,
- ne izpolnjuje določil te pogodbe,
- ne upošteva s to pogodbo dogovorjene cene,
- brez soglasja naročnika naknadno izvajanje pogodbe prepusti v izvedbo podizvajalcem.

V primeru neizpolnjevanja pogodbe s strani dobavitelja, za primer, da ne dobavi električne energije, mora naročniku
povrniti škodo in stroške, ki jih je naročnik imel, ker je moral zaradi dobaviteljevega neizpolnjevanja obveznosti električno
energijo nabaviti drugje.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v
30. dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

15. člen

Dobavitelj lahko naročniku odpove pogodbo zaradi neplačila 2 zaporednih obveznosti za dobavo energije. Pred
odpovedjo mora dobavitelj pisno pozvati naročnika k plačilu s priporočeno pošto, ter mu omogočiti dodaten rok za
plačilo obveznosti.

V primeru, da naročnik ne plača vseh pogodbenih obveznosti niti v 10. (desetih) dneh po pisnem opominu, lahko
dobavitelj po predhodnem pisnem obvestilu odstopi od pogodbe o prodaji električne energije in obvesti pristojnega
elektrooperaterja o prenehanju prodaje električne energije naročniku.

16. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke in informacije iz te pogodbe in prilog k tej pogodbi ali v zvezi z
izvrševanjem te pogodbe obravnavali kot poslovno skrivnost.

Določila prejšnjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za podatke, ki se posredujejo skladno z zahtevami
Energetskega zakona (v nadaljevanju EZ-1; Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE
in 121/21 - ZSROVE) oz. drugih področnih podzakonskih predpisov in podatkov, ki morajo biti objavljeni ali javno
dostopni skladno z določili predpisov s področja javnih naročil.
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17. člen

Višja sila pomeni vse nepredvidene in nepričakovane dogodke, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki
nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter vplivajo na izvršitev pogodbenih obveznosti. Nobena od strank ni
odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora in je ni bilo mogoče predvideti ali
preprečiti.

18. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen
če ni v tej pogodbi določeno drugače. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči
neveljavna določba. Sprememba pogodbe ne sme biti bistvena skladno s 95. členom ZJN-3.

19. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju
te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla
ali za sklenitev tega 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 ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila
Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem
pogojev ničnosti z razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

20. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja oz. izvajalca pogodbe o izvedbi javnega
naročila ali njegovega podizvajalca (tretja alineja četrtega odstavka 67. člena ZJN-3).

21. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s
pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri
stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

22. člen

Pogodba se sklepa za določen čas za obdobje od 01.01.2022 do 31.12.2022, izvajati pa se začne z dnem, ko merilna mesta
preidejo v bilančno skupino dobavitelja.

23. člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

Datum: Datum:
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Naročnik:
CEROP d.o.o.
Direktorica
Simona BIRO

Dobavitelj:
_______________________________

PRILOGA 1: Seznam merilnih mest
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3.8. IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik
gospodarskega subjekta:
- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek
ali firma in sedež pravne osebe

Naslov prebivališča
ali davčna in matična številka

Delež lastništva
ali delež lastništva gospodarskega

subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež Davčna in matična številka
Delež lastništva gospodarskega

subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti,
ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več
podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.


