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Obrazec I.  
 

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

 

Spoštovani ponudnik! 
 

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je na Portalu javnih naročil objavila javni razpis 

za oddajo naročila »DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA 

GORICA« po postopku oddaje naročila male vrednosti s sklenitvijo pogodbe. 

 

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svoje ponudbe. 

 
Z izbranim ponudnikom bo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sklenilo ustrezno 

pogodbo za dobavo zemeljskega plina za predvideno obdobje dveh let od podpisa pogodbe. 
 

Razpisna dokumentacija je zasnovana tako, da vam bo v največji meri poenostavila pripravo. Pričakujemo, 

da boste vašo ponudbo pripravili v skladu z razpisno dokumentacijo in nam jo posredovali v roku in na 
način, kot je določen v javnem razpisu.  

 
 

 
 

 Direktor 

 Miran LOVRIČ, univ.dipl.inž.grad. 
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Obrazec II 

 
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE   

 

 
1. NAROČNIK : VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., KROMBERK,CESTA 

25. JUNIJA 1/b, 5000 NOVA GORICA 
 

 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 

Oznaka javnega naročila: JNMV-1B/2019 
 

Predmet javnega razpisa je dobava zemeljskega plina za Centralno čistilno napravo Nova Gorica za 
predvideno obdobje dveh let za naročnika, t.j. upravljavca čistilne naprave – javno podjetje Vodovodi in 

kanalizacija Nova Gorica d.d. Dobavi se zemeljski plin v predvideni količini 6.800.000 kWh (3.400.000 

kWh/leto) za dve odjemni mesti. 
 

 Tehnične specifikacije 
 

Ponudnik mora ponuditi dobavo zemeljskega plina v celoti, za navedeni odjemni mesti: 

 

Št. odjemnega mesta: 4051402 

Vrsta odjema: Poraba po števcu 

Priključna moč: 326 kW 

Predvidena poraba: 200.000 kWh 

  

  

Št. odjemnega mesta 4051392 

Vrsta odjema: Poraba po števcu 

Priključna moč: 1.050 kW 

Predvidena poraba: 6.600.000 kWh 

 

 
 

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

 
Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 39. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti. 
 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim 

bo sklenil pogodbo. 
 

V primeru, da ponudnik ne ponudi predmeta javnega naročila v celoti, bo njegova ponudba izločena. 
Naročnik ni v ničemer zavezan glede nabave okvirno predvidene količine, temveč bo dejanska količina 

odvisna od konkretnih potreb naročnika. Ponudnik mora pod enakimi pogoji zagotoviti tudi dobavo plina, 

ki bi presegla zgoraj predvidene ocenjene količine.  
Zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega 

javnega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. 
 

Razpisno dokumentacijo, ki je sestavljena v skladu z določili ZJN-3 in podzakonskimi akti, je potrebno 
dosledno izpolniti in ji priložiti vse zahtevane priloge.  
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Naročnik bo v primeru, da bodo vse ponudbe nedopustne, zavrnil vse ponudbe. Naročnik si pridržuje 
pravico, da zavrne vse ponudbe oziroma odstopi od izvedbe javnega naročila tudi iz drugih razlogov, ki 

jih določa ZJN-3. 
 

Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega naročila le v celoti. 

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope. 
 

Poslovna skrivnost: 
Ponudnik mora dokumente oziroma informacije, katere je določil kot poslovno skrivnost v skladu z 

zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označiti z ustrezno navedbo (npr. "zaupno"). Ponudnik lahko  v 

ponudbi predloži sklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa se podatkov, 
navedenih v drugem odstavku 35. člena ZJN- oziroma praksi Državne revizijske komisije ne more 

upoštevati kot poslovno skrivnost. V primeru, da ponudnik dokumentov oziroma informacij ne bo ustrezno 
označil, naročnik ne odgovarja za škodo zaradi morebitnega razkritja. 

 
4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

 

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 zakonika1). 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 07.05.2019 do 8.45 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem 

sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 

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

informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik 
v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je 

naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 

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

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji 

povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8721 

 
Menico in menično izjave kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik poslati original 

podpisane v pisni obliki po pošti. Poslane morajo biti priporočeno ali dostavljene osebno v 

tajništvo podjetja in morajo prispeti do  roka za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni 
ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »ne-odpiraj, ponudba za DOBAVO 

ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA« v vložišče 
naročnika na naslov: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. 

junija 1b, 5000 NOVA GORICA. 

                                                
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 

OROZ631) 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8721
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  
 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 07.05.2019  in se bo 

začelo ob 9.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

 

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 zavihek »Predračun«.  
 

 
6. PRAVNA PODLAGA 

 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki 

urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki 

je predmet javnega naročila. 

 

 
7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z 

RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika.  
Odkupnine za dokumentacijo ni. 

 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka 
izključno preko portala javnih naročil. 

 
Naročnik bo kot zahtevo za pojasnilo dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z 

naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma, 
določenega v obvestilu na Portalu javnih naročil. 

 

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik 
ne bo odgovarjal. 

 
Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Vsak dodatek 

k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije 

štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 
 

 
8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

IN DOKAZILA 

 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

 

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu 

z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 

do 8.1.5 teh navodil.  

 

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila 

ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da 

dokazila pridobi naročnik. 

 

https://ejn.gov.si/eJN2
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Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, 

zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 

teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil. 

 

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila 

o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si 

pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 

 

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) 

in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil. 

 

 

8.1.1 Razlogi za izključitev 

 

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 

ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena 

ZJN-3. 

 

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim 

odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže 

svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi 

obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

 

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno 

naročilo, zahteval skladno s četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3 izkaz neobstoja razloga za izključitev 

z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, 

dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko 

organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 

 

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne 

nedavčne 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, oziroma vrednost 

neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. 

Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev 

za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom 

davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

 

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za 

izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

 

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni 

organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh 

kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb 
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civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za 

kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 

prekršek. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za 

izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi 

 

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v 

postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za 

subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil. 

 

 

8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti 

 

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 

članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah 

članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen 

poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. 

 

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje 

predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval 

predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov. Ponudnik pa lahko priloži 

ustrezno dokazilo že v ponudbi. 

 

 

8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja 

 

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranih računov. 
 

DOKAZILA: Ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe morajo ponudbi 
priložiti izjavo in potrdila vseh bank, pri katerih imajo odprte račune, iz katerih je razvidna blokada računov 

v zadnjih 6 (šestih) mesecih in ki ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok 

za oddajo ponudbe. Namesto potrdila vseh bank lahko priložijo drugo ustrezno dokazilo pooblaščene 
ustanove, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja (BON). 

 
 

8.1.4  Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti 
 

Ponudnik mora priložiti ponudbi priloge, ki so navedene tudi pri sestavljanju ponudbe: 
• Izjava o dobavi plina industrijskim porabnikom 

• Izjava o zagotavljanju neprekinjene dobave zemeljskega plina  

  
 

8.1.5  Drugi pogoji 
 

Ponudniku ni prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB1). 

 
DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse 

gospodarske subjekte v ponudbi 
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9. MERILA 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer bo naročnik 

kot merilo upošteval najnižjo skupno ceno podano v ponudbi brez DDV. 
 

 

10.  PONUDBA 

 

10.1. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

 

1.  izpolnjen obrazec »Predračun«, 

2.  Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi) 

3.  Izpolnjen Obrazec ponudbe 

4.  Izpolnjena izjava ponudnika z dokazili, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo 

potrdila ni imel blokiranih računov. 

5.  Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij: 

 Izjava o dobavi plina industrijskim porabnikom 

 Izjava o zagotavljanju neprekinjene dobave zemeljskega plina   

6.  Garancija za resnost ponudbe - menična izjava z menico 

7.  Skupna ponudba 

 Izpolnjen obrazec Podatki o vodilnem ponudniku in ostalih ponudnikih 

 pravni akt o skupni izvedbi naročila 

8.  Ponudba s podizvajalci 

 Izpolnjen obrazec: Podatki o podizvajalcu, udeležba podizvajalca in izjava v zvezi z neposrednim 

plačilom 

 Izpolnjen obrazec: Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo. 

9.  Podpisan vzorec pogodbe  

10.  Izpolnjena izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisa in izjava ponudnika o 

nezavajujočih podatkih    

 

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik 

najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim 

pogojem oziroma razlogom za izključitev. 

 

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 

naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 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. 

 

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in 

dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem 

primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. naročnik pa bo ponudbo takega 

ponudnika tudi zavrnil kot nedopustno. 
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10.2. SESTAVLJANJE PONUDBE 
 

10.2.1 Obrazec »Predračun« 

 

Ponudnik mora izpolniti predračun.  

 

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

     
V tabeli so navedene le predvidene količine dobave, ker zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja točne 

količine ni mogoče predvideti. Odstopanja dejanskih količin od predvidenih so lahko navzgor ali navzdol, 
odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. Zaradi teh odstopanj naročnik ne 

prevzame nikakršne odgovornosti. 

 
Navodila za izpolnjevanje predračuna: 

V stolpcu ¨cena za 1 kWh ¨mora biti vpisana  cena na pet decimalnih mest natančno. V stolpcu ¨znesek¨ 
morajo biti vpisani vsi zneski na dve decimalni mesti natančno. 

 
Cene morajo biti izpisane po enoti. Davek na dodano vrednost mora biti vključen v končno ceno pri 

rekapitulaciji. 

 
Cena za enoto je fiksna za celotno obdobje veljavnosti pogodbe ter mora vključevati morebitne popuste 

ter stroške dobavitelja pri zamenjavi dobavitelja za odjemni mesti.  
Ponudbena cena brez DDV ne vsebuje davka na dodano vrednost, trošarine na zemeljski plin, dodatka k 

ceni zemeljskega plina za povečanje energetske učinkovitosti, takse za obremenjevanje zraka z emisijo 

ogljikovega dioksida, ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov ali davkov, ki jih predpisuje država ali 
drugi organi in katere ima odjemalcu v okviru dobave zemeljskega plina pravico zaračunavati dobavitelj 

ali pristojni sistemski operater omrežja. 
V ceno zemeljskega plina se ne všteje cena za uporabo distribucijskega omrežja, ki se plačuje ločeno na 

podlagi pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja, jo bo pa na računu obračunal dobavitelj v primeru, 

da bo imel sklenjeno pogodbo za zaračunavanje omrežnine s sistemskim operaterjem distribucijskega 
omrežja (v besedilu SODO). 

 
 

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v 
skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 

 
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. 

 
 

10.2.2 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 

izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva 

naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez 

odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma 

izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 

 

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 

 

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 

naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in 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).   

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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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 s 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.  

 
 

10.2.3 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij 

 

Ponudnik mora kot dokazila priložiti izpolnjene in podpisane priloge v pdf. 
 

PRILOGA: Izjava o dobavi plina industrijskim porabnikom 

PRILOGA: Izjava o zagotavljanju neprekinjene dobave zemeljskega plina 
  

  

10.2.4 Zavarovanje za resnost ponudbe  in zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti 

 

Ponudnik mora (izločitveni kriterij) v ponudbi predložiti bianco menico z menično izjavo kot garancijo za 

resnost ponudbe. 
 

Bianco menica je naslovljena na naročnika in bo v celoti pripadla naročniku v primeru, da bo ponudnik, ki 

bo izbran kot najugodnejši, odstopil od ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb ali po prejemu 
obvestila o izbiri ponudnika, v primeru da ne bo hotel dopolniti formalno nepopolne ponudbe v delih v 

katerih jo je mogoče dopolniti, ali ne bo dal soglasja k odpravi računske napake, oziroma v primeru, da 
kot izbrani ponudnik ne bo podpisal in naročniku predložil podpisane pogodbe v roku določenem z razpisno 

dokumentacijo, ali po krivdi izbranega ponudni iz kateregakoli drugega razloga pogodba ne bi bila 

sklenjena. 
Trajanje garancije za resnost ponudbe oziroma veljavnost le-te mora biti 120 dni od skrajnega roka za 

oddajo ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo in izročiti bianco menico za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v skupni višini 5 % pogodbenega zneska, z rokom veljavnosti za dobo trajanja 

pogodbenih del plus 10 dni. Do tega zneska je naročnik upravičen unovčiti garancijo v primeru 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ob izročitvi bianco menice se izroči tudi podpisano pooblastilo za 

izpolnitev in unovčenje menice (menična izjava). 

  
Pogodba postane veljavna po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 
Po prejetju menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik ponudniku na njegov poziv vrnil 

garancijo za resnost ponudbe. 

 
Dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku so : 

Garancija za resnost ponudbe - menična izjava z menico (priložen obrazec) 
 

Menico in menično izjave kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik poslati original podpisane v 

pisni obliki po pošti. Poslane morajo biti priporočeno ali dostavljene osebno v tajništvo podjetja in morajo 
prispeti do  roka za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja 

in navedbo »ne-odpiraj, ponudba za DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO 
NOVA GORICA« v vložišče naročnika na naslov: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., 

Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA. 
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10.3. DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE 

10.3.1  Skupna ponudba 
 

 

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. 

 
Naročnik dopušča možnost predložitve skupne ponudbe.  

V primeru da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo podpiše vodilni ponudnik. 

 
V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi 

naročila  iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: 
- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila; 

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe; 

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti; 
- izjava izvajalcev, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev 

javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; 
- izjava izvajalcev, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije; 

- navedba izvajalcev, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
 

DOKAZILA : 

- Izpolnjen obrazec Podatki o vodilnem ponudniku in ostalih ponudnikih 
- pravni akt o skupni izvedbi naročila 

 
 

10.3.2  Ponudba s podizvajalci 
 
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. V primeru prijave podizvajalca mora ponudnik 

v ponudbi predložiti zahtevana Dokazila za podizvajalca, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 
 

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora: 
– glavni izvajalec (ponudnik) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 

oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

– podizvajalec podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 
(ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika), 

– glavni izvajalec (ponudnik) svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki 
ga je predhodno potrdil. 

 

 
DOKAZILA : 

V kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalca(-e), mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce 
oziroma  priloge: 

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), za vsakega podizvajalca posebej, 
pri čemer se izpolnijo točke, ki se vežejo na zahteve iz te razpisne dokumentacije,  ki jih mora izpolnjevati 

podizvajalec, in sicer Del III: Razlogi za izključitev, točke A, B in D.  

-  Izpolnjen obrazec: Podatki o podizvajalcu, udeležba podizvajalca in izjava v zvezi z neposrednim plačilom 
- Izpolnjen obrazec: Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo. Prilogo je 

potrebno predložiti samo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo. 
 

10.3.3  Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopuščene. 

 

10.3.4 Jezik ponudbe 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v 

slovenskem jeziku.  
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10.3.5 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN 

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na 

naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem 

naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in 

dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem 

gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s 

klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.     

 

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-

JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

10.3.6 Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati 120 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb. Naročnik bo lahko zahteval, da 

ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.  

10.3.7 Stroški ponudbe 

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. 

10.3.8 Protikorupcijsko določilo 

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi 

vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne 

bi bila izpolnjena.  

 

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.  

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za 

vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do 

sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega 

naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen 

sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale 

druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala 

izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi 

in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike. 

13.   POGODBA 

Podpisan vzorec pogodbe ponudnik predloži k ponudbi, tako da naloži skeniran podpisan vzorec pogodbe. 

Zaželeno je, da ponudnik osnutek pogodbe tudi izpolni. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika 

naknadno zahtevati dopolnitev oz. pojasnitev podatkov v zvezi z osnutkom pogodbe. 

 

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 

69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom 

pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z 

udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo 

oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. 

 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
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Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno 

ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno. 

 

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik pogodbe ne bo podpisal in je vrnil naročniku 

v roku 8 delovnih dni od prejema le-te, ali če ne bo v zahtevanem roku predložil izjave oziroma podatkov 

po ZIntPK-UPB2, ali izpolnil drugih morebitnih obveznosti za sklenitev pogodbe, navedenih v tej razpisni 

dokumentaciji, se lahko šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.  

 

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

( menično izjavo z menicami ) v roku 10 dni po podpisu pogodbe, sicer se lahko šteje, da je odstopil od 
ponudbe ter se unovči garancija za resnost ponudbe . 

 
Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

14. PRAVNO VARSTVO 

Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (ZPVPJN - B).  

 
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje 

javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN 

ne določa drugače.  
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:  

1.      ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,  
2.      ime naročnika,  

3.      oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,  

4.      predmet javnega naročila, 
5.   pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 

pooblaščencem, 
6.      potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona. 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve 
dokazujejo.  

  

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila 

k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v 
razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali 

pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo 

v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od 
dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če 

se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 
 

Takso v višini 2.000,00 EUR 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: BS LJ SI 2X; IBAN:SI56011001000358802 – referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL – taksa za 

postopek revizije javnega naročanja. 
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  Obrazec ponudbe   
 

 
PONUDBA št. _____________ 

 

za DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA 
 

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)  
Izjavljamo, da dajemo ponudbo kot sledi :  

a) Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik; 

b) Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov; 
c) Ponudbo s podizvajalci 

 

1.  Naziv (ime) ponudnika:       

2.  Naslov ponudnika:       

3.  Matična številka ponudnika:       

4.  Identifikacijska številka ponudnika:       

5.  Transakcijski račun ponudnika:       

6.  Kontaktna oseba ponudnika:       

     - funkcija:       

     - telefon/faks:       

     - elektronski naslov:       

7.  VREDNOST PONUDBE  

7.1 
Vrednost ponudbe  

brez DDV 

v EUR       

z besedo       

7.2 DDV v EUR       

 
7.3 

Vrednost ponudbe 
z DDV 

v EUR       

z besedo       

8. Rok plačila 30 dni od prejema računa 

9. 
Veljavnost 
ponudbe: 

120 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb (z možnostjo podaljšanja )  

 
Ponudnik izpolni, v kolikor nima sedeža v Republiki Sloveniji: 

 

Naš(-a) pooblaščenec(-ka) za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji (RS) je g.(-a).      , stanujoč(-a) 
      (ulica, hišna številka, kraj v RS). 

 
Zakoniti zastopniki ponudnika  

1.       

2.       

3.       

4.       
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Osebe, pooblaščene za podpis pogodbe 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

Skupna ponudba 

Ponudniki izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. 
 

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji ponudniki: 
 

Št. Firma ponudnika 

1.       

2.       

3.       

4.       

 
Udeležba podizvajalcev 

Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. 

 
Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 

 

Št. Popolna firma podizvajalca 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Izpolniti je potrebno vsa prazna polja v vseh tabelah. 
Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik .  

 
Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumentaciji točne. 

 

V                                , dne                    .     
                                                                                     

        Ponudnik: 
       ( podpis pooblaščene osebe) 
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Ponudnik:  

 

 

 

 
Naročnik:   

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 

5000 NOVA GORICA 

 

 
Datum.: 

 

 
 

 
 

 

IZJAVA 
 

 
V zvezi z javnim naročilom z oznako JNMV-1B/2019, katerega predmet je DOBAVA ZEMELJSKEGA 

PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA, izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih 
pred izdajo potrdila nismo imeli blokiranega posameznega računa. 

 

 
 

 
 

 Ponudnik: 

 ( podpis pooblaščene osebe) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
PRILOGE: Zahtevana potrdila 

potrdila vseh bank, pri katerih imajo odprte račune, iz katerih je razvidna blokada računov 

v zadnjih 6 (šestih) mesecih in ki ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma, ki je določen 
kot skrajni rok za oddajo ponudbe. Namesto potrdila vseh bank lahko priložijo drugo 

ustrezno dokazilo pooblaščene ustanove, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja (BON). 
 

 
Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne 

ponudbe. 
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Ponudnik:  

 

 

 

 
Naročnik:   

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 

5000 NOVA GORICA 

 

 

Datum: 
 

IZJAVA O DOBAVI PLINA INDUSTRIJSKIM PORABNIKOM 

 

 
V zvezi z javnim naročilom z oznako JNMV-1B/2019, katerega predmet je DOBAVA ZEMELJSKEGA 

PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA, izjavljamo, da smo v preteklem letu 

dobavljali zemeljski plin tudi industrijskim porabnikom.  

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. 

 

 

 Ponudnik: 

 ( podpis pooblaščene osebe) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.  
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Ponudnik:  

 

 

 

 

Naročnik:   

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 

5000 NOVA GORICA 

 
 

Datum: 
 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU NEPREKINJENE DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA 

 
 
Kot ponudnik v zvezi z javnim naročilom z oznako JNMV-1B/2019, katerega predmet je DOBAVA 

ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA, izjavljamo, da bomo 
zagotavljali neprekinjeno dobavo zemeljskega plina za obdobje dobave, ki je določeno v razpisni 

dokumentaciji, razen v primerih nastopa višje sile, izpada zaradi ravnanja naročnika in izpadov, ki niso v 

pristojnosti dobavitelja ali nanje ne moremo vplivati . 
 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. 
 

 Ponudnik: 

 ( podpis pooblaščene osebe) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik.  
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Garancija za resnost ponudbe – MENIČNA IZJAVA 

 
 

 

PONUDNIK  
_________________________________  

_________________________________  
( ime in sedež izdajatelja menice)  

V/na ________________________________  

Dne_________________________________  
(kraj in datum izdaje menične izjave)     

 
1. Izdajatelj menice........................................................................................................, kandidira 

kot ponudnik na razpisu za oddajo javnega naročila DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO 
ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA z oznako JNMV-1B/2019 objavljenega na portalu javnih naročil, 

ki ga kot naročnik izvaja družba VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. 

junija 1b, 5000 NOVA GORICA. 
Kot ponudnik izročamo naročniku kot garancijo za resnost ponudbe : 

1 (eno) bianko menico, plačljivo na prvi poziv z oznako "brez protesta", ki jo je podpisala pooblaščena 
oseba: 

..................................................... ............................... .............................. 

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija pooblaščene osebe) (podpis pooblaščene osebe) 
2. S podpisom te izjave pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d .d., 

Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da izpolni bianko menico v znesku: 5.000,00 € in 
vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico v primeru, da bomo kot ponudnik 

odstopili od ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb ali po prejemu obvestila o izbiri ponudnika, v 
primeru da ne bomo hoteli dopolniti formalno nepopolne ponudbe v delih v katerih jo je mogoče dopolniti, 

ali ne bomo dali soglasja k odpravi računske napake, oziroma v primeru, da kot izbrani ponudnik ne bomo 

podpisali in naročniku predložil podpisane pogodbe v roku določenem z razpisno dokumentacijo, ali po 
naši krivdi iz kateregakoli drugega razloga pogodba ne bi bila sklenjena. 

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianko menica tudi v primeru 
spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja. 

3. Pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 

5000 NOVA GORICA, da menico domicilira pri....................................................................(navedba 
banke), ki vodi naš transakcijski račun št........................................................, ali pri katerikoli drugi 

poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, ter jo unovči v breme denarnih 
sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, kjer imamo oziroma bomo imeli 

odprt transakcijski račun. 

NALOG ZA PLAČILO MENICE 
4. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki navedeni v tretji točki te 

menične izjave, oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki oziroma drugi osebi, ki v 
času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na 

transakcijskem računu izplača menico, ki jo predloži družba VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA 
d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA. 

Ta izjava velja 120 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb to je do................................................ . 

 
 

................................................  
(podpis zakonitega zastopnika )  

Priloge:  

- 1x bianko menica 
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PODATKI O VODILNEM PONUDNIKU IN OSTALIH PONUDNIKIH ZA JN DOBAVA 

ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA (v primeru 
skupne ponudbe) 

 

 

PONUDNIKI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA 
 

ponudnik v skupni izvedbi 

naročila (firma in sedež) 

Vrsta dobavljenega 

blaga* 

Vrednost 

dobavljenega blaga 

Zakoniti zastopnik ali 

oseba, pooblaščena za 
zastopanje 

 

 
 

   

 

 
 

 

   
 

* vrsta blaga mora biti identična vsebini pogodbe o skupni izvedbi naročila; 
 

 

 
Ponudnik: 

Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 

 
Ponudnik v skupnem nastopu: 

Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 

 
 

Ponudnik v skupnem nastopu: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 

 

 
 

 
PRILOGA: Pravni akt o skupni izvedbi naročila 

Firma  oz. ime vodilnega ponudnika: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naslov: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zakoniti zastopnik ponudnika: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matična številka: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Davčna številka: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Številka transakcijskega računa: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefax: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E - mail: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM 
PLAČILOM 

 
 

V zvezi z javnim naročilom z oznako JNMV-1B/2019, katerega predmet je DOBAVA ZEMELJSKEGA 

PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA, izjavljamo, da nastopamo s spodaj 
navedenim podizvajalcem, in v nadaljevanju navajamo sledeče podatke: 

 
 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU: 

 

 

PODIZVAJALEC  

 

 

 

NASLOV PODIZVAJALCA 

 

 

 

SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA 

 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA 

 

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA 

 

 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV 

 

 

 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

 

št.: 

odprt pri: 

(ni potrebno navesti, če podizvajalec ne zahteva 

neposrednega plačila s strani naročnika) 

 

 

KONTAKTNA OSEBA 

 

 

 

TELEFON / MOBILNI TELEFON 

 

 

 

ZAKONITI ZASTOPNIK 
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PREDSTAVNIKI PODIZVAJALCA: (navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem): V 
primeru več oseb, dodati vrstice v tabeli. 
 

Ime in  

priimek: 

Naslov: Datum rojstva: Kraj, občina in 

država rojstva: 

EMŠO: 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

IZJAVA O (NE)PREPOVEDI POSLOVANJA Z NAROČNIKOM: 

 
Izjavljamo, da podizvajalcu ni prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB1). (Izjava se upošteva le v primeru, 
da bo podizvajalec izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 EUR brez DDV.) 
 
 

UDELEŽBA PODIZVAJALCA: 

 
V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe za 

_____ (navesti sklop) udeležen v vrednosti _____________ EUR oziroma ______% ponudbene vrednosti 
tega sklopa, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal/izvedel:  

 

_________________________________________________________________________ 
(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil) 
 
 
IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM: 
Podizvajalec: (ustrezno obkrožiti) 
 

a) Skladno z Zakonom o javnem naročanju ZAHTEVA neposredno plačilo s strani naročnika. 
 

b) NE ZAHTEVA neposerednega plačila s strani naročnika. 
 

 
 
OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih 
 

 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 podpis: 
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ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO 
 

 
 

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka) 
_________________________ 
_________________________ 

_________________________ 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V zvezi z javnim naročilom z oznako JNMV-1B/2019, katerega predmet je DOBAVA ZEMELJSKEGA 
PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA, v primeru, da bo ponudnik 

____________________________ ________________ (naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) 
izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo naročnik Vodovodi in kanalizacija Nova 

Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA z njim sklenil pogodbo, zahtevamo in soglašamo, da 

naročnik – pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev 
do ponudnika neposredno nam. 

 
 

 

 
 

 
Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, za 
tiste podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, in sicer mora soglasje izpolniti, podpisati in žigosati 
podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Kraj in datum: PODIZVAJALEC: 

  

 podpis: 
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PRILOGA VI. 
         

 
 

PONUDBENI PREDRAČUN štev.: ____________ 

 
K JAVNEMU RAZPISU ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA z oznako JNMV - 1B/2019 

 
 

 

Dobava ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA 
 

  

količina v 
kWh 

Cena za 1 kWh zemeljskega plina brez okoljskih 
dajatev, trošarin, dodatka za povečanje energetske 
učinkovitosti, prispevka za SPTE in OVE, stroškov 

distribucije, meritev in DDV v EUR  

znesek za ocenjeno količino v EUR 

 6.800.000 _ , _  _  _  _  _ EUR   

SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA DOBAVO PLINA BREZ DDV :    

  DDV:  

SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA DOBAVO PLINA Z DDV :    
 

 
 

V stolpcu ¨cena za 1 kWh ¨mora biti vpisana  cena na pet decimalnih mest natančno. V 
stolpcu ¨znesek¨ morajo biti vpisani vsi zneski na dve decimalni mesti natančno. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Ponudnik: 
  

 ( podpis pooblaščene osebe) 
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   PRILOGA VII. 

 
 
 

NAROČNIK: 
VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d., Kromberk,  

Cesta 25. junija 1b,  5000 Nova Gorica,  ki jih zastopa  

direktor Miran LOVRIČ, univ. dipl.inž.grad.,  
 
matična številka : 1550144 
identifikacijska številka za DDV: SI 91503027 

 

in 
 

DOBAVITELJ: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ki ga zastopa direktor_______________________. 

matična številka:  

identifikacijska številka za DDV:  

 
skleneta  

 

 
POGODBO 

  
O DOBAVI  ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA 

 

 
I. PREDMET POGODBE 

 
1. člen 

 
Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega javnega razpisa za 

oddajo naročila DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA po 

postopku za oddajo naročil malih vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. 
_________________________  dne _____________ in v katerem je naročnik, na podlagi pogojev in meril 

objavljenih v razpisni dokumentaciji izbral dobavitelja za zemeljski plin. 
 

Predmet te pogodbe je prodaja in nakup zemeljskega plina za Centralno čistilno napravo Nova Gorica, ki 

je locirana v Vrtojbi, in je v upravljanju družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., in sicer za 
obdobje dveh let od podpisa pogodbe predvidoma od 1. 6. 2019 do 1. 6. 2021 oziroma od in do dne, ko 

se za odjemni mesti izvede uspešna zamenjava dobavitelja. Plinski dan  začne ob 6. uri zjutraj. 
V primeru da v času veljavnosti pogodbe pride do sprememb statusa na odjemnem mestu, morebitna 

nova odjemna mesta, morebitne ukinitve odjemnega mesta ali drugih morebitnih sprememb pogodbeni 

stranki soglašata, da skleneta ustrezen aneks k pogodbi skladno z določili zakona o javnem naročanju in 
glede na spremenjene okoliščine. 

Stranki soglašata, da je predmet te pogodbe razviden tudi iz obrazca PONUDBENI PREDRAČUN, ki je 
sestavni del dobaviteljeve ponudbe dane na razpis. 

 
Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni 

dokumentaciji in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.  
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Predmet javnega naročila je stalna in neprekinjena dobava zemeljskega plina, ki pa ga naročnik ne more 
vnaprej količinsko natančno določiti. Količina zemeljskega plina navedenega v razpisni dokumentaciji je 

okvirna.  
 

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v posameznem obdobju dobave kupoval le 

take količino zemeljskega plina, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik skladno z določili razpisne 
dokumentacije ni v ničemer zavezan glede doseganja okvirno predvidene količine zemeljskega plina.  

 
S podpisom te pogodbe dobavitelj izrecno jamči, da bo pod enakimi pogoji naročniku dobavljal tudi količine 

zemeljskega plina, ki bi presegale okvirno določeno količino navedeno v razpisni dokumentaciji in bi jih 

naročnik potreboval za delovanje svojih naprav, ki kot energent uporabljajo zemeljski plin.  
 

2. člen 
 

Dobavitelj mora poskrbeti za izpeljavo vseh potrebnih postopkov za uspešno menjavo dobavitelja 
zemeljskega plina pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (v nadaljevanju SODO).  

 

Naročnik s podpisom te pogodbe pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu in za njegov račun ureja in 
vodi postopek vključitve oziroma menjave dobavitelja pri sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja 

(SODO) in menjavo bilančne skupine ali podskupine.  
 

Naročnik bo dobavitelju posredoval vse podatke, ki bi jih potreboval za izpeljavo potrebnih postopkov pri 

SODO. Dobavitelj bo moral v okviru izpeljave postopka za uspešno dobavo zemeljskega plina in/ali 
menjavo dobavitelja oziroma bo moral v času dobave poskrbeti za izpeljavo vseh drugih morebitno 

potrebnih postopkov in dejanj, ki skladno s predpisi, ki urejajo trg in dobavo zemeljskega plina niso v 
izključni pristojnosti naročnika in nuditi drugo potrebno pomoč in svetovanje v zvezi z dobavo zemeljskega 

plina. 
 

 

II. POGODBENA VREDNOST IN CENE 
 

3. člen 
 

Pogodbena cena se določa na enoto dobavljenega zemeljskega plina, to je v eurih za kWh in kot je to 

razvidno iz ponudbenega predračuna.  
Cena zemeljskega plina na enoto 1 kWh je __________ EUR brez DDV. Cena zemeljskega plina na enoto 

je zaokrožena na pet decimalnih mest.  
 

Skupna ponudbena cena za dobavo ocenjene količine 6.800.000 kWh zemeljskega plina brez okoljskih 

dajatev, trošarin, dodatka za povečanje energetske učinkovitosti, prispevka za SPTE in OVE, stroškov 
distribucije, meritev in DDV (neto cena zemeljskega plina) za dobavo v predvidenem obdobju dveh let 

znaša ______________________EUR. 
 

Cene so fiksne do konca trajanja pogodbe. 
 

Za obračun dobavljenega zemeljskega plina se uporabljajo podatki registrirani na merilni napravi 

posameznega odjemnega mesta. 
V ceno zemeljskega plina ni všteta cena za uporabo distribucijskega omrežja, ki se plačuje neodvisno od 

te pogodbe oz. na podlagi pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja. 
 

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja v ponudbi navedene vrednosti 

naročila in razpisanih količin, če bi bila to posledica zmanjšanja potrebe iz objektivnih razlogov, ki so 
vezani na potrebo naročnika po dobavi. Dobavitelj se zaveže , da bo zaradi potreb naročnika dobavljal 

tudi presežene količine.  
 

 
Končna cena mora vsebovati vse stroške, rabate in popuste. Cena brez ddv in dajatev je fiksna za čas 

sklepanja pogodbe. V primeru spremembe ddv oziroma drugih dajatev se fiksni ceni brez ddv doda 

vsakokrat veljaven ddv in vsakokrat veljavne dajatve. 
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III. PLAČILNI POGOJI 

 

4. člen 
 

Naročnik mora plačati račun za prevzeto električno energijo v roku 30 dni od prejema računa. 
Če je račun s soglasjem dobavitelja poravnan s kompenzacijo, se šteje kot datum plačila datum, za 

katerega se stranki dogovorita oz. datum zadnje prejema kompenzacije. 

S soglasjem dobavitelja lahko naročnik poravna račun tudi z asignacijo ali cesijo. 
Na računu je potrebno obvezno navesti številko JN in številko pogodbe. 

 
5. člen 

 
V primeru zamude pri plačilu, bo dobavitelj zaračunal naročniku zakonske zamudne obresti od dneva 

zapadlosti računa do plačila računa. 

Naročnik je dolžan plačati zamudne obresti, stroške izterjave in stroške opominjanja. 
Na določen dan lahko dobavitelj izda le en skupni opomin, na katerem so navedene vse zapadle terjatve. 

 
 

 

IV. OBRAČUN ZEMELJSKEGA PLINA 
 

6. člen 
 

Meritve prevzetega zemeljskega plina se izvajajo v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenos 
zemeljskega plina, Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja ter drugimi 

veljavnimi predpisi.  

Za obračun dobavljene zemeljskega plina se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih napravah 
odjemnega mesta.  

Dobavitelj bo dobavljen zemeljski plin obračunaval mesečno za pretekli mesec tako, da bo naročnik račun 
prejel najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračunsko obdobje šteje od prvega do 

zadnjega dne v mesecu. 

Naročnik lahko ugovarja plačilu storitev in sicer v roku osem dni po prejetem računu, če reklamira kvaliteto 
ali obseg dobavljenega blaga. 

 
7. člen 

 

Če se ugotovi, da je merilna naprava nepravilno registrirala porabo plina, pogodbeni stranki skupaj 
ugotovita 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.   

 
 

V. REKLAMACIJE 

 
8. člen 

 
Naročnik lahko svoje pritožbe in reklamacije v zvezi s pogodbo in izvajanjem le-te poda v pisni obliki, 

dobavitelj pa je nanjo dolžan pisno odgovoriti najkasneje v roku 8. (osmih) delovnih dneh od prejema.   

V primeru reklamacije računa je naročnik dolžan poravnati nesporni del v pogodbenem roku, za sporni del 
pa mora podati pisni ugovor najkasneje v roku 8. (osem) dni od prejema računa. 

 
 

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 
 

9. člen 
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Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavljal zemeljski plin naročniku na način in pod pogoji določenimi s 
podpisano pogodbo in vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo dobavo zemeljskega plina, razen v primerih 

izpadov zaradi višje sile na katere dobavitelj ni mogel vplivati in v ostalih primerih navedenih v 
Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), oziroma bo plin dobavljal v skladu s Splošnimi 

pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za posamezno geografsko 

območje. 
  

Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru predvidenih prekinitev dobave ali večjih težav v zvezi z dobavo 
na katere lahko vpliva dobavitelj o tem urgentno obvestil skrbnika pogodbe.  

 

Poleg tega je dolžnost dobavitelja tudi, da brez dodatnega plačila izpelje vse potrebne postopke za 
sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja pri ODS razen tistih, ki so v izključni pristojnosti naročnika, prijavi 

pogodbe, arhivira podatke o obračunskih vrednostih , ki jih mora posredovati naročniku za posamezno 
obdobje koledarskega leta in nudi drugo potrebno pomoč in svetovanje v zvezi z dobavo zemeljskega 

plina. 
 

VII .OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
10. člen 

 
Naročnik se obvezuje, da bo prevzemal zemeljski plin (razen v primerih višje sile) in redno plačeval vse 

izstavljene račune na način in pod pogoji, določenimi s to pogodbo. 

 
 

VIII. OBVESTILA, POOBLAŠČENE OSEBE 
 

11. člen 
 

Obvestila med pogodbenima strankama bodo veljavna, če bodo poslana po e-pošti, faksu ali pošti.  

 
Pooblaščena oseba dobavitelja :_____________________________ 

Pooblaščena oseba naročnika   :_____________________________ 
 

 

IX. VIŠJA SILA 
 

12. člen 
 

Kot višja sila se za dobavitelja in naročnika štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj 

elementarne nesreče ( povodenj, potresi, požari itd. ) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče odpraviti, se jim 
izogniti ali odvrniti, v nadaljevanju besedila višja sila, in imajo za posledico poškodbe na napravah 

distribucijskega oziroma prenosnega omrežja ali na napravah naročnika. Kot višja sila se štejejo tudi ukrepi 
Vlade RS in sistemskega operaterja omrežja ter imajo za posledico, da prizadeta pogodbena stranka ne 

more več izpolnjevati določil iz veljavne pogodbe o nakupu in prodaji.  
Nastop višje sile oprošča dobavitelja in naročnika izpolnitve obveznosti iz te pogodbe za čas trajanja višje 

sile in odpravo posledic le-te, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja 

pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile. 
Dobavitelj ne odgovarja za škodo, ki je nastala kot posledica delovanja višje sile oz. vzrokov, na katere 

nastanek in delovanje ni mogel vplivati. 
Primere višje sile in njihovo trajanje ugotavlja posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov dobavitelja 

in naročnika. Če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače, se upoštevajo primeri višje sile, če trajajo 

njene posledice več kot 24 ur.  
  

 
X. ODSTOP OD POGODBE IN FINANČNO ZAVAROVANJE 

 
13. člen 
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Vsaka stranka lahko pisno odpove pogodbo brez razlogov z odpovednim rokom 30 (trideset) dni le s 
soglasjem nasprotne – pogodbi zveste stranke. Le-ta mora podati soglasje oziroma zavrniti v 8. (osmih) 

delovnih dneh od prejema odpovedi pogodbe. V primeru molka se šteje, da se z odpovedjo strinja.  
Pogodbena stranka, ki po tem odstavku odstopa od pogodbe, mora nasprotni - pogodbi zvesti stranki, 

povrniti vso, zaradi odstopa nastalo morebitno škodo. 

Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če stranka odpoveduje pogodbo iz utemeljenih 
razlogov npr. (zaradi hujših kršitev pogodbe, neplačevanje obveznosti itd). V tem primeru pa mora 

stranka, ki odpoveduje pogodbo, hkrati z odpovedjo tudi pisno obrazložiti razloge. Če razlogi niso 
utemeljeni, se šteje, da gre za odpoved po prvem odstavku tega člena.  

 

14. člen 
 

Garancija za resnost ponudbe (menica) je naslovljena na naročnika in bo v celoti pripadla naročniku v 
primeru, da ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši, ne bo hotel skleniti pogodbe ali naročniku ne bo 

izročil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe.  
V roku trajanja garancije za resnost ponudbe, je izbrani ponudnik dolžan skleniti pogodbo in izročiti bianco 

menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni višini 5 % pogodbenega zneska z DDV. V 

primeru unovčitve bianco menice mora ponudnik le to nadomestiti z novo bianco menico z menično izjavo. 
 

 
 

XI. PODIZVAJALCI 

 
15. člen 

 
Določila v zvezi s podizvajalci veljajo le v kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci. 

 
Dobavitelj pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-i). Dobavitelj je podizvajalca(-e) navedel v 

ponudbi, predloženi na javno naročilo, ter je zanj(-e) v ponudbi predložil podatke v skladu z Zakonom o 

javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3). 
  

Za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo z izjavo »Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za 
neposredno plačilo«, dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani 

dobavitelja, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.  

 
 

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  
podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu 

bo priložil Dokazila za podizvajalca iz razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali 

zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma 
obvestila dobavitelja.  

 
Če naročnik ugotovi, da predmet pogodbe izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko 

odstopi od pogodbe. 
 

 

XII. TRAJANJE POGODBE 
 

16. člen 
 

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki, uporablja pa se za obdobje dveh let predvidoma 

od 1. 6. 2019 do 1. 6. 2021 oziroma od in do dne, ko se za odjemni mesti izvede uspešna zamenjava 
dobavitelja. Plinski dan  začne ob 6. uri zjutraj. 

 
Pričetek je odvisen od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Obdobje veljavnosti pogodbe 

se lahko premakne v kolikor zaradi dolgotrajnosti postopka izbire dobavitelja naročnik ne bo uspel 
pravočasno izbrati novega dobavitelja. 
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XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

17.  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.  

 
 

XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

18. člen 
 

Pogodba preneha veljati pod pogoji, navedenimi v četrtem odstavku 67. člena ZJN-3, če je naročnik 

seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 
3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni 

državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi 
v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava 

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

pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 
 

19. člen 
 

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso urejene v tej pogodbi, se uporabljajo določila 
Energetskega zakona in predpisov izdanih na temelju tega zakona, določila Obligacijskega zakonika in 

drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose. 

 
20. člen 

 
Stranki si bosta prizadevali sporazumno in prijateljsko reševati morebitna nesoglasja, ki bi nastala iz te 

pogodbe. 

V primeru, da to ne bi bilo mogoče, je za reševanje spora pristojno sodišče v Novi Gorici. 
 

21. člen 
 

V primeru nastopa okoliščin, ki predstavljajo spremembe bistvenih elementov te pogodbe in jih podpisnika 

pogodbe sporazumno ugotovita, dobavitelj in naročnik skleneta aneks k tej pogodbi v okviru, ki ga 
dopušča 95. člen ZJN-3. 

 
22. člen 

 
Pogodbeni stranki se strinjata, da bo dobavitelj v primeru izločitve dejavnosti prodaje zemeljskega plina 

upravičenim odjemalcem iz podjetja, svoje obveznosti in pravice iz te pogodbe prenesel na pravno osebo, 

ki bo nastala z izločitvijo te dejavnosti. Dobavitelj se zavezuje, da se v tem primeru pogoji dobave 
zemeljskega plina iz te pogodbe za naročnika ne spremenijo. 

 
23. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih  
prejme dva (2) izvoda dobavitelj in  dva (2) izvoda naročnik. 
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                                                                                         ŠT. JN:  
 

Številka: _____________                                                     Številka: _______________ 
____________ , dne ______________                 ____________, dne _____________ 

 

dobavitelj:                naročnik: 
                                                                                         VODOVODI IN KANALIZACIJA 

                 NOVA GORICA d.d. 
Direktor:                Direktor: 

                 Miran LOVRIČ, univ.dipl.inž.grad.                        
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PRILOGA VIII. 
Ponudnik:  

 

 

 

 
Naročnik:   

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 

5000 NOVA GORICA 

 

 
Datum: 

 

 
 

I Z J A V A 
 

 
 

 

 
IZJAVLJAMO, da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega 

naročila DOBAVA ZEMELJSKEGA PLINA ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA 
in smo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pripravljeni skleniti pogodbo o dobavi. 

 

IZJAVLJAMO, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v  ponudbi resnični in niso 
zavajajoči. 

 
S TO IZJAVO PREVZEMAMO OSEBNO ODGOVORNOST, da smo dali resnične podatke in 

verodostojne listine. 
 

 

 
 

 Ponudnik: 

 ( podpis pooblaščene osebe) 
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OBRAZEC ZA OCENJEVANJE POPOLNOSTI PONUDB – zahtevane priložene priloge 
 

Ni potrebno izpolniti. 
 

 OBRAZEC PONUDBE DA NE 

 OBRAZCI ESPD za vse ponudnike in podizvajalce DA NE 

 IZJAVA IN POTRDILA O NEBLOKADI RAČUNOV DA NE 

 IZJAVA O DOBAVI PLINA INDUSTRIJSKIM PORABNIKOM DA NE 

 
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU NEPREKINJENE DOBAVE 
ZEMELJSKEGA PLINA 

DA NE 

 GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE (menična izjava in 
menica) 

DA NE 

 
PODATKI O PONUDNIKIH (v primeru skupne ponudbe) IN 

PRAVNI AKT 
DA NE 

 
PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN 
IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM ( za vse 

podizvajalce) 

DA NE 

 
ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA 

NEPOSREDNO PLAČILO ( za vse podizvajalce) 
DA NE 

 OBRAZEC PREDRAČUNA (v pdf ) DA NE 

 VZOREC POGODBE  DA NE 

 
IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISA  IN O 

NEZAVAJUJOČIH PODATKIH 
DA NE 

 


