
nŁlu'=Ę
Agencija Republike Slovenije

za javnopravne evidence in storitve

Centrala Ljubljana

TrŽaška cesta 16
1 000 Ljubljana, SLOVENIJA

RAZPISNA DOKU M ENTACIJA

za oddajo javnega naľočila po postopku oddaje naľočila male vľednosti

Predmet javnega naročila: Dobava električne energije za poslovne prostore
Centrale AJPES Ljubljana in izpostav AJPES za
obdobje 24 mesecev

Številka: 43o-55l2o18-2

Datum: 9. 3. 2018



'l .

Povabi|o k predloŽitvi ponudbe

NARočNlK
AJPES' TrŽaška cesta 16, 10oo Ljubljana, kijo zastopa direktorica mag' Mojca Kunšek (v
nadaljnjem besedilu: narocnik).

Narocnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predloŽijo ponudbo, skladno zzahtevami
iz razpĺsne dokumentacije.

VRSTA POSTOPKA
Naročnik oddaja predmetno naročilo po postopku naročiĺa male vrednosti skladn o s 47 'členom 7'akona o javnem narocanju (Uradni list RS, Št.91/'15; v nadaljevanju ZJN-3) in v
skladu z Uredbo o zeĺenem javnem narocanju (Uradni list RS, št. 51/1ĺ.

Narocnik bo na podlagĺ pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral
ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

PREDMET, VSEBINA IN OBSEG JAVNEGA NAROCTLA:
Predmet narocila je Dobava elektricne energije za poslovne prostore Centrale AJpES
Ljubljana in ĺzpostav AJPES za obdobje 24 mesecev in sicer kontinuirano od dne 1. 5.
2018, od 00.00 ure dalje oziroma z dnem odobritve zamenjave bilancne skupine, ki ga
doloci pristojni sistemski operater distribucijskega omreŽja, do 30. 4.2o2o do 24:OO ure.

Naročnik oddaja javno naročilo v ceĺoti.

Dobava elektricne energije bo potekala na naslednjih lokacijah naročnika.

a) Centrala Ljubĺjana, TrŽaška cesta 16, 1ooo Ljubljana, (pooblaščena usluŽbenka je
Maja Spenko);

b) lzpostava Ljubljana, Cesta v Klece 12, 1000 Ljubljana, z arhivskimi prostori na
ĺokacijah, (pooblaščena usluŽbenka je UrŠka Korelc):

o Kamnik, Šutna 37,1241Kamnik in
. Litija, PonoviŠka cesta 14, 1270Litija.

c) lzpostava Trbovlje, Ulica Sallaumines 2, 1420 Trbovlje (pooblaŠčena usluŽbenka je
lrena Murnc);

d) lzpostava Murska Sobota, Slovenska ulica Z,
usluŽbenka je Andreja RuŽic);

9000 Murska Sobota, (pooblaščena

e) lzpostava Celje, Gubceva ulica 2' 3O0O Celje (pooblaščena usluŽbenka je Darja
Lipicnik).

Podatki o merilnih mestih naroěnika so ľazvidne lz Priloge A te razpisne
dokumentacije.
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4. OKVIRNE KOLICINE

okvirne količine po posameznih merilnih mestih so bile pridobljene s strani dobavitelja za
leto 2017. Na podlagitega podatka je narocnik določil predvideno dvoĺetno porabo
navedeno v obrazcu predracuna.

Predvidena skupna 2-letna poraba električne energije za Vsa navedena merilna mesta je:
a) VT 480.000 kwh
b) MT 370.000 kwh
c) ET 100 kwh

Skupaj a) + b) + c) = 850.100 kwh.

ZAHTEVE NAROGNTKA IN POGOJ'ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Narocnĺk zahteva, da ponudnik v njegovem imenu ureja ĺn vodi postopek menjave
dobavitelja pri Sistemskem operaterju distribucijskega omreŽja elektriöne energije (v
nadaljevanju: SoDo) in bilančne skupine alĺ podskupine. Narocnik pooblaŠca ponudnika
za izvedbo Vsega potrebnega za izvajanje pogodbe o dobavi prĺ SoDo, vkljucno s
posredovanjem vseh podatkov, navedenih v pogodbi, pripravo, izpolnitvijo in podpis izjav
in podobnega, kar bi zahteval SoDo in se nanašajo na narocnika. Narocnik bo
ponudniku nemudoma posredoval vse podatke, ki bi jih SODO zahteval od ponudnika.
Hkrati naročnik priznava vsa opravila ponudnika v naročnikovem imenu Za pravno
veljavna.

Naročnik se strinja, da SoDo posreduje ponudniku podatke o porabi elektricne energije
za zadnjih 12 mesecev ter omogoci ponudniku dostop do merilnih in obracunskih
podatkov za merilno mesto, kije predmet pogodbe in za morebitna nova merilna mesta.
Narocnik ponudnika pooblašca za dostop do baze podatkov (evidence merĺlnih mest) o
naročniku ĺn naročnikovem merilnem mestu, ki ga vodi SoDo.

OKOLJSKE ZAHTEVE
Skladno z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju je narocnik upošteval temeljne
okoljske zahteve in sicer >deleŽ elektricne energĺje, pridobljene iz obnovljivih virov
oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 o/o.

PONUDBA S PODIZVAJALCI IN SKUPNA PONUDBA
Ponudba s podizvaialci

Ponudnik lahko javno naroěilo izvede s podizvajalci. Za podizvajalsko razmerje gre V
vseh primerih, ko glavni izvajalec deljavnega narocila odda v izvajanje drugi osebi, to je
podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za
ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom
javnega naročila' V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti
odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, ki mora predloŽiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbijavnega naročila v primeru, da bodo izbrani.
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Ce bo skupina gospodarskih subjektov predloŽila skupno ponudbo, bo naročnik
ugotavljal ĺzpolnjevanje pogojev za vsakega posameznega ponudnika'

lzkazovanje, da niso podani razlogi za izkljucitev, kot jih opredeljuje 75. clen ZJN-3,
mora biti podano s strani vseh sodelujocih gospodarskih śubjektou v srupni ponudbi'

lzpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni priposameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugace, ugotavlja
kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

DODATNE ZAHTEVE NAROCNIKA
Če bo ponudnik izvajal pogodbene obveznosti predmeta tega javnega naročila s
podizvajalci, narocnik zahteva, da izvajalec v ponudbĺ navede, ú tólitsněm obsegu bo
izvedbo predmeta tega javnega naiočila oddal podizvajalcu. Ponudnik mora za
posameznega podizvajalca priĺoŽiti dokazila, kot je navedeno v Navodilĺh za izdelavo
ponudbe v točki ll' te razpisne dokumentacije. Ne glede na navedeno in ne glede na
Število podizvajalcev pa ponudnĺk v razmerju do naročnika v celoti odgovarja zďpravilno
in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti (ce bo pogodbene obvezńosti izvajal s
podizvajalci).

Če. b9 skupina ponudnikov predloŽila skupno ponudbo, morajo ponudniki predloŽiti
podatke, kot je razvidno iz Navodil zaizdelavo ponudbe.

Ponudnik mora označiti, kateri podatki predstavljajo poslovno skrivnost oz. podatke
zaupne narave (ponudbena cena ne more biti poslovna skrivnost niti ne podatek zaupne
narave) ter za ta namen k ponudbi predloŽiti sklep zakonitega zastopnika, ki je datiran
najkasneje na dan oddaje ponudbe.



ll. Navodila za izdelavo ponudbe

1. JEZIK IN PREDPISI
Narocnik bo pri izvedbi postopka tega javnega naročanja uporabil določbe ZJN-3 ter
Uredbe o zelenem javnem naročanju. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem
jeziku.

Ponudnik izdela ponudbo tako, da vse zahtevane podatke vpiše v obrazce iz priloge
razpisne dokumentacije in priloŽi s temi navodili določene dokumente in izjave ter jih
opremi z štampiljko in podpisom osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika' Ponudbi
mora priloŽiti na zadnji strani podpisan Vzorec pogodbe (vzorca pogodbe ni potrebno
izpolnjevati).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo zvezati z vrvico ter Žigosati, tako da ni moŽna
zamenjava posameznih listov.

Ponudba mora biti predloŽena za celotni obseg naročila in mora biti veljavna 90 dni od
predloŽitve ponudbe'

2. POJASNILA
(a) Dostop do razpisne dokumentaclje: Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo

prevzamejo s spletnega portala AJPES: www.ajpes.si.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Pojasnila: Ponudniki lahko pošljejo zahtevo za pojasnilo o vsebini razpisne
dokumentacije na Portaljavnih naročil: www.enarocanie.sĺ, najpozneje do 21. 3. 2018
do í3.00 ure' Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi obrazci in vzorci v
elektronski obliki, ki so potrebni za izdelavo ponudbene dokumentacije.

Spľemembe in dopolnitve ľazpisne dokumentacije: Pred potekom roka za oddajo
ponudb lahko narocnik spremeni in/ali dopolni razpisno dokumentacijo. Obvestilo o
delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih
naročil.

Stroški: Vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe in predloŽitvijo ponudbe nosi
ponudnik sam.

Spremembe in poprava napak: Spremembe in poprava napak so dopustne v skladu
z ZJN-3.

Umik, dopolnitev in zamenjava ponudbe: Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo
dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po poteku roka, ponudnik ne
more vec spremeniti oddane ponudbe, jo dopolniti ali nadomestiti z novo, narocnik pa
je ne sme prevzeti. Vsako spremembo ali umik mora ponudnik napisati, zapecatiti in
dostaviti na naslov naroönika.

Vaľiantne ponudbe ne bodo upoštevane'

Naročnik bo izlocil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum,
da je ponudnĺk alĺ kdo drug v njegovem imenu, usluŽbencu naročnika ali drugi osebi,
ki lahko vpliva na odlocitev naroěnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil,

(b)

(c)

(f)

(d)

(e)

(g)

(h)



ponudil ali dal kakršno koli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje
ali odlocitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

3. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE
Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju je narocnik upošteval temeljne okoljske
zahteve in sicer >deleŽ elektricne energije, pŕĺoool1ene iz obnovljivih virov oziroma
soproizvodnje elektricne energije z vĺsokim izkoristkom, znaša najmańj 50 %.

Ponudniki, ki ne bodo z dokazili oziroma certifikati dokazali doseganje 50 % deleŽa
električne energije ĺz obnovljivih virov energije v skladu z Uredbo_o zelenem javnem
naročanju, bodo izloceni iz postopka.

PREGLED IN PRESOJA PONUDB
Pri pregledu ponudb se pľesojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni
dokumentaciji. Glede predloŽenih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva
pojasnĺla aĺi dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevańju-posameznih zahtev in pogojev iz
razpisne dokumentacĺje. Popravki formalnih nepopolnostĺ in racunskih napak v ponudbi
so dopustnĺ le v okviru meja, dolocenih z zakonom.

Ponudbo se izločĺ, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloŽi zahtevanih
pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe. Ponudbo se
izloci, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne
dokumentacije.

Ponudbo se izločĺ kot neprimerno in zavajajoco, ce se izkaŽe, da je ponudnik
samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila. Ponudbo se iźlocĺ, če se
izkaže, da vsebuje zava1ajoce ali neresnične navedbe in se o tem, skladno zza(onom
obvesti DrŽavno revizijsko komisijo'

CENA IN NACIN PLACILA - OBRAZEC 2:

Ponudnik mora v OBRAZEC 2 - ponudbeni predracun vpisati:
a) ceno za vecjo tarĺfo (VT) za 1 kwh in za predvideno 2-letno dobavo elektricne

energije na vseh lokacijah AJPEs iz 3. točke te razpisne dokumentacije;
b) ceno za manjšo tarifo (MT) za 1 kWh in za predvideno 2-letno dobavo elektricne

energije na vseh lokacijah AJPEs iz 3. toöke te razpisne dokumentacije;
c) ceno za enotno tarifo (ET) za 1 kWh in za predvideno 2-letno dobavo elektricne

energije na vseh lokacijiAJPES iz 3. tocke te razpisne dokumentacije;
d) skupno ceno za predvideno 2-letno dobavo elektricne energije ńa vseh lokacijah

AJPES iz 3. točke te razpisne dokumentacije.

Vse navedene ponudbene neto cene za dobavo elektricne energije po posamezni
kategorĺjĺ morajo biti izražene v EUR in morajo bĺtĺ fiksne za Ves cas véliavnosti pogodbe.

Navedene neto cene ne vsebujejo DDV, troŠarine na elektricno energijo, prispevka za
učinkovito rabo energije in prispevkov elektroenergetskih omreŽij in morebitnih drugirl
dodatkov oziroma prispevkov, ki bi jih predpisal pooblaŠcenĺ drŽavni organ in ki jih bo
zaračunaval v okviru svojih obveznosti izbrani dobavitelj. Cene, ki vključujejo DDV,
trošarine in prispevek za povečanje učinkovitosti rabe elektricne energije, morajo biti
obracunane v skladu z dolocili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS' Št.
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13/1 1 - uradno pľečiščeno besedilo, 18111, 78111, 38112, 83112, 86ĺ14 in 90/15), Zakona
o trošarini (Uradni list RS, št. 47116) in Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije
(Uradni ĺist RS, št. 96/14)'

V cenah elektriěne energije ni všteta cena za uporabo omreŽja, ki se placuje ločeno na
podlagi pogodbe o dostopu do omreŽja.

Prav tako ponudbena neto cena ne vsebuje:
. uporabe elektroenergetskih omreŽij in dodatkov in prispevkov, ki se obracunajo ob

uporabi elektroenergetskih omreŽij ;

. morebitnih drugih dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih predpisuje pooblaščen drŽavni
organ in katere kupcu zaraöunava v okviru svojih obveznosti dobavitelj ali pristojni
sistemski operater elektroenergetskega omreŽja; ter

. ne zagotavlja pokritja morebitnih sprememb troŠarine, davka na dodano vrednost,
prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije ali katerih koli drugih
eĺementov, ki jih dolocajo pristojne drŽavne institucije in jih je dolžan zaracunati
dobavitelj elektricne energije, saj so vse spremembe izven vplivnega obmocja
dobavitelja, zato ti elementi ne morejo bĺtĺ sestavni del ponudbene cene.

Narocnik bo dobavljeno elektrĺčno energijo plaěeval mesečno, po dejanski dobavi
oziroma porabi, na podlagi izstavljenega raěuna za vsako posamezno lokacijo AJPES in
za vsako merilno mesto, v roku 30 dni po prejemu posameznega racuna za pretekli
mesec.

6. OBVEZNI POGOJI

6.1. Poklicnasposobnost

Gospodarski subjekt mora biti registrĺran za opravljanje dejavnosti, kije predmet narocila
ĺn jo prevzema v ponudbi.

Gospodarski subjekt mora biti vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se
vodijo v drŽavi ólanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedeŽ. Seznam poklicnih ali
poslovnih registrov v drŽavah ělanicah Evropske unije določa Priloga Xl Direktive
2014124lEU

Če morajo imeti gospodarski subjekti doloceno dovoljenje ali biti člani dolocene
organizacije, da lahko v svoji maticni državi opravljajo doloceno storitev, morajo
predloŽiti dokazilo o tem dovoljenju ali clanstvu.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarskih subjekt, ki bo vkljucen v izvedbo javnega
naročila.

Dokazilo:
lzpolnjen ESPD obrazec.

6.2. Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednje ekonomsko-
financne pogoje:
- na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega racuna, v

zadnjih 90 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega
raěuna blokiranega vec kot 30 zaporednih delovnih dni;
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- ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki pricne teci z dnem prejema
pravilno izstavljene fakture.

Dokazilo:
lzpolnjen ESPD obrazec

6.3. Tehnična in kadrovska sposobnost

Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejŠnjih pogodb,
sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ponudnik zagotavlja' neprekinjeno dobavo elektricne energije ves čas trajanja pogodbe.

Ponudnik zagotavlja vsa dokazila oziroma certifikate o doseganju 50 % deleŽa elektricne
energije ĺz obnovljivĺh virov energije v skladu z veljavno 

-Uredbo 
o zelenem javnem

narocanju.

Dokazilo:
lzpolnjen ESPD obrazec

RAZLOGI ZAIZKLJUCITCV IN DOPUSTNOST PONUDBE
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja skladno z določbami 75. člena
ZJN-3 izkljucil ponudnika, če:
o pri preverjanju v skladu s 77',79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugace

seznanjen, da je bila ponudniku (gospodarskemu subjektu) ali osebi, ti 1e elánica
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika alĺ ki ima pooblastila za
njegovo zastopanje ali odločanje alĺ nadzor v njem, ĺzrečena pravnomoěna sodba, ki
ima elemente kaznivih dejanj, kot jĺh določa prvi odstavek 75' člena ZJN-3:o pri preverjanju v skladu s 77.,79. in 80. clenom ZJN-3 ugotovi, da ponudnik ne
izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavcnih obvezností v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davcni organ v skladu s predpisi
drŽave, v kateri ima sedeŽ, ali predpisi države narocnika, če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznostĺ na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje
Se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznostĺ iz prejŠnjega stavka tudi, če na dan oddaje
ponudbe ali prijave ni imel predloŽenih vseh obračunov davčnih odtegljĄev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe
ali prijave;

o je ta na dan, ko potece rokza oddajo ponudb ali prijav, izlocen iz postopkov oddaje
javnĺh naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami;

' mu je bĺla v zadnjih treh letih pred potekom roka za odda1o ponudb s pravnomocno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države clanice ali tretje
drŽave dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s placilom za delo;. je v postopku zaradi insolventnosti aĺi prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po
zakonu, ki ureja gospodarske druŽbe, ce njegova sredstva ali poslovanje upiavlja
upravitelj ali sodiŠce, ali ce so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali
če se je v skladu s predpisi druge drŽave nad njim začel postopek ali pa je nastaĺ
poloŽaj z enakĺmi pravnimi posledicami.

Ponudnik mora predloŽiti dopustno ponudbo. Skladno z 29. tocko prvega odstavka 2.
člena ZJN-3 je dopustna tista ponudba, kijo predloŽi ponudnik, za katerega ne obstajajo
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razlogi za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza
potrebam in zahtevam naroěnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano
nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena
ne presega zagotovljenih sredstev narocnika

Dokazilo:
lzpolnjena iĄava o neobstoju razlogov za izkljucitev - ESPD
MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB IN IZBIRO PONUDNIKA
Naročnik bo ponudbe ocenil na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba in

sicer na podĺagi merila najnižja skupna cena za predvideno 2-letno dobavo elektricne
energĺje Za Vse poslovne prostore AJPES, skupaj Za Vse kategorije (ET,VT in MT), ki je
predmet tega javnega narocila ob izpolnitvi vseh zahtev narocnika iz te razpisne
dokumentacije.

FINANCNA ZAVAROVANJA

9.í. Bančna garancija za dobľo izvedbo pogodbenih obveznosti

Pisna izjava ponudnika, da bo banÖno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (vzorec besedila je v OBRAZCU 4) predloŽil naročniku najkasneje v roku 10
dni od podpisa pogodbe, in sicer v višini 5 odstotkov od pogodbene cene za izvedbo
predmeta tega javnega naročila. Narocnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, ce obveznosti po pogodbi ne bi bile pravočasno in pravilno
izpolnjene. Namesto banöne garancije lahko ponudnik predloŽi tudi kavcijsko
zavarovanje.

9.2. Baněna gaľancija za odpravo napak v garancijskem ľoku

Pisna iĄava ponudnika, da bo ob primopredaji predloŽil naročniku bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini 5 odstotkov od pogodbene vrednosti
za izvedbo predmeta tega javnega narocila. Naročnik bo unovcil bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku, v kolikor ponudnik ne bi izpolnil svojih obveznosti, ki
izhajajo ĺz naslova garancijske obveznosti (vzorec besedila je v OBRAZOU 5). Namesto
bančne garancije lahko ponudnik predloŽi tudi kavcijsko zavarovanje.

Če predloŽi ponudbo skupina izvajalcev lahko finanćna zavarovanja oziroma izjavo
banke predloŽi katerikoli izmed ponudnikov.

í0. RoK zA PREDLoZ|TEV PoNUDBE
Ponudnik lahko odda ponudbo osebno ali po pošti na naslov: Agencija Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, TrŽaŠka cesta 16 (vloŽišce)' 1000
Ljubljana, vsak delovni dan med f. in 14. uro, vendar najpozneje do 26.3. 2018 do 12.
ure. Kot pravočasna se bo štela ponudba, ki bo naročniku predloŽena do navedenega
roka. Vse nepravočasno predloŽene ponudbe bo naročnik izlocil iz postopka odpiranja
ponudb in jih v zaprti ovojnici vrnil ponudnikom.

Ponudnik mora ponudbo oddati v zapeěateni ovojnici z naslednjimi podatki:
. imenom in naslovom naročnika,
. vidno oznako ))NE ODPIRAJ - PONUDBA - Dobava elektriěne energije za

AJPES(
o imenom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.

9.



Ponudnik mora na skupen ovoj napisati tudi svoj polni naslov. Ovoj mora biti zaprt in
zapecaten tako, da se je na odpiranju ponudb mogoce prepricatĺ, da do tistega trenutka
še ni bil odprt.

11. PODIZVAJALCI
Ce bo ponudnik prĺ izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti v
kolikšnem delu bo oddal naročilo podizvajalcu (po posameznem izvajalcu). Ponudnik
mora V ponudbi navesti vse podizvajalce in k OBRAZCU 1 priloŽiti vse zahtevane
podatke za ugotavljanje sposobnosti podizvajalcev in sicer mora predloŽiti enaka
dokazila in sicer izpolnjene in potrjene posamezne obrazce' Ponudniiĺ v razmeriu do
narocnika v celotĺ odgovarja za izvedbo prejetega narocila'

12. SKUPNA PONUDBA
Če bo skupina ponudnĺkov predloŽila skupno ponudbo, morajo ponudniki v 9BRAZEC 1
navesti vse zahtevane podatke za ponudnike, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Če
skupina ponudnikov predloŽi skupno ponudbo, mora vsak ponudnĺk predloŽiti enaka
dokazila za izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti, in sicer mora predloŽiti
izpolnjene in potrjene posamezne obrazce.

Ponudbeni predracun podajo skupaj vsi ponudniki, ki sodelujejo v skupni ponudbi.

13. OBSEG PONUDBE
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik predloŻiti iĄave oziroma dokazila,
kot so navedena v nadaljevanju. Obrazci izjav ponudnika so sestavni del razpisne
dokumentacije in morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika ter Žigosani.
Ce je ponudnik samostojni podjetnĺk, predloŽi povsod, kjer je zahtevana izjava za pravne
osebe, izjavo za samostojnega podjetnika.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoŠtevati dolocila, ki so
navedena v točki 1 

'l . in 'ĺ 2. teh navodil'

OBRAZEC í - Podatki o ponudniku
V OBRAZEC 1 ponudnik vpiŠe številko in datum ponudbe ter podatke o ponudniku.
Veljavnost ponudbe je 90 dni od njene predloŽitve.

OBRAZEC 2 - Ponudbeni pľedraěun

OBRAZEG 3 - - Podatki o lastniških ľazmeriih

OBRAZEG 5 - Bančna garanciia za odpravo napak v qaranciiskem ľoku

VZOREC POGODBE
Ponudnik mora na zadnji strani parafiran in Žigosan Vzorec pogodbe priloŽiti k ponudbi'

Poleg izpolnjenih in podpisanih obrazcev mora ponudnik predloŽiti še izpolnjen ESPD
obrazec.



í4' ČAs tN KRAJ oDPIRANJA PoNUDB:
odpiranje ponudb je javno in ga bo narocnik izvedel dne 26. 3.2018 ob í3.00 uľi na
sedeŽu naročnika:AJPES' TrŽaška cesta 16, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov se
izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne
potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

í5. sKLENITEV PoGoDBE:
Naročnik bo z izbranim oz. izbranimi ponudniki po dokoncnosti obvestila o oddaji javnega
naročila sklenil pogodbo. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na
to, ali bo izbrani ponudnik predloŽil's(upno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in
podobno.

16. ODSTOP OD POGODBE:i:; . , ..,
Med veljavnostjo pogodbe'o;'jzvedb11javnega narocila ali okvĺrnega Sporazuma lahko
naročnik ne glede na dolocbe zakoňä, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe
v okolišcinah iz 96. clena ZJN-3.

17. PRAVNI POUK
Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.4312011 in 60/2011-zTP-D,63/2013;
ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima alije imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno
izkaże, da ji je bila ali bi jĺ lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v
zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot krŠitev naročnika v postopku oddaje
javnega naročanja ter zagovornik javnega interesa.

Vlagatelj mora ob vloŽitvi zahtevka vplačati takso na ustrezen podračun, kije v skladu s
predpĺsom, ki ureja podraěune ter način placevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinancnĺh prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijskĺ in revizijski postopek, v skladu s prvim odstavkom 71. clena ZPVPJN v
znesku 2.000,00 EUR ter predloŽiti potrdilo o njenem plaěilu.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloŽi zahtevo za
predrevizijski postopek v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem
naročilu. Zahtevka za revizijo v tem primeru ni dopustno vloŽiti po roku za prejem
ponudb, razen öe je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem
ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo
vloŽi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.Zahtevek za
predrevizijski postopek se vloŽi v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za
predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
javno naročanje. Zahtevek za predrevizĺjski postopek se vloŽi pisno neposredno pri
naročniku, po pošti priporoceno ali priporoceno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi,
če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s
kvalificiranim potrdilom.

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh
podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P'l in P2, sta vedno enaka in se
loćita z vezajem:
P1 : 16'ĺ 10
P2:7111290



Zadn1i, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o narocilu, izjemomapa numericno oznako javnega narocila, zato je za vsak postopek javnega naročanja
drugačen. Sestavljen je ĺz 8 cĺfer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni nävedbi letnice
iz številke objave oz. oznake javnega naročĺla. Primer reference zä postopek oddaje
naročila'

Numerična oznaka JN. 430-55l2o18
Sklic: 161 10-71 'ĺ 1290-oooo551B

Pripravĺla:
Karin ZakrĄŠek, univ.dipl' prav.
strokovna sodelavka Wr),L

ma$. Mojca Kunšek,
direktoricaćrňtĘm

łĘJľ*E*s


