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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018) 
objavljajo naročniki Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin in 
Zavod za kulturo, šport in mladino občine Tolmin skupno javno naročilo »Dobava toplote z vgradnjo 
sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase Šolski center Tolmin«. Na podlagi razpisne 
dokumentacije in njenih prilog se vse zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe za oddajo 
javnega naročila po odprtem postopku.  
 
Postopek oddaje predmetnega javnega naročila vodi Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 
Tolmin na podlagi pooblastil naročnikov, št. 020-3/2020/1 z dne 17.04.2020 oziroma št. 430-1/2020 
z dne 17.04.2020 oziroma št. 1/20-VB z dne 17.04.2020. 
 
Predmet javnega naročila je oskrba s toploto z vgradnjo sistema proizvodnje toplotne energije na 
sekance lesne biomase v Šolskem centru Tolmin (v nadaljevnaju: ŠC Tolmin) za objekte: 

- Osnovna šola Tolmin in Gimnazija Tolmin, 
- Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin, enota ŠC Tolmin, 
- Zavod za kulturo, šport in mladino občine Tolmin.  

 
Dela obsegajo:  

- izgradnjo nove kotlovnice na sekance lesne biomase, vključno z njenim upravljanjem in 
dobavo toplote za dobo največ 20 let, odvisno od predloženega amortizacijskega načrta 
ponudnika,  

- v kotlovnico se vgradi nov kotel na lesno  biomaso – sekanci, 
- izvedbo zalogovnika za sekance, 
- izvedbo toplovoda in toplotnih postaj, 
- izvedbo vseh potrebnih elektroinstalacijskih, strojnih in ostalih del, vezanih na sistem 

ogrevanja do priključitve na obstoječi razvodni sistem, 
- v obstoječi ELKO kotlovnici se izvede tri toplotne postaje za vsakega odjemalca posebej in 

kjer se za potrebe točnega obračuna dobavljene toplote Vrtca Tolmin, enota ŠC Tolmin ter 
Zavoda za kulturo, šport in mladino občine Tolmin vgradi na teh dveh vejah še odštevalni 
števec,  

- izvedbo elektrostatičnega filtra,  
- izvedbo dimnika glede na bližino in višino sosednjih stavb ustrezno arhitekturno obdelano, 
- izvedbo prostora za upravljanje kotlovnice,   
- izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI in PID, 
- pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja,  
- pridobitev uporabnega dovoljenja,  
- dobavo energenta in upravljanje  s kotlovnico za dobo največ 20 let, 
- prevzem obstoječe ELKO kotlovnice v upravljanje kot rezervno in konično kotlovnico za 

dobo največ 20 let.   
 

Vgrajena oprema mora ustrezati zahtevam Javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo DO OVE 
2019: https://www.energetika-portal.si//javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-
daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-1229/ 
 
Predviden začetek del je takoj po podpisu pogodbe, pri čemer se uvedba v delo izvede v roku 5 dni 
od podpisa pogodbe. 
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Skrajni rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja je 9 mesecev od uvedbe v delo, pri 
čemer je izbrani izvajalec dolžan po izdelavi posamezne projektne dokumentacije DGD, PZI in PID 
le-to posredovati v potrditev naročnikom. 
 
Skrajni rok za izgradnjo LB Kotlovnice s toplovodom in toplotnimi postajami ter pričetka dobave 
toplote in upravljanja kotlovnice je 31.08.2021, pri čemer mora izbrani ponudnik izvedbo del planirati 
v času letnih šolskih počitnic. Skrajni rok za pridobitev uporabnega dovoljenja je 30.09.2021. 
 
Pred podpisom pogodbe je izbrani ponudnik dolžan uskladiti terminski plan izvedbe vseh gradbeno 
obrniških in instalacijskih (GOI) del z naročniki in se dogovorjenega plana tudi držati. Omenjeni 
terminski plan bo sestavni del pogodbe.  
 
Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila predložiti ponudbo za vsa razpisana dela, delne 
ponudbe in variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.  
 
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za 
sodelovanje v postopku javnega naročila. 
 
Javno naročilo »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
Šolski Center Tolmin« se bo oddalo ponudniku, katerega ponudba se bo po danih merilih štela kot 
ekonomsko najugodnejša ponudba. V kolikor bodo vse ponudbe presegle s proračunom 
ustanoviteljice naročnikov Občine Tolmin zagotovljena sredstva, si naročniki pridržujejo pravico, da 
predmetnega javnega naročila ne oddajo nobenemu ponudniku. 
 
Naročniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi nesklenitve pogodbe. 
 
Za ogled lokacije se morajo ponudniki predhodno najaviti po elektronski pošti na spodaj navedeni 
kontakt, točen datum in ura ogleda bosta ponudnikom posredovana po elektronski pošti. 
 
Kontakt za najavo za ogled lokacije: info@komunala-tolmin.si. 
 
Predmetno javno naročilo (dobava toplote – stroški ogrevanja) je financirano iz proračuna 
ustanoviteljice naročnikov Občine Tolmin.  
 

 

2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 
To navodilo določa pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo javnega razpisa predmetnega 
javnega naročila (v nadaljevanju: javni razpis), način oddaje ponudb, postopek odpiranja ponudb, 
postopek pregleda, ocenjevanja ponudb in postopek izbire najugodnejšega ponudnika. 
 
Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence javnega razpisa. Ponudnik krije vse stroške, 
ki bodo nastali v zvezi s pripravo njegove ponudbe.  
 

2.1 Pravna podlaga in opredelitev postopka 
 
Oddaja javnega naročila se izvede po odprtem postopku v skladu z določili ZJN-3, upoštevaje tudi 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, Energetski zakon, Akt o metodologiji za oblikovanje 
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cene toplote za daljinsko ogrevanje in vso ostalo veljavno zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji 
in ureja zadevno področje.  
 
2.2 Jezik  
 
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in 
podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi slovenski prevodi. V kolikor bo katerikoli 
dokument predložen v tujem jeziku brez slovenskega prevoda, se šteje kot, da ga ponudnik ni 
predložil. 
 
2.3 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 
 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila in v zvezi s pripravo 
ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil, preko katerega lahko vsak ponudnik zahteva 
pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom. 
Morebitne spremembe in pojasnila bodo objavljena najpozneje 6 dni pred dnevom za oddajo ponudb 
pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj 4 dni prej. 
Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi 
ponudbe.  
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po preteku 
postavljenega roka, naročniki ne bodo odgovarjali. 
 
Naročniki smejo v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Vsaka 
sprememba in dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo dosegljiva vsem ponudnikom 
preko portala javnih naročil.  
 
2.4 Delitev na sklope 
 
Naročilo ni razdeljeno na sklope. 
 
2.5 Variantne ponudbe 
 
Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, 
variantne ponudbe se ne bodo upoštevale in se bodo zavrnile kot nedopustne. 
  
2.6 Obličnost ponudbe 
 
Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom 
pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz 
priloženega pooblastila. V primeru ponudbe skupine ponudnikov je pooblastila potrebno priložiti za 
vse podpisnike ponudnikov v skupini ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki. 
 
Samostojna ponudba 
Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), 
ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi 
zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo javnega naročila. Kot ponudnik se lahko javnega razpisa 
udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za 
oddajo ponudbe. 
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Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v 
Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti zahtevana ustrezna dokazila 
pristojnih institucij.  
Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki 
odražajo aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo 
tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, 
kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali 
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa 
nacionalni zakon.  
Dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v 
slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.  
 
V kolikor ima ponudnik sedež v tujini mora v obrazcu št. 1 »Podatki o gospodarskem subjektu« hkrati 
navesti tudi pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji. 
 
Skupna ponudba 
Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v 
nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika 
neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega javnega naročila. V ponudbi mora biti 
navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela iz javnega naročila in za 
kakšno ceno vsak prevzema. 
 
V primeru predložitve ponudbe skupine ponudnikov mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse 
pogoje glede osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, 
pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti pa skladno 
z zahtevami razpisne dokumentacije.  
 
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bodo naročniki od izbrane skupine pred 
podpisom pogodbe zahtevali predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi javnega naročila (na 
primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi javnega naročila bo moral minimalno vsebovati 
naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku, neomejeno solidarno odgovornost vseh 
ponudnikov, deleže ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila preko 
vodilnega ponudnika, rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika. 
 
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene 
vodilni ponudnik. 
 
Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno 
bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno 
bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi 
ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke razpisne 
dokumentacije, naročniki zavrnejo vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen. 
 
Ponudba s podizvajalci 
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi 
izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti 
odgovarja za izvedbo prevzetega javnega naročila ne glede na število podizvajalcev.  
 
Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati. 
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V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce 
(kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni 
podizvajalec (vrsta posla, količina, vrednost, kraj in termin izvedbe teh del).  
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora v ponudbi: 

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalcev, 
- izpolnjene ESPD-je teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 
obvezno in obveznost zavezuje naročnike in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti 
javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnike, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačujejo podizvajalcu,  

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročniki namesto ponudnika poravnajo 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,  

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil.  

 
V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh 
od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročnikom svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom 
javnega naročila. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnike obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno 
vključiti v izvajanje, najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev 
mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente kot zahtevano v 
predhodnih določilih razpisne dokumentacije. 
 
Naročniki si pridržujejo pravico, da zavrnejo predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev 
novega podizvajalca skladno z določili 94. člena ZJN-3. O morebitni zavrnitvi bodo obvestili glavnega 
izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga. 
 
2.7 Finančna zavarovanja 
 
Vsa zahtevana finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter morajo biti 
izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Od teh vzorcev zavarovanja ne smejo bistveno 
odstopati in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov kot so jih določili 
naročniki, nižjih zneskov kot so jih določili naročniki ali sprememb krajevne pristojnosti za reševanje 
sporov med upravičencem in banko/zavarovalnico. 
 
Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) 
naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin predložiti bianco menico ter menično izjavo, s 
pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 
20.000,00 €.  
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Zavarovanje za resnost ponudbe lahko naročnik unovči, če ponudnik: 
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne, 
- poda zavajajoče oziroma lažne izjave, 
- v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, 
- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi, 
- ne sklene pogodbe v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, 
- v določenem roku ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti unovčljivo v zgoraj naštetih okoliščinah. Po 
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem, bodo 
naročniki neizbranim ponudnikom na pisno zahtevo vrnili zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe se upošteva izključno bianco menica z menično 
izjavo. Vsa ostala možna zavarovanja ne bodo zadostila kriteriju finančnega zavarovanja v javnem 
razpisu in se bo ponudba po tem kriteriju izbora izključila kot nedopustna ponudba. 
 
Naročniki bodo izključili vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevanim finančnim zavarovanjem za 
resnost ponudbe, bianco menico in menično izjavo, in ne pokriva zneska zavarovanja v zahtevani 
višini (izključitveni pogoj!). 
 
Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno za čas veljavnosti ponudbe, to je do vključno 
28.09.2020. 
 
Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik (pri skupni 
ponudbi katerikoli partner) naročiku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin ob podpisu pogodbe do 
pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja izročiti bianco menico z menično izjavo v višini 5 
% pogodbene vrednosti dobave toplote za celotno pogodbeno obdobje (do 20 let) brez davka na 
dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj 60 dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja. 
 
Izračun pogodbene vrednosti dobave toplote se izvede po formuli povprečna ponujena cena x 
predvidena letna poraba x število let trajanja pogodbenega razmerja. 
 
V roku 15 dni od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja mora izbrani ponudnik (pri 
skupni ponudbi katerikoli partner) kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku Osnovni šoli Franceta 
Bevka Tolmin izročiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno 
izvedbo vseh pogodbenih del, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti dobave toplote za celotno 
pogodbeno obdobje (do 20 let) brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj 60 
dni po zaključku trajanja pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. 
 
Izračun pogodbene vrednosti dobave toplote se izvede po formuli povprečna ponujena cena x 
predvidena letna poraba x število let trajanja pogodbenega razmerja. 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti skladno z vzorcem iz obrazcev št. 
10 in 11.  
 
V dogovoru z naročniki bo izbrani ponudnik lahko dostavil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti s krajšo veljavnostjo ob pogoju, da bo v roku 30 dni pred prenehanjem veljavnosti tega 
zavarovanja naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin dostavil novo, enako zavarovanje ali 
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poskrbel za podaljšanje obstoječega zavarovanja do konca garancijske dobe. O tem se bodo 
naročniki in izbrani ponudnik dogovorili pisno pred podpisom pogodbe na zahtevo izbranega 
ponudnika z dodatnim členom v pogodbi, kjer bodo natančno opredeljena vsa razmerja, ki izhajajo 
iz te spremembe, ki pa ne smejo v nobenem primeru spreminjati v razpisni dokumentaciji 
opredeljenih pogojev in vzorca zavarovanja. 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik Osnovna šola Franceta Bevka 
Tolmin unovči v naslednjih primerih: 
v znesku terjatve, ki jo imajo naročniki do izbranega ponudnika: 

- če se bo izkazalo, da izbrani ponudnik del ali storitev v celoti ali delno ne opravlja v skladu s 
pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali 
ponudbeno dokumentacijo, 

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali 
namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izbrani ponudnik sedež, 

- če ta svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti 
ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnikov; 

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja 
pogodbene kazni: 

- če izbrani ponudnik naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin ne preda podaljšanja 
finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik Osnovna šola Franceta Bevka 
Tolmin to lahko zahteva, 

- če bodo naročniki pogodbo razdrli zaradi kršitev na strani izbranega ponudnika, 
- če bodo naročniki razdrli pogodbo zaradi zamude na strani izbranega ponudnika, 
- če se bo tekom izvedbe predmeta javnega naročila več kot dvakrat zgodilo, da bi izbrani 

ponudnik javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih 
nominacijo so naročniki zavrnili, 

- če posameznemu naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu 
posameznega naročnika; 

- če posameznemu naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, 
zaradi česar bi morali naročniki javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če posamezni  
naročnik utrpi kakšne druge posledice. 

 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih 
obveznosti do posameznega naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini 
in roku (kritje pravočasnosti izvedbe) ali če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev 
in kooperantov ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja ob podaljšanju roka 
za izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči za kritje zapadlih 
obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, če 
izvajalec teh obveznosti ne poravna.  
 
2.8 Ponudbeni predračun 

 
a. CENE V PONUDBI 
 
CENE IZVEDBENIH DEL 
 
Ponudnik mora predložiti informativni popis del predvidenih potrebnih ukrepov za izvajanje 
predmetnega javnega naročila (potrebna GOI dela) po enotnih cenah. 
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Enotna cena mora vsebovati: 

- ceno izvedbe (stroški dela, materiala in mehanizacije, prevoza in ostali stroški, navedeni v 
razpisni dokumentaciji ter vse ostalo, kar je potrebno za uspešno izvedbo razpisanih del) 

- DDV ter 
- morebitni popust, ki mora biti obračunan in upoštevan v enotnih cenah. 

 
Ponujene cene na enoto veljajo kot cene, določene od merske enote tako za pogodbena kot tudi za 
vsa morebitna dodatna ali presežna dela in so fiksne do zaključka celotne gradnje oziroma do 
primopredaje objekta naročnikom. Izbrani ponudnik in naročniki se sporazumejo, da izbrani 
ponudnik ni upravičen do podražitev za izvedena dela niti v smislu 655. člena Obligacijskega 
zakonika. 
  
MEHANIZEM ZA OBLIKOVANJE CENE STORITVE 
 
Cena toplote se določa v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko 
ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/2017).  
 
Cena je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del cene se obračuna v €/kWh 
dobavljene toplote in fiksni del cene v €/kW (kilovat priključne moči). 
 

1. Variabilni del cene zajema: 
- stroške energentov (premog, zemeljski plin, nafta, naftni derivati, obnovljivi viri energije, 

odpadki ter ostali energenti); 
- stroške nabavljene toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem; 
- stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji toplote in na distribucijskem 

sistemu; 
- stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem distribucijskem sistemu; 
- stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave); 
- stroške emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brezplačno. 

2. Fiksni del cene zajema vse ostale upravičene stroške obratovanja, in sicer: 
- stroške materiala brez stroškov energentov in nabavljene toplote, vključenih v variabilni 

del cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote; 
- stroške storitev; 
- stroške dela; 
- amortizacijo; 
- druge odpise vrednosti; 
- druge odhodke (stroške) poslovanja; 
- odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv. 

 
Izbrani ponudnik lahko uveljavi zvišanje variabilnega dela cene v primeru zvišanja izhodiščne cene 
ali spremembe strukture vhodnih energentov in mora uveljaviti znižanje cene v primeru znižanja 
izhodiščne cene ali spremembe strukture vhodnih energentov. 
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Izhodiščna cena z vsemi davki in DDV:  
 

Energent Enota 
Izhodiščna cena 

na enoto v € 
Struktura v % Ponder 

Biomasa 
(sekanci) 

kg 0,075 € / kg 84 % a1 

Električna 
energija 

kWh 0,1731 € / kWh 6 % 
a2  

Dizelsko gorivo l 1,271 € / l 10 % a3 
VIR:  

Lesna biomasa – sekanci: na spletni strani GIS 

http://www.s4q.si/cene-lesnih-goriv                                        
Diesel iz objav na spletni strani MGRT: povprečje leta 2018 
http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_
derivatov/  
Električna energija iz objav na spletni strani SURS; cena el. energije za negospodinjske odjemalce; 

standardna porabniška skupina IB, (20-500 MWh); z vsemi davki,  leto 2018 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/30_Okolje/30_Okolje__18_energetika__02_18175_cene_e
nergentov/1817520S.px/table/tableViewLayout2/ 
 
Spodaj je priložena formula za izračun novega variabilnega dela cene toplote, ki je povzeta po Uredbi 
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za 
tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/2014). 
 

 
 
∑ a =1  
 
Pri tem pomenijo:  
VCp = novi variabilni del cene za dobavljeno toploto v €/MWh (brez DDV),  
VC0p = izhodiščni variabilni del cene za dobavljeno toploto v €/MWh (brez DDV),  
ai = ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote,  
Ei = nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote,  
Eoi = izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote.  
 
Cena toplote iz sekancev lesne biomase ne sme v nobenem primeru biti višja od 90 % cene – 
stroškov ogrevanja na ELKO, vključujoč vse stroške, povezane z ogrevanjem ob ceni 
energenta.  
 
Strošek ogrevanja na ELKO za vse odjemalce v ŠC Tolmin je v letu 2018 znašal  98,33 € / MWh 
brez DDV oziroma 119,96 € / MWh z DDV, ob upoštevanju nabavne cene ELKO 0,754 € / liter brez 
DDV oziroma 0,921 € / liter z DDV. 
 
b. PONUDBENI PREDRAČUN, AMORTIZACIJSKI NAČRT in STRUKTURA CENE TOPLOTE 
 
Ponudnik izdela informativni popis del predvidenih potrebnih ukrepov za izvajanje predmetnega 
javnega naročila (potrebna GOI dela) (priloga RD je datoteka .xls) in ga priloži k izpolnjenemu 
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obrazcu št. 13. Informativni popis del predvidenih potrebnih ukrepov za izvajanje predmetnega 
javnega naročila (potrebna GOI dela) vsebuje opis posameznih del, cene na enoto ter vrednosti 
posameznih postavk in zajema vsa dela in storitve, ki so predmet tega javnega naročila.  
 
Ponudnik izdela amortizacijski načrt povračila investicije sistema proizvodnje toplote na sekance 
lesne biomase, navedene v informativnem popisu del predvidenih potrebnih ukrepov za izvajanje 
predmetnega javnega naročila (potrebna GOI dela)  iz obrazca št. 13 glede na ponudeno pogodbeno 
dobo - število let trajanja pogodbe (priloga RD je datoteka .xls) in ga priloži k izpolnjenemu obrazcu 
št. 14.  
 
Ponudnik prikaže strukturo cene toplote, razdeljene na fiskni del, to je € / kW priključne moči toplotne 
postaje ter variabilni del, to je € / MWh po kalorimetru v toplotni postaji ter, glede na predvidene letne 
količine dobavljene toplote, izračuna povprečno ceno toplotne energije v sistemu v € / MWh (priloga 
RD je datoteka .xls) in ga priloži k izpolnjenemu obrazcu št. 15.  
 
2.9 Veljavnost ponudbe 
 
Rok veljavnosti ponudbe mora biti do vključno 28.09.2020. Vsaka ponudba s krajšim rokom 
veljavnosti bo zavrnjena. 
 
2.10 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 zakonika - OZ). 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 28.05.2020 do 9.00 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. 
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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=17
664 
 
Zavarovanje za resnost ponudbe (bianko menica skupaj z izpolnjeno, podpisano in žigosano 
menično izjavo) morajo ponudniki predložiti v originalu, in sicer najkasneje do 28.05.2020 do 9.00 
ure na naslov: Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin v zaprti kuverti oziroma ovojnici, 
ki mora biti opremljena z v celoti izpolnjeno etiketo za naslavljanje ponudbe, ki se nahaja v 
nadaljevanju razpisne dokumentacije. Zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik izroči 
osebno v tajništvu Komunale Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, če pa ga pošlje po pošti, 
mora prispeti na naslov Komunale Tolmin d.o.o. do roka iz prejšnjega stavka (prejemna teorija). Če 
bo skupaj s finančnim zavarovanjem predložena še kakršnakoli druga dokumentacija, se ta 
ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije. 
 
Če zavarovanje za resnost ponudbe ne prispe do postavljenega roka na naslov pooblaščenke 
naročnikov, se ponudba šteje za nepravočasno oddano. 
 
2.11 Odpiranje ponudb 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28.05.2020 in se bo 
začelo ob 9.15 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 razdelek 
»Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali 
ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o 
odpiranju ponudb«.  
 
2.12 Pregled in ocenjevanje ponudb 
 
Po prejemu ponudb in pred oddajo javnega naročila preverijo naročniki obstoj in vsebino podatkov 
oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu so se odločili oddati javno naročilo. 
 
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna 
(stvarna) dokazila oziroma manjkajoče listine o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz 
razpisne dokumentacije. Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni 
le v okviru meja, določenih z zakonom (5.–7. odstavek 89. člena ZJN-3). 
 
Ponudbo se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določijo naročniki, ne predloži zahtevanih pojasnil ali 
stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe. 
 
Ponudbo se izključi, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz 
razpisne dokumentacije. 
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Ponudbo se lahko izključi kot nedopustno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno 
spremenil naročnikovo specifikacijo naročila ali katerikoli drugi dokument, ki je priložen razpisni 
dokumentaciji. 
 
Kadar koli se pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega 
naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, posamezni 
naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za 
uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. 
člena ZJN-3. 
 
Ponudbo se izključi tudi v primeru, če: 

- ponudba ne ustreza razpisnim pogojem, 
- ni predložena zahtevana dokumentacija, 
- cena ni določljiva, 
- ponudnik ne izpolnjuje pogojev referenc, 
- ponudnik ni registriran za opravljanje prevzetih del, 
- ni predložena bianko menica kot zavarovanje za resnost ponudbe v višini 20.000,00 € 

skupaj z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo. 
 

2.13 Odločitev o oddaji naročila 
 
Naročniki najkasneje v roku, določenem z zakonom, sprejmejo odločitev o oddaji javnega naročila 
in nato ponudnike preko portala javnih naročil obvestijo o svoji odločitvi. 
 
Naročniki si pridržujejo pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe 
javnega naročila v skladu z določili 90. člena ZJN-3.  

 
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročniki iz razlogov in na način, kot je določeno z 
ZJN-3, odstopijo od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila. 
 

Naročniki ponudnikom ne priznavajo nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe. 
 
2.14 Pravno varstvo 
 
Vsak ponudnik, ki bo sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, sme zahtevati  
revizijo postopka javnega razpisa, če meni, da postopek ni bil izveden v skladu z določili  
ZJN-3. 
 

2.15 Sklenitev pogodbe 
 
Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v 3 dneh po prejemu 
poziva naročnikov, sicer naročniki lahko sklepajo, da izbrani ponudnik od podpisa pogodbe 
odstopa. 
 
Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo pogodbene stranke in je s strani izvajalca ob predložitvi 
pogodbe naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin predloženo tudi ustrezno finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru si naročniki pridržujejo 
pravico do razveze pogodbe. 
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Izbrani ponudnik bo naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin ob podpisu pogodbe kot 
zavarovanje za dobro izvedbo vseh pogodbenih obveznosti do pridobitve pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja izročil bianco menico z menično izjavo v višini 5 % pogodbene vrednosti 
dobave toplote za celotno pogodbeno obdobje (do 20 let) brez davka na dodano vrednost (DDV) in 
veljavnostjo še najmanj 60 dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
 
V roku 15 dni od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja bo izbrani ponudnik kot pogoj 
za veljavnost pogodbe naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin izročil bančno garancijo ali 
ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih del, in sicer v 
višini 5 % pogodbene vrednosti dobave toplote za celotno pogodbeno obdobje (do 20 let) brez davka 
na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj 60 dni po zaključku trajanja pogodbe o izvedbi 
javnega naročila. 
 
V primeru, da izvajalec v pogodbenem roku ne pridobi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali 
ne pridobi nepovratnih evropskih kohezijskih sredstev za izvedbo projekta, je ta pogodba nična. V 
tem primeru pogodbene stranke nimajo nobenih odškodninskih zahtevkov ena do druge.  

 
Naročnikom je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je uvrščen v evidenco 
poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/2011), že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične. Pred sklenitvijo pogodbe v 
vrednosti nad 10.000,00 € (brez DDV) mora izbrani ponudnik, skladno z določili šestega odstavka 
91. člena ZJN-3 in šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, na 
poziv naročnikov v 8 dneh od prejema poziva posredovati izjavo s podatki o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, 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. 

 
To izjavo oziroma podatke so naročniki na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžni le-tej 
predložiti. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o 
navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
 
2.16 Zaupnost podatkov 

 
Naročniki bodo kot poslovno skrivnost ali kot tajnost varovali le tiste podatke v ponudbi, ki so 
označeni kot poslovna skrivnost oziroma tajnost, za kar mora biti ponudbi priložen sklep o varovanju 
poslovne skrivnosti oziroma pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in, ki jih kot takšne opredeljuje 
veljavna zakonodaja s tega področja. Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev 
iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost. Imena 
ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost. 
 
Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa oziroma pravilnika iz 
prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost 
predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika.  
 
Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno 
označeno.  
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3. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE 
SPOSOBNOSTI  

 
RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
 
- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 ugotovil ali se drugače seznanil, da je 
bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012 – UPB, 54/2015; v nadalevanju: KZ-1). 

 
- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali 
prijave znaša 50 € ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka 
tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

 
- Naročnik bo v skladu s četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3  iz postopka javnega naročanja 

izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

 
- Naročnik bo v skladu s četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3  iz postopka javnega naročanja 

izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ 
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem 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, 
za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 
za prekršek. 

 
- Naročnik bo v skladu s točko b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja 

izključil ponudnika, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 
prenehanja oziroma postopek likvidacije. 
 

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če so pri njem udeleženi 
funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani 
poslovodstva ali zakoniti zastopniki, prav tako, če so neposredno ali preko drugih pravnih oseb 
v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu (35. člen 
ZIntPK). 

 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornje prve ali pete alineje lahko naročnikom 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, prav tako pa lahko gospodarski 
subjekt v kolikor je v položaju iz zgornje četrte alineje naročnikom v skladu s Sklepom Ustavnega 
sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži 
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dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju 
razlogov za izključitev. 
 
Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD v delu III Razlogi za izključitev za vse gospodarske subjekte v 

ponudbi. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma in v kolikor je odgovor ponudnika v tem 
primeru DA, se v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi se lahko dokaže svojo 
zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

- Pravilno izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (Obrazec št. 4). 
 

Opomba: Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročniki niso uspeli preveriti v uradnih evidencah 

državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si naročniki pridržujejo pravico, da od ponudnika 

zahtevajo dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred 

pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih 

subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. 

 
SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 
 
Ponudnik 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. Če morajo imeti gospodarski subjekti 
določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo 
določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. Pogoj mora izpolnjevati 
vsak gospodarskih subjekt, ki bo vključen v izvedbo predmetnega javnega naročila. 
 
Dokazilo: Pravilno izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Gospodarski 
subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna 
navedba za vse pogoje za sodelovanje, A: Ustreznost, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse 
zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo. 
 
EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST  
 
- Ponudnik ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. 
 
Dokazilo: Pravilno izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Gospodarski 
subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna 
navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za 
sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, 
na katero se sklicuje obvestilo. 
 
Opomba: Naročniki si pridržujejo pravico, da navedbe preverijo ter zahtevajo dokazilo BON-2 ali 

drugo enakovredno dokazilo oziroma potrdila bank za vse transakcijske račune ponudnika, iz katerih 

je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Ponudnik lahko predloži BON-2 že ob predložitvi ponudbe. 

 
- Ponudnik mora izkazati, da je imel čiste prihodke od prodaje (splošni letni promet) v zadnjih treh 

poslovnih letih (2016, 2017, 2018) v skupni višini vseh treh let najmanj 1.000.000,00 €. V kolikor 
ponudnik posluje krajše obdobje od zahtevanega, se upošteva pogoj sorazmerno glede na 
obdobje poslovanja. 
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Ponudniki, katerih domača valuta ni €, preračunajo podatke v € po povprečnem letnem tečaju za to 
valuto kot je objavljen s strani Banke Slovenije na zadnji dan leta, na katero se podatki nanašajo.   
 
Kot zadostitev pogoju se ugotavlja zbir zadostitev pogoja vseh ponudnikov v skupni ponudbi oziroma 
glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni izvajalec in 
podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100 %. 
 

Dokazilo: Pravilno izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Gospodarski 
subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna 
navedba za vse pogoje za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj, potrdi oziroma izjavi, da 
izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji 
v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo. 
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva ustrezno dokazilo oziroma 

potrdila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. 

 
TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST (REFERENCE) 
 
Ponudnik izkazuje izkušnje na način, da je v obdobju zadnjih 5 let pred datumom objave tega javnega 
naročila kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili dobavljal najmanj trem javnim 
objektom oziroma javnim naročnikom toplotno energijo iz sekancev lesne biomase ter ob tem izvedel 
najmanj dve kotlovnici na sekance lesne biomase moči 500 kW ali več.  
 
V zahtevano referenčno obdobje se štejejo vsi posli, ki so bili uspešno zaključeni v obdobju od 
01.01.2015 do dneva objave tega javnega naročila na portalu javnih naročil. 
 
Ponudnik je dolžan referenčni pogoj izpolniti sam ali skupaj s partnerji v okviru skupne ponudbe 
oziroma podizvajalci, kar pomeni, da se lahko ponudnik sklicuje na reference svojega partnerja v 
okviru skupne ponudbe oziroma podizvajalca za tisti del javnega naročila, ki ga bo partner oziroma 
podizvajalec dejansko prevzel in za katerega izkazuje usposobljenost oziroma, da se lahko ponudnik 
sklicuje na reference svojega partnerja v okviru skupne ponudbe oziroma podizvajalca za celoto 
izvedenih del, če bo partner oziroma podizvajalec prevzel pretežni del javnega naročila.  
 
Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Gospodarski subjekt 

s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna navedba 
za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za 
sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila, na katero se sklicuje obvestilo. 

- Pravilno izpolnjen obrazec Seznam referenčnih del ponudnika (Obrazec št. 5). 
- S strani naročnika referenčnega posla izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Potrdilo o 

referenčnem delu ponudnika (Obrazec št. 6). 
 
Opomba: Naročniki si pridržujejo pravico, da navedbe preverijo ter zahtevajo dokazila (na primer: 

pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega 

referenčnega dela oziroma navedbe preverijo neposredno pri investitorju.  
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TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE 
 
Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, gradnjo oziroma 
montažo naprav in proizvodov: 

1. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži 
naprav in proizvodov se morajo upoštevati rešitve iz izdelane projektne dokumentacije 
naročnikov. 
2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži 
naprav in proizvodov se ne uporabljajo: 

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250o C 

v vrednostih več kot: 
- 30 g/l, brez vode, za stenske barve 
- 250 g/l, brez vod, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja z 

98% motnostjo 
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je 

manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski 

razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, 
SIST EN 636 in SIST EN 13986. 

3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo 
presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 
16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11. 
4. Uporabljen les mora izvirati iz zakonitih virov. 

 
Dokazilo:  
- Pravilno izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Gospodarski subjekt 

s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek α: Skupna navedba 
za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za 
sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila, na katero se sklicuje obvestilo. 

- Pravilno izpolnjen obrazec Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev (Obrazec št. 7). 
 
V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju mora ponudnik priložiti k ponudbi izdelan program 
in način usposabljanja upravljalca stavbe. Ponudnik bo moral po zaključku del, ki so predmet 
javnega naročila, usposobiti upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se 
najkasneje v roku 2 let po zaključenih delih, ki so predmet javnega naročila, zagotovi doseganje 
načrtovane porabe energije. 

 
Dokazilo: K pravilno izpolnjenemu obrazcu št. 8 priložen program in način usposabljanja upravljalca 
stavbe. 
 

 

4. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na 
podlagi naslednjih meril: 
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- Povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo končnemu uporabniku – največ 80 točk 
- Trajanje pogodbenega obdobja – največ 20 točk 

 
 
Točke v okviru posameznega merila se izračunajo na naslednji način: 
 

a. Povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo končnemu uporabniku (C) – do 80 točk 
 
Cena, ki se upošteva v formuli, je izračunana povprečna cena za dobavo toplotne energije iz obrazca 
št. 3 »Ponudba« v € brez DDV.  
 
Točke se izračunajo po formuli: 
 
C = najnižja povprečna cena za dobavo toplotne energije / ponujena povprečna cena za 

 dobavo toplotne energije X 80 
 

b. Trajanje pogodbenega obdobja (D) – do 20 točk 
 
Ponudnik ponudi trajanje pogodbenega obdobja, ki ne sme biti daljše od 20 let.  
 
Točke se izračunajo po formuli: 
 
D = najkrajše ponujeno pogodbeno obdobje / ponujeno pogodbeno obdobje x 20 

 
 

Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje skupno število točk.  
 
V kolikor bi ponudbe več ponudnikov dobile enako število točk, imajo naročniki pravico o izbiri 
najugodnejšega ponudnika odločiti na podlagi naslednjih kriterijev (po vrstnem redu – če se ne bo 
moglo odločiti na podlagi prvega kriterija, se bo izbral naslednji): 

 
-  najnižja povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo končnemu uporabniku v € brez DDV, 
-  najkrajše trajanje pogodbenega obdobja. 

 
 

V kolikor bi vse dopustne ponudbe tudi po navedenih kriterijih dosegle enako število točk, bodo 
naročniki izbrali ponudbo, ki bo v informacijski sistem e-JN predložena prej.  

 
 

5. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki 
ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana 
v skladu z zahtevami naročnikov. 
 
Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega 
besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži 
(oziroma ga ne predloži na poziv naročnikov, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali 
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pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bodo naročniki tako 
ponudbo zavrnili kot nedopustno. 
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev oziroma vzorcev iz razpisne 
dokumentacije torej upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu oziroma 
vzorcu.  
 
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je 
zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami. 
 
 

Obrazec Naziv Opombe 

1 Podatki o gospodarskem subjektu  Izpolnjen obrazec 

2 Izjava podizvajalca  Izpolnjen obrazec 

3 Ponudba Izpolnjen obrazec 

4 Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev Izpolnjen obrazec 

5 Seznam referenčnih del ponudnika Izpolnjen obrazec 

6 Potrdilo o referenčnem delu ponudnika Izpolnjeno, podpisano, žigosano  

7 Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev  Izpolnjen obrazec skupaj s prilogo 

8 
Program in način usposabljanja upravljalca 
stavbe  

Izpolnjen obrazec, priložen 
program in način usposabljanja 
upravljalca stavbe 

9 Menična izjava za resnost ponudbe  Izpolnjena, podpisana, žigosana 

10 
Izjava o predložitvi banco menice z vzorcem 
menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti 

Izpolnjen obrazec s parafiranim 
vzorcem 

11 
Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja z 
vzorcem finančnega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti  

Izpolnjen obrazec s parafiranim 
vzorcem 

12 Vzorec pogodbe  Izpolnjen obrazec 

13 

Ponudbeni predračun – informativni popis del 
predvidenih potrebnih ukrepov za izvajanje 
predmetnega javnega naročila (potrebna GOI 
dela) 

Izpolnjen obrazec, priložen 
informativni popis del predvidenih 
potrebnih ukrepov (potrebna GOI 
dela) v .xls dokumentu 
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14 
Amortizacijski načrt povračila investicije sistema 
proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 

Izpolnjen obrazec, priložen 
amortizacijski načrt povračila 
investicije sistema proizvodnje 
toplote na sekance lesne biomase 
v .xls dokumentu 

15 
Izračun povprečne cene toplotne energije v 
sistemu daljinskega ogrevanja na sekance lesne 
biomase 

Izpolnjen obrazec, priložen 
izračun povprečne cene toplotne 
energije v .xls dokumentu 

16 
Etiketa za naslavljanje zavarovanja za resnost 
ponudbe 

Izpolnjen obrazec 

Priloga 1 

ESPD za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo 
v ponudbi, tudi partnerje, podizvajalce in 
gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se 
sklicuje ponudnik v ponudbi 

Izpolnjen obrazec 

Priloga 2 BON-2 Podpisan in žigosan 

Priloga 3 
Prospekti, katalogi ipd., iz katerih je razviden tip 
ponujene opreme - kotla, toplotne postaje, odjem 
sekancev ipd… 

 

Priloga 4 

Informativni popis del predvidenih potrebnih 
ukrepov (potrebna GOI dela) z amortizacijskim 
načrtom povračila investicije sistema proizvodnje 
toplote na sekance lesne biomase ter izračunom 
povprečne cene toplotne energije v Excel formatu 

Izpolnjeni, podpisani in žigosani 
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OBRAZEC št. 1 

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 
 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
 
V ponudbi nastopamo kot: _______________________________________________. 
              (samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec 
 
Osebni podatki: 

Firma / ime    

Naslov   

Zakoniti zastopnik oziroma 
oseba pooblaščena za 
podpis pogodbe 

 

Matična številka   

Identifikacijska številka za 
DDV 

 

Številka transakcijskega 
računa 

 

Telefon  

Fax  

Elektronska pošta  

Pooblaščenec za vročanje v 
RS 

 

 
Podatki o prevzetem poslu (navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov): 

Vrsta posla (iz specifikacije 

naročila oziroma popisa del) in 
količina: 

 

Kraj izvedbe:  
Predviden termin izvajanja:  

Vrednost posla (z DDV):  € 
odstotek od ponudbene 
cene za celotno naročilo: 

% 

 
 

                           ____________________________________ 
            Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
       

        ____________________________________ 
                podpis 
V/na ______________, dne ___________. 
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OBRAZEC št. 2 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA  
 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
  
 

 
 
 
 

a) Skladno z določili 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in hkrati soglašamo, da 
nam naročnik neposredno poravna našo terjatev do ponudnika oziroma glavnega 
izvajalca. 
 

b) Skladno z določili 94. člena ZJN-3 ne zahtevamo neposrednega plačila. 
 
 
 

     ____________________________________ 
              Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

      ____________________________________ 
                podpis 
   
 
 
V/na ______________, dne ___________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Podizvajalec obkroži eno od možnosti (a ali b). Izpolnjeno izjavo mora predložiti vsak 

podizvajalec, ki nastopa v ponudbi. 

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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OBRAZEC št. 3 
 

PONUDBA št. ______ 
 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
 
 
1. PONUDNIK: 

 
Samostojni ponudnik 
oziroma vodilni ponudnik 
v skupini ponudnikov 

 

Partner v ponudbi 
skupine ponudnikov 

 

Partner v ponudbi 
skupine ponudnikov 

 

Partner v ponudbi 
skupine ponudnikov 

 

 
 
2. KONTAKTNA OSEBA (ZA TO PONUDBO): 
 

Ime in priimek  

Organizacija  

Naslov  

Telefon  

Telefaks  

Elektronska pošta  

 
 
3. PONUDBENA IZJAVA: 

 
Podpisani izjavljamo, da: 
 
1. nudimo storitev dobave toplote in vgradnjo sistema za proizvodnjo toplote na sekance lesne 

biomase v skladu s pogoji razpisne dokumentacije in predpisanimi pogoji in časovnimi omejitvami 
brez rezerve in omejitev za projekt »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote 
na sekance lesne biomase Šolski center Tolmin« 

 
2. je naša ponudbena cena dobave toplotne energije: 
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CENA TOPLOTE vrednost brez DDV vrednost z DDV 

VARIABILNI DEL €/MWh                                         

FIKSNI DEL €/kW/leto   
POVPREČNA CENA €/MWh   

 
*Vrednosti prepišete iz priloge obrazca št. 15 iz Excelove datoteke.  

*Postavki Fiksni del v €/kW in Variabili del v €/MWh se ne seštevata med seboj! 

 
3. je naše pogodbeno obdobje dobave toplote _________ let in v katerem se nam povrnejo 

naša vložena sredstva za izvedbo predhodnih ukrepov izgradnje kotlovnice na sekance 
lesne biomase z vsemi potrebnimi deli kot izhaja iz priloge obrazca št. 13 – informativni 
popis del predvidenih potrebnih ukrepov za izvajanje predmetnega javnega naročila (potrebna 
GOI dela) 
 

4. je naš ponudbeni rok izvedbe vseh del: 
 
Predviden začetek del je takoj po podpisu pogodbe, pri čemer se uvedba v delo izvede v roku 
5 dni od podpisa pogodbe. 

 
Skrajni rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja je 9 mesecev od uvedbe v 
delo, pri čemer bomo po izdelavi posamezne projektne dokumentacije DGD, PZI in PID le-to 
posredovali v potrditev naročnikom. 

 
Skrajni rok za izgradnjo LB Kotlovnice s toplovodom in toplotnimi postajami ter pričetka dobave 
toplote in upravljanja kotlovnice je 31.08.2021, pri čemer bomo izvedbo del planirali v času letnih 
šolskih počitnic. Skrajni rok za pridobitev uporabnega dovoljenja je 30.09.2021. 
 

5. znaša veljavnost ponudbe do vključno 28.09.2020 
 

6. če bo naša ponudba sprejeta, bomo ob podpisu pogodbe izdali bianco menico z menično izjavo 
za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5 % pogodbene vrednosti brez davka na dodano 
vrednost (DDV)    

 
7. če bo naša ponudba sprejeta, bomo v roku 15 dni od pridobitve pravnomočnega gradbenega 

dovoljenja priskrbeli bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih del v višini 5 % pogodbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV)   

 
8. izpolnjujemo pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji in vzrorcu pogodbe 

 
9. pooblaščamo naročnike, da lahko preverijo v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke in 

navedbe 
 

10. soglašamo, da naročniki s tem javnim razpisom predmetnega javnega naročila niso obvezani, da 
izberejo ponudnika. V takem primeru ne bomo imeli do naročnikov nobenih odškodninskih 
zahtevkov 

 
11. soglašamo, da lahko naročniki po sprejemu odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila do 

sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopijo od izvedbe javnega naročila iz razlogov, 
da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nimajo zagotovljenih sredstev ali da 
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se pri naročnikih 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 naročniki niso 
mogli vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim 
ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročniki odstopijo od izvedbe javnega naročila, morajo 
o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopajo od izvedbe javnega naročila, takoj pisno 
obvestiti ponudnike, ki so oddali ponudbo.  

 
 
 

                                                                           ____________________________________ 
            Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   

        ____________________________________ 
                podpis 
 
 
 
 
 
 
V/na ______________, dne ___________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Pri skupni ponudbi obrazec izpolnijo vsi. 
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OBRAZEC št. 4 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV 
 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
 
 

 
 
 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 
- da našemu podjetju oziroma osebi, ki je članica našega upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v našem podjetju, ni bila izrečena 
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 50/2012, 54/2015, 38/2016 in 27/2017) in ki jih opredeljuje 1. odstavek 75. člena 
ZJN-3, 

- da izpolnjujemo 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 znaša vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na 
dan oddaje ponudbe ali prijave manj kot 50 EUR (2. odstavek 75. člena ZJN-3), 

- da imamo na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave (2. 
odstavek 75. člena ZJN-3), 

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (4. odstavek 75. člena ZJN-
3), 

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločitvijo 
ali več pravnomočnimi odločitvami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice 
ali tretje države izrečena globa za prekršek za 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 (4. odstavek 75. člena ZJN-3), 

- da nad našim podjetjem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma 
postopek likvidacije kot to določa točka b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3, 

- da v našem podjetju niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi 
družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, prav tako niso neposredno 
ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju 
ali kapitalu (35. člen ZintPK), 

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri imamo 
sedež. 

 
 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornje prve ali šeste alineje lahko naročnikom 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, prav tako pa lahko gospodarski 
subjekt v kolikor je v položaju iz zgornje pete alineje naročnikom v skladu s Sklepom Ustavnega 
sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži 
dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju 
razlogov za izključitev. 
 

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 

 
 
 
 
 



28 

 

Naročnikom dovoljujemo in jih pooblaščamo, da naše navedbe preverijo v uradnih evidencah državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti 
v  uradnih evidencah, bomo na poziv naročnikov v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o 
izpolnjevanju pogojev. 

 
Opomba: Obrazec izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi. 

 
 
 
 
 
____________________________________ 

                      Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 

        
____________________________________ 

                Podpis 
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Član upravnega/ član vodstvenega/ 
član nadzornega organa 
gospodarskega subjekta: 
rojen dne: 
v kraju:  
stanujoč na naslovu: 
EMŠO: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. 
člena ZJN-3. 
 
 
Naročnikom dovoljujemo in jih pooblaščamo, da naše navedbe preverijo v uradnih evidencah državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. 
 
Opomba: Obrazec izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila 

za zastopanje ali odločanje ali nadzor, in sicer vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi, tudi 

podizvajalcev, ki nastopajo v ponudbi in tudi gospodarskih subjektov, na kapacitete katerih se sklicuje 

ponudnik. 

 

Obrazec ni predpisan, mora pa biti vsebinsko skladen s predlogo. 

     
 
 
 

____________________________________ 
Ime in priimek člana upravnega/ vodstvenega/ nadzornega 
organa ali ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje 

ali nadzor 
   

 
 

____________________________________ 
                Podpis 
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OBRAZEC št. 5 
 

SEZNAM REFERENČNIH DEL PONUDNIKA  
 

Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
  
 

 
 
 
Podatki o referenčnem delu: 
 

Referenčno delo Naročnik 
Vrednost del brez 

DDV 
Datum začetka in 

zaključka del 
Opis del 

 
     

     

     

     

     

 
 
 
 

____________________________________ 
            Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   

            ____________________________________ 
                podpis 
   
V/na ______________, dne ___________. 

  

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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OBRAZEC št. 6 
 

POTRDILO O REFERENČNEM DELU PONUDNIKA 
 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
 
Podatki o naročniku referenčnega posla:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo 
naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega 
referenčnega dela. 
 

Naslov/naziv posla:  
Investitor:  

Izvajalec: 
 

Datum izvedbe  
(v letu/letih):  od                          do 

Kraj izvedbe:  
Moč kotlovnice (kWh):  

Vrednost (brez DDV): 
EUR EUR 

(vrednost posla) (delež gospodarskega subjekta, ki 
nastopa v ponudbi) 

Opis posla, ki ga je pri 
tem referenčnem delu 

opravil in obračunal 
gospodarski subjekt, 

ki nastopa v ponudbi: 

 

Obrazec izpolni, podpiše in žigosa naročnik referenčnega posla. 

       
 ____________________________________ 

                      Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
  Žig:                   (naročnika referenčnega posla)  

 
     ____________________________________ 

                podpis 

 
Obrazec ni predpisan, mora pa biti vsebinsko skladen s predlogo. Lahko se predložijo fotokopije potrjenih 

referenčnih potrdil. 

Firma/pravna oseba 
Naslov  
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik  

 
 
 
 
 

Kontaktna oseba  
Tel. št. ali e-mail  
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OBRAZEC št. 7 

 

IZJAVA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV 
 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
  
 

 
 
V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Uredbe o zelenem 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, 64/2019) in se zavezujemo, da bomo v primeru, da 
bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, izvajali vsa razpisana dela skladno z določili te uredbe. 
 
Pri tem bomo upoštevali Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko 
vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov (Uredba o zelenem 
javnem naročanju): 
 
1. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži 

naprav in proizvodov bomo upoštevali: 
-  zahteve naročnikov, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, 

vgradnje ali montaže in so jih naročniki opredelili že v postopku javnega naročanja 
za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za 
novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in  

- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, 
nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. 

2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži 
naprav in proizvodov ne bomo uporabljali: 

a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 

250o C v vrednostih več kot: 
- 30 g/l, brez vode, za stenske barve 
- 250 g/l, brez vod, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja 

z 98% motnostjo 
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je 

manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za 

emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, 
SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986. 

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo 
presegale vrednosti, določene v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 
16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11. 

4. Pri gradnji uporabljeni les za: 
- nosilne konstrukcije,  
- ostrešja,  
- fasadne in notranje obloge sten in tal oziroma stropov in  
- stavbno pohištvo  
mora izvirati iz zakonitih virov. 

  
  

 
____________________________________ 

            Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

            ____________________________________ 
                podpis 
   
 
 
V/na ______________, dne ___________. 

 
 
 
 
 
 
 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve 

ali  
- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali  
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija 

kot  del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali  
- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o 

partnerstvu z EU ali  
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 
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OBRAZEC št. 8 
 

PROGRAM IN NAČIN USPOSABLJANJA UPRAVLJALCA STAVBE 
 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
  
 

 
 
 
V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju ponudniki priložijo k obrazcu št. 8 izdelan 

program in način usposabljanja upravljalca stavbe.  

 

Priloženi program mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika. 

 
1. Ponudnik mora izdelati program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter ga priložiti 

ponudbi. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljavca stavbe 
za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka 
uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije.  
 

2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročnikom posredovati tehnično 
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo 
naročnikove zahteve.  

 
3. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, določen s pogodbo 

o izvedbi predmetnega javnega naročila, naročniki lahko odstopijo od te pogodbe.  
 

 

 
 

____________________________________ 
            Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

            ____________________________________ 
                podpis 
   
 
 
V/na ______________, dne ___________. 

 
 
 
 

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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OBRAZEC št. 9 

 
MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 
 
 
Naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin kot zavarovanje za 
resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Dobava toplote z vgradnjo sistema 
proizvodnje toplote na sekance lesne biomase Šolski center Tolmin« izročamo bianco lastno menico 
ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.  
 
Naročnika Osnovno šolo Franceta Bevka Tolmin nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo 
menico z zneskom v višini 
 

20.000,00 € 
 
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če: 

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umaknemo, 
- podamo zavajajoče oziroma lažne izjave, 
- v določenem roku ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, 
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi, 
- ne sklenemo pogodbe v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, 
- v določenem roku naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin ne predložimo zavarovanja 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Menica je unovčljiva do vključno 28.09.2020. 
 
Menica je unovčljiva 
pri: 

 

 domiciliat (naziv in naslov banke  ali drugega plačnika) 

s transakcijskega 
računa (TRR): 

 

  (številka transakcijskega računa) 

 
Izdajatelj menice 
(ponudnik): 
 
 
 
 
 
 

    ______________________________ 
                      Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
  Žig: 

    _____________________________ 
                podpis 
V/na ____________, dne __________. 

Priloga: bianco menica 

- firma 
- naslov 
- davčna številka 
- matična številka 
- zakoniti 

zastopnik 
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OBRAZEC št. 10 
 

IZJAVA O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE Z MENIČNO IZJAVO  
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
  
 

 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za 
oddajo javnega naročila »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne 
biomase Šolski center Tolmin« in pozvani k podpisu pogodbe, naročniku Osnovni šoli Franceta 
Bevka Tolmin ob podpisu pogodbe do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja izročili 
bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene 
vrednosti dobave toplote za __________ let brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 
še najmanj 60 dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
 
Zavarovanje bo brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter bo izdano po vzorcu iz razpisne 
dokumentacije, od katerega ne bo bistveno odstopalo in ne bo vsebovalo dodatnih pogojev za 
izplačilo, krajšega roka kot so ga določili naročniki, nižjega zneska kot so ga določili naročniki. 
 

 
 
 

____________________________________ 
            Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

            ____________________________________ 
                podpis 
 
 
 
 
   
V/na ______________, dne ___________. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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VZOREC MENIČNE IZJAVE 
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

 
Naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin kot zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja po 
Pogodbi »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase Šolski 
center Tolmin«, sklenjeni dne __________________, izročamo bianco lastno menico ter to menično 
izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.  
 
Naročnika Osnovno šolo Franceta Bevka Tolmin nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo 
menico z zneskom v višini 

 
________________________ € 

 
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če obveznosti do 
naročnikov ne izpolnimo skladno s Pogodbo »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote 
na sekance lesne biomase Šolski center Tolmin« v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. 
 
Menična izjava je veljavna od njenega podpisa in še najmanj 60 dni po pridobitvi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja.  
 
Menica je unovčljiva 
pri: 

 

 domiciliat (naziv in naslov banke  ali drugega plačnika) 

s transakcijskega 
računa (TRR): 

 

  (številka transakcijskega računa) 

 
 
Izdajatelj menice 
(ponudnik): 
 
 
 
 
 
 
 

    ______________________________ 
                      Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
  Žig: 

    _____________________________ 
                podpis 
 
 
 
V/na ____________, dne __________. 
Priloga: bianco menica 
 
 

- firma 
- naslov 
- davčna številka 
- matična številka 
- zakoniti 

zastopnik 
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OBRAZEC št. 11 
 
 

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA 
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
  
 

 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za 
oddajo javnega naročila »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne 
biomase Šolski center Tolmin« in pozvani k podpisu pogodbe, v roku 15 dni od pridobitve 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja, naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin predložili 
bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
višini 5 % pogodbene vrednosti dobave toplote za __________ let brez davka na dodano vrednost 
(DDV) in veljavnostjo še najmanj 60 dni po zaključku trajanja pogodbe o izvedbi predmetnega 
javnega naročila. 
 
Zavarovanje bo brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter bo izdano po vzorcu iz razpisne 
dokumentacije, od katerega ne bo bistveno odstopalo in ne bo vsebovalo dodatnih pogojev za 
izplačilo, krajšega roka kot so ga določili naročniki, nižjega zneska kot so ga določili naročniki ali 
spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in garantom. 
 

 
 
 

____________________________________ 
              Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

            ____________________________________ 
                podpis 
   
 
 
 
V/na ______________, dne ___________. 

 
 

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO  
POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 

 
Podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Za:       ……………………………………………………………………………………………………………   
(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročila) 
 
Datum: ……………………………………………… (vpiše se datum izdaje) 

 
VRSTA ZAVAROVANJA: ……………………………………………………………………………………….  
(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 

 
ŠTEVILKA: …………………………………………. (vpiše se številka zavarovanja) 
 
GARANT: …………………………………………………………………………………….……………………  
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK: ……………………………………………………………………………………………..………  

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: ……………………………………………………………………………………….  
 (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št……... z dne …………… (vpiše se številko 

in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako …………………) za 

………………………………………………………………………………..  (vpiše se predmet javnega naročila). 

 
ZNESEK IN VALUTA: …………………………………………………………………………………………  
(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta), plačljiv v petih poslovalnih dneh od prejete zahteve v 
skladu z 20.členom EPGP iz leta 2010. 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ……………………... 
(nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski 
obliki po SWIFT sistemu na naslov …………………………………………………………….….  
(navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE: ………………………………………………………………………………………… (garant 

vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v 

elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  
 
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju 
Republike Slovenije.  
 
DATUM VELJAVNOSTI: ……………………………………….  
(vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila) 
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STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ……………………………………………………… (vpiše se 

ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi pisni poziv ne glede 
na kakršenkoli ugovor naročnika zavarovanja izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko 
upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani 
pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru 
skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani 
listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik 
zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred 
njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici po slovenskem 
pravu. 
 
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ 
pod št. 758. 
 

             garant    
     (žig in podpis) 
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OBRAZEC št. 12 
 

VZOREC  POGODBE  
 
NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN, Dijaška ulica 12b, 

5220 Tolmin 
zakoniti zastopnik: Vladimir Mavri, ravnatelj 
matična številka: 5272653000 
davčna številka: SI27755975 
številka TRR: SI56 0132 8603 0683 919 (odprt pri Banki Slovenije) 

 
in 
 
NAROČNIK: VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN, Ulica prekomorskih 

brigad 1, 5220 Tolmin 
zakoniti zastopnik: Martina Kenda, ravnateljica 
matična številka: 5269792000 
davčna številka: SI36985198 
številka TRR: SI56 0132 8603 0642 306 (odprt pri Banki Slovenije) 

 
in 
 
NAROČNIK: ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN, 

Dijaška ulica 12c, 5220 Tolmin 
zakoniti zastopnik: Branko Velišček, direktor 
matična številka: 1197339000 
davčna številka: SI14541556 
številka TRR: SI56 0132 8603 0723 204 (odprt pri Banki Slovenije) 

 
ter 
 
IZVAJALEC: 
zakoniti zastopnik: 
matična številka: 
davčna številka: 
številka TRR: 

 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
sklenejo naslednjo 
 

POGODBO 
ZA DOBAVO TOPLOTE Z VGRADNJO SISTEMA PROIZVODNJE TOPLOTE NA SEKANCE 

LESNE BIOMASE ŠOLSKI CENTER TOLMIN 
 

Splošno     
1. člen: UGOTOVITVENE DOLOČBE 

 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da: 

- je potrebno stavbe Osnovne šole Tolmin in Gimnazije Tolmin, Vrtca Tolmin – enota Šolski 
center Tolmin in Zavoda za kulturo, šport in mladino občine Tolmin oskrbovati s toploto s 
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pomočjo energetsko učinkovitega sistema za proizvodnjo toplote z majhnim vplivom na 
okolje in visoko stopnjo zanesljivosti obratovanja, 

- oskrba s toploto z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase zaradi 
načina izvedbe javnega naročila zahteva dolgoročno sodelovanje, kar opravičuje do 20-letno 
dobo trajanja pogodbe, 

- so se naročniki sporazumeli, da pristopijo k izvedbi skupnega javnega naročila »Dobava 
toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase Šolski center 
Tolmin«, pri čemer celoten postopek oddaje javnega naročila po pooblastilu vodi Komunala 
Tolmin d.o.o., 

- so se naročniki dogovorili, da se Osnovno šolo Franceta Bevka Tolmin v informacijskem 
sistemu e-JN navede kot naročnika, saj aplikacija navedbe treh naročnikov ne dopušča,  

- so naročniki skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018 – 
v nadaljevanju: ZJN-3) izvedli odprti postopek oddaje javnega naročila za »Dobava toplote z 
vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase Šolski center Tolmin«« (v 
nadaljevanju: javno naročilo), 

- je bilo javno naročilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne _____________, pod oznako 
objave _______________________, 

- so naročniki v okviru javnega naročanja na podlagi prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji 
javnega naročila, št. ___________________ z dne ______________ kot najugodnejšo 
izbrali ponudbo izvajalca, 

- se za izvedbo javnega naročila (dobava toplote – stroški ogrevanja) zagotavljajo sredstva v 
proračunu ustanoviteljice naročnikov Občine Tolmin.  
 

2. člen: PREDMET POGODBE 
 
Predmet javnega naročila je oskrba s toploto z vgradnjo sistema proizvodnje toplotne energije na 
sekance lesne biomase v Šolskem centru Tolmin (v nadaljevnaju: ŠC Tolmin) za objekte: 

- Osnovna šola Tolmin in Gimnazija Tolmin,  
- Vrtec Tolmin – enota ŠC Tolmin, 
- Zavod za kulturo, šport in mladino občine Tolmin.  

 
Dela obsegajo:  

- izgradnjo nove kotlovnice na lesno biomaso – sekanci, 
- v kotlovnico se vgradi nov kotel na lesno  biomaso – sekanci, 
- izvedbo zalogovnika za sekance, 
- izvedbo toplovoda in toplotnih postaj, 
- izvedbo vseh potrebnih elektroinstalacijskih, strojnih in ostalih del, vezanih na sistem 

ogrevanja do priključitve na obstoječi razvodni sistem, 
- v obstoječi ELKO kotlovnici se izvede tri toplotne postaje za vsakega odjemalca posebej in 

kjer se za potrebe točnega obračuna dobavljene toplote Vrtca Tolmin, enota ŠC Tolmin ter 
Zavoda za kulturo, šport in mladino občine Tolmin vgradi na teh dveh vejah še odštevalni 
števec,  

- izvedbo elektrostatičnega filtra,  
- izvedbo dimnika glede na bližino in višino sosednjih stavb ustrezno arhitekturno obdelano, 
- izvedbo prostora za upravljanje kotlovnice, 
- izdelavo projektne dokumentacije DGD, PZI in PID, 
- pridobitev pranomočnega gradbenega dovoljenja,  
- pridobitev uporabnega dovoljenja,  
- dobavo energenta in upravljanje s kotlovnico za dobo največ _________ let,  
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- prevzem obstoječe ELKO kotlovnice v upravljanje kot rezervno in konično kotlovnico za dobo 
največ ___________ let. 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo preko naprave za ogrevanje, kotla na sekance lesne biomase, v času 
kurilne sezone proizvajal in dobavljal toploto v skladu z določili te pogodbe, in sicer: 

- dobavljal naročnikom toploto za obratovanje njihovih toplotnih naprav v navedenih objektih 
in količinah, 

- opravljal redne preglede vseh naprav v kotlovnici, 
- opravljal overitve in zamenjave merilnih naprav, ki jih je vgradil pri naročnikih, na lastne 

stroške, 
- skrbel za redno vzdrževanje vseh naprav v kotlovnici, ki jih je vgradil, 
- obveščal naročnike o predvidenih ustavitvah dobave toplote zaradi vzdrževanja sistema, 

katero pa planira izven delovnega urnika (šolskega pouka) naročnikov.  
 
Naročnik se v času trajanja pogodbe obvezujejo odjemati toploto, ki je potrebna za zgoraj navedene 
stavbe v celoti iz kotlovnice na sekance lesne biomase in ob tem: 

- svoje potrebe po toploti za stavbo zadovoljevati izključno z izvajalčevo oskrbo, razen 
proizvedene toplote iz obstoječih toplotnih črpalk, v kolikor je strošek nižji od stroška toplote 
iz skupne kotlovnice, letna proizvedena toplota za potrebe tople sanitarne vode in ogrevanja 
prizidka telovadnice znaša približno 60 MWh, 

- imenovati osebo za koordinacijo in določitev režima ogrevanja posameznih objektov 
naročnikov, 

- sproti obveščati izvajalca o motnjah pri dobavi toplote, 
- odgovarjati za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti 

toplotnih naprav s strani naročnikov oziroma naročnikovih uporabnikov, 
- izvajalcu omogočiti priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje, 
- obvestiti izvajalca o okvari merilne naprave, 
- odgovarjati za škodo izvajalcu, ki je nastala zaradi nedovoljenih posegov naročnikov oziroma 

naročnikovih uporabnikov na toplotnih napravah, 
- redno in v celoti plačevati svoje denarne obveznosti, določene s to pogodbo. 

 
Obveznosti izvajalca in priklop na toplovodno omrežje 

 
3. člen: POGODBENI ROKI 

 
Naročniki uvedejo izvajalca v delo v roku 5 dni od podpisa te pogodbe. 
 
Skrajni rok za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja je 9 mesecev od uvedbe v delo, pri 
čemer je izvajalec dolžan po izdelavi posamezne projektne dokumentacije DGD, PZI in PID le-to 
posredovali v potrditev naročnikom.   
 
Skrajni rok za izgradnjo LB Kotlovnice s toplovodom in toplotnimi postajami in pričetek dobave 
toplote ter pričetek upravljanja kotlovnice je 31.08.2021. Skrajni rok za pridobitev uporabnega 
dovoljenja je 30.09.2021. 
 
Obdobje dobave toplote in upravljanja kotlovnice je ______ let od uspešno izvedene primopredaje 
izvedbe kotlovnice. 
 
Gradnja LB Kotlovnice s toplovodom in toplotnimi postajami se izvaja v času letnih šolskih počitnic. 
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4. člen: OBSEG OSKRBE S TOPLOTO 

 
Priključna moč znaša 650 kW. 
Ocenjena letna poraba toplote za stavbo je približno 420 MWh/leto.  
Izvajalec zagotavlja potrebno toplotno priključno moč in stavbo oskrbuje s potrebno količino toplote 
za ogrevanje.  
 

5. člen: PRAVICE IN DOLŽNOSTI IZVAJALCA 
 
Izvajalec ima pravico in dolžnost vgrajene naprave v kotlovnici sistema toplovodnega ogrevanja 
voditi in vzdrževati. 
 
Izvajalec ima pravico in dolžnost vzdrževati osnovna sredstva, orodje in inventar skladno s pravili 
dobrega gospodarja ter nadomeščati obrabo naprav. Izvajalca zadeva nevarnost slučajnega 
propada stvari. Nadomeščene naprave so po preteku pogodbe last Občine Tolmin. 
 
Izvajalec ima dolžnost skrbeti za vzdrževanje in izboljšanje nepremičnin, zlasti pa kotlovnice in 
toplovodnega omrežja. 
 
Izvajalec je dolžan plačevati tudi vse javne dajatve v zvezi s premoženjem, vzetim v neodplačni 
zakup.  
 
Izvajalec prevzame tudi vse obveznosti zavarovanja kotlovnice po veljavnih predpisih. Zavarovalnina 
mora ustrezati pokritju vrednosti stvari, kakor so navedene v tej pogodbi. 
 
Izvajalca zadevajo tudi vsi ugovori in zahtevki tretjih, ki bi se nanašali na poslovanje in, ki izvirajo iz 
pogodbenih in zakonskih obveznosti. 
 
Za dobavo toplote naročnikovim stavbam je potrebna vgradnja ustreznih merilnih naprav (toplotnih 
števcev) nazivne moči, določene v projektni dokumentaciji, in sicer pod naslednjimi pogoji: 

- mesto predaje toplote je toplotni števec na toplotnih postajah,  
- morebitne poškodbe toplotnega števca oziroma drugih naprav, potrebnih za dobavo toplote 

mora naročnik sporočiti v 24 urah, 
- izvajalec v celoti odgovarja za vse poškodbe naprav zaradi požara ali kraje in za neavtoriziran 

poseg s strani izvajalca oziroma njegovih uporabnikov.  
 
Izvajalec zagotavlja vse naložbe in storitve, potrebne za obratovanje sistema za proizvodnjo toplote 
s predvideno sodobno tehnično opremo. 
 
Po pripravi sistema za proizvodnjo toplote za obratovanje izvajalec z namenom oskrbe naročnikov 
s toploto skrbi za obratovanje sistema za proizvodnjo toplote in vzdržuje vso njegovo opremo. 
 
Stroške za sekance lesne biomase, potrebne za delovanje naprav znotraj njegovih meja 
odgovornosti v okviru sistema za proizvodnjo toplote, krije izvajalec. 
 
Izvajalec je odgovoren za vzdrževanje in popravila naprav za proizvodnjo toplote, ki so v mejah 
dobave izvajalca ves čas trajanje te pogodbe.  
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Izvajalec se obvezuje, da bo kot je to običajno sklenil zavarovanje za sistem za proizvodnjo toplote, 
in sicer v obsegu, v katerem sistem ne more biti vključen v naročnikovo zavarovanje stavb. Izvajalec 
bo priskrbel tudi dokaz o obstoju takšnega zavarovanja. 
 
Izvajalec zagotavlja varnost obratovanja, zanesljivost dobave toplote, zagotavljanje dobave toplote, 
zagotavljanje predpisane kakovosti dobavljene toplote oziroma storitev ter varovanje okolja, kar 
vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje podnebnih razmer. 
 
Izvajalec bo moral po zaključku del, ki so predmet javnega naročila, usposobiti upravljalca stavbe za 
energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v roku 2 let po zaključenih delih, ki so 
predmet javnega naročila, zagotovi doseganje načrtovane porabe energije (toplote in električne 
energije) in vode. 
 
Ob predaji kotlovnice po preteku ______ - letnega obdobja mora biti izveden generalni servis vseh 
naprav tako, da bo kotlovnica predana naročnikom v funkcionalnem stanju. Potrdilo o servisu mora 
biti sestavni del primopredajnega zapisnika. 
 
Izvajalec se zavezuje po podpisu predmetne pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe o ustanovitvi 
stavbne pravice, katero bo na podlagi izjave, št. 410-0042/2020 z dne 24.03.2020, priložene razpisni 
dokumentaciji, ustanovila lastnica Občina Tolmin. Stavbna pravica se ustanovi v javnem interesu, ki 
ga predstavlja potreba po postavitvi kotlovnice na sekance lesne biomase ob ŠC Tolmin. Stavbna 
pravica, ki je predmet posebne pogodbe, se nanaša na pravico imetnika stavbne pravice (izvajalca), 
da zgradi in ima v lasti zgrajen objekt oziroma opremo. Imetnik stavbne pravice (izvajalec) se zaveže 
na zemljišču, na katerem je s to pogodbo pridobil stavbno pravico, postaviti kotlovnico na sekance 
lesne biomase. 
 

6. člen: PRAVICE IN DOLŽNOSTI NAROČNIKA  
 
Naročniki zagotavljajo opremljenost kotlovnice s potrebnimi dovodnimi in odvodnimi cevovodi. 
Cevovodi so nameščeni tako, da je lahko oskrba motena samo ob poškodovanju varnostnih naprav 
tretjih oseb. 
 
Naročniki izvajalcu dovolijo dostop do vseh naprav in izvedbo vseh del, ki so potrebna, da izvajalec 
izpolni svoje obveznosti.  
 
Sistem za proizvodnjo toplote nadzoruje izvajalec. Naročniki imajo pravico ob kateremkoli času 
pregledati katerokoli napravo in izvajalca opozoriti na morebitne okvare in poškodbe. Naročniki se 
obvezujejo, da bodo v primeru, če jih bo za to prosil izvajalec, brezplačno izvedli običajne ukrepe, 
potrebne za obratovanje sistema (npr. odčitavanje podatkov z merilnih instrumentov in števcev, 
upravljanje stikal, pregled položajev ventilov). V primeru prenosa dodatnih obveznosti na 
naročnikovo osebje za vzdrževanje bodo te dolžnosti, obveznosti in plačilo urejeni posebej. 
 
Izvajalec zagotovi ustrezno zavarovanje stavbe nove kotlovnice, celotne opreme in toplovodov s 
toplotnimi postajami. Naročniki zagotovijo vključitev naprav za proizvodnjo in distribucijo toplote v 
obstoječe ali novo sklenjeno zavarovanje stavb le za opremo, ki je v njihovi lasti znotraj njihovih 
stavb.  
 
Na objektu naročniki v času gradnje izvajalcu brezplačno zagotovijo električno energijo ter vodo za 
izvedbo ukrepov za vzpostavitev sistema za proizvodnjo toplote na sekance lesne biomase.  
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Po zaključku gradnje izvajalec zagotovi lasten električen priključek in vodovodni priključek za 
delovanje kotlovnice na sekance lesne biomase.  

 
7. člen: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

 
Izvajalec izroči naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin ob podpisu pogodbe do pridobitve 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja kot zavarovanje za dobro izvedbo vseh pogodbenih 
obveznosti bianco menico z menično izjavo v višini 5 % pogodbene vrednosti dobave toplote za 
celotno pogodbeno obdobje brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj 60 dni 
po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
 
Izračun ocenjene vrednosti dobave toplote se izvede po formuli povprečna ponujena cena x 
predvidena letna poraba x število let trajanje pogodbenega obdobja. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 9 mesecev od uvedbe v delo pridobil gradbeno dovoljenje za 
izvedbo del. V kolikor gradbenega dovoljenja ne pridobi v tem času, lahko zaprosi za podaljšanje, 
vendar ne več kot za 2 meseca, ob podaljšanju zavarovanja iz prvega odstavka tega člena te 
pogodbe.  
 
V roku 15 dni od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja bo izvajalec naročniku Osnovni 
šoli Franceta Bevka Tolmin izročil bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro in 
pravočasno izvedbo vseh pogodbenih del, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti dobave toplote 
za celotno pogodbeno obdobje brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj 60 
dni po zaključku trajanja predmetne pogodbe. 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik Osnovna šola Franceta Bevka 
Tolmin unovči v naslednjih primerih: 
v znesku terjatve, ki jo imajo naročniki do izvajalca: 

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ali storitev v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, 
zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno 
dokumentacijo, 

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali 
namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež, 

- če ta svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti 
ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnikov; 

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja 
pogodbene kazni: 

- če izvajalec naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin ne preda podaljšanja finančnega 
zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin to 
lahko zahteva, 

- če bodo naročniki pogodbo razdrli zaradi kršitev na strani izvajalca, 
- če bodo naročniki razdrli pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca, 
- če se bo tekom izvedbe predmeta te pogodbe več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec predmet 

te pogodbe izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo so 
naročniki zavrnili, 

- če posameznemu naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu 
posameznega naročnika, 
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- če posameznemu naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, 
zaradi česar bi morali naročniki javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali, če posamezni 
naročnik utrpi kakšne druge posledice. 
 

8. člen: MERJENJE PORABE TOPLOTE  
 
Izvajalec določi porabo toplote s pomočjo umerjenega merilnika in umerjenega števca toplote na 
dogovorjenih mejah oskrbe s toploto. 
 
Naročniki imajo pravico, da za lastno kontrolo priskrbijo, vgradijo in vzdržujejo drugo merilno opremo 
enake vrste in merilnega obsega. 
 
Naročniki imajo pravico, da od ustreznega akreditiranega organa kadarkoli zahtevajo pregled 
merilne opreme izvajalca. Če so ugotovljena odstopanja pri polni obremenitvi merilne opreme večja 
od ± 5 %, nosi stroške nadzora izvajalec, v nasprotnem primeru pa stroške krijejo naročniki. Če 
pregled pri polni obremenitvi merilne opreme pokaže odstopanja večja od ± 5 % ali druge računske 
napake, potem je potrebno znesek, ki je bil v obdobju, za katerega je mogoče ugotoviti, da je prišlo 
do napake, preveč ali premalo zaračunan, ustrezno korigirati. Rezultati pregleda so obvezujoči za 
vse pogodbene stranke. Če velikosti napake ni mogoče točno določiti ali če merilna oprema preneha 
delovati, mora izvajalec porabo toplote v obdobju od zadnjega pravilnega odčitka oceniti glede na 
povprečno porabo v merilnih obdobjih pred in po merilnem obdobju, v katerem je prišlo do napake, 
ali pa glede na porabo v predhodnem letu. Dejanske okoliščine in pogoji - v primeru oskrbe s toploto 
predvsem vremenski vplivi - morajo biti v izračunu porabe toplote upoštevani na primeren način. 
Reklamacija je, razen v primerih, ko je mogoče napako z gotovostjo potrditi za daljše obdobje, 
omejena na merilno obdobje pred odkritjem napake. Kadar je mogoče napako z gotovostjo potrditi 
za daljše obdobje, je reklamacija omejena na obdobje največ dveh let. 
 

9. člen: CENA TOPLOTE IN NJIHOVA KOREKCIJA  
 
Cena dobave toplote znaša: 
 

CENA TOPLOTE vrednost brez DDV vrednost z DDV 

VARIABILNI DEL €/MWh                                         

FIKSNI DEL €/kW/leto   
POVPREČNA CENA €/MWh   

 
1. Cena toplote se določa v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko 
ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/2017).  
 
2. Cena je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del cene se obračuna v €/MWh 
dobavljene toplote in fiksni del cene v €/kW (kilovat priključne moči). 
 

b.1. Variabilni del cene zajema: 
- stroške energentov (premog, zemeljski plin, nafta, naftni derivati, obnovljivi viri energije, 

odpadki ter ostali energenti), 
- stroške nabavljene toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem, 
- stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji toplote in na distribucijskem 

sistemu, 
- stroške električne energije za pogon črpalk na primarnem distribucijskem sistemu, 
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- stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave), 
- stroške emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brezplačno. 

b.2. Fiksni del cene zajema vse ostale upravičene stroške obratovanja in sicer: 
- stroške materiala brez stroškov energentov in nabavljene toplote, vključenih v variabilni 

del cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote, 
- stroške storitev, 
- stroške dela, 
- amortizacijo, 
- druge odpise vrednosti, 
- druge odhodke (stroške) poslovanja, 
- odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv. 

 
3. Izvajalec lahko uveljavi zvišanje variabilnega dela cene v primeru zvišanja izhodiščne cene ali 
spremembe strukture vhodnih energentov in mora uveljaviti znižanje cene v primeru znižanja 
izhodiščne cene ali spremembe strukture vhodnih energentov. 
 
Izhodiščna cena z vsemi davki in DDV: 
 

Energent Enota 
Izhodiščna cena 

na enoto v € 
Struktura v % Ponder 

Biomasa 
(sekanci) 

Kg 0,075 € / kg 84 % a1 

Električna 
energija 

kWh 0,1731 € / kWh 6 % 
a2  

Dizelsko gorivo l 1,271 € / l 10 % a3 
VIR:  

Lesna biomasa – sekanci: na spletni strani GIS 

http://www.s4q.si/cene-lesnih-goriv                                        
Diesel iz objav na spletni strani MGRT: povprečje leta 2018 
http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_
derivatov/  
Električna energija iz objav na spletni strani SURS; cena el. energije za negospodinjske odjemalce; 

standardna porabniška skupina IB, (20-500 MWh); z vsemi davki,  leto 2018 

https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/30_Okolje/30_Okolje__18_energetika__02_18175_cene_e
nergentov/1817520S.px/table/tableViewLayout2/ 
 
Spodaj je priložena formula za izračun novega variabilnega dela cene toplote, ki je povzeta po Uredbi 
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za 
tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/2014). 
 

 
 
∑ a =1  
 
Pri tem pomenijo:  
VCp = novi variabilni del cene za dobavljeno toploto v €/MWh (brez DDV),  
VC0p = izhodiščni variabilni del cene za dobavljeno toploto v €/MWh (brez DDV),  
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ai = ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote,  
Ei = nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote,  
Eoi = izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote.  
 
Cena toplote iz sekancev lesne biomase ne sme v nobenem primeru biti višja od 90 % cene – 
stroškov ogrevanja na ELKO, vključujoč vseh stroškov, povezanih z ogrevanjem ob ceni energenta.  
 
Strošek ogrevanja na ELKO za vse odjemalce v ŠC Tolmin je v letu 2018 znašal  98,33 € / MWh 
brez DDV oziroma 119,96 € / MWh z DDV, ob upoštevanju nabavne cene ELKO 0,754 € / liter brez 
DDV oziroma 0,921 € / liter z DDV. 
 

10. člen: DOLOČITEV IN NAČIN PLAČILA IZVAJALCU 
 
Za dobavljeno toploto bo izvajalec izstavljal mesečne račune skladno z določbami pogodbe do 5. 
dne v tekočem mesecu za dobavljeno toploto preteklega meseca skladno s stanjem števca zadnjega 
dne v mesecu.  
 
Izvajalec račune izstavlja posameznim naročnikom znotraj ŠC Tolmin. Naročniki so dolžni v roku 10 
dni od prejema računa tega pregledati in plačati nesporni del 30. dan po prejemu. 
 
Naročniki so o odčitkih z merilnikov, ki so osnova za določitev zneska plačila, obveščeni pisno. 
 

11. člen: VZDRŽEVANJE, POPRAVILA IN ODPRAVA MOTENJ 
 
Vzdrževanje in popravila naprav, za katere je odgovoren izvajalec, vključno z vsemi popravili do 
dogovorjene meje odgovornosti izvajalca, so obveznost izvajalca, na drugi strani meje odgovornosti 
pogodbenih strank pa so za vzdrževanje in popravila odgovorni in plačniki izključno naročniki. 
 
Izvajalec zagotovi, da je odprava motenj na napravah za oskrbo s toploto v skladu z metodologijo 
za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, ki jih določa 
pristojni organ. 
 
Izvajalec se zaveže, da bo za potrebe nemotenega delovanja kotlovnice zagotovil delovanje sistema  
z avtomatskim alarmom v primeru okvar oziroma izpada kotlovnice na sekance lesne biomase. 
 
Izvajalec se zaveže, da bo vse napake odpravil v čim krajšem možnem času, vendar ne dlje kot v 
roku 12 ur od trenutka, ko je prejel alarm, da je kotlovnica na sekance lesne biomase v okvari in ne 
deluje.  
 
Dogovorjeni čas za odpravo motenj je v primerih, kadar je zamuda posledica višje sile ali drugih 
okoliščin, katerih odstranitev je za izvajalca nemogoča, brezpredmeten. 
 
V primeru, da bi prekinitev oskrbe s toploto iz sistema sekancev lesne biomase vplivala na toplotno 
ugodje uporabnikov ŠC Tolmin (da pade temperatura v prostorih ŠC za več kot 2 Cº od normirane), 
izvajalec vzpostavi ogrevanje preko obstoječe ELKO kotlovnice, ki jo prevzema v upravljanje, 
vključno z vikendi in prazniki, v kolikor je objekt takrat v uporabi.  
 
Izvajalec se mora na zahtevo posameznega naročnika odzvati najkasneje v roku 2 ur, ko gre za 
posege na napravah, katere lahko izvede na daljavo (npr. popravek nastavitev ogrevalnih 
režimov,..).  
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Za odpravo motenj na napravah do dogovorjene meje odgovornosti naročnikov so odgovorni in 
plačniki izključno naročniki. 
 

12. člen: LASTNIŠTVO 
 
Sistem za oskrbo s toploto, ki ga je izvajalec vgradil na podlagi predmetnega javnega naročila v 
stavbo, preide po poteku pogodbenega obdobja dobave toplote brezplačno v last edine 
ustanoviteljice naročnikov ter lastnice objektov ŠC Tolmin, Občine Tolmin.  
 

13. člen: TRAJANJE POGODBE 
 
Ta pogodba prične veljati, ko jo podpišejo pogodbene stranke in je s strani izvajalca ob predložitvi 
pogodbe naročniku Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin predloženo tudi ustrezno finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menica z menično izjavo). V nasprotnem 
primeru si naročniki pridržujejo pravico do razveze pogodbe. 
 
Naročniki in izvajalec imajo pravico predčasne prekinitve pogodbe v primeru, kadar nasprotna 
pogodbena stranka po lastni krivdi kljub predhodnim opominom z določanjem rokov in grožnjo 
odpovedi pogodbe s svojim obnašanjem grobo krši načela celotnega pogodbenega razmerja, tako 
da v dobri veri ta stranka ne more pričakovati upoštevanja določb te pogodbe do prenehanja njene 
veljavnosti. 
 
Izvajalec ima pravico predčasne prekinitve pogodbe tudi v primeru, kadar naročniki po lastni krivdi 
kljub predhodnim opominom z določanjem rokov in grožnjo odpovedi pogodbe niso plačali 
pogodbeno dolgovanega plačila tudi po izteku naknadnega roka, postavljenega skupaj z grožnjo 
odpovedi, brez opravičljivega razloga za zavrnitev storitev. 
 

14.  člen: PODIZVAJALCI (se uporablja, če pri javnem naročilu nastopajo podizvajalci) 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo za izvajalca izvajali dela še naslednji podizvajalci: 

Naziv in naslov podjetja:  
Matična številka:  
Davčna številka:  
Transakcijski račun št.:  
Vrsta del:  
Vrednost del:  
Rok izvedbe del:  
Neposredno plačilo:  

(preglednice se dodajajo za vsakega podizvajalca posebej) 

 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o 
morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer 
najkasneje v 5. dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec 
skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente: 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, kot je to določeno v 
razpisni dokumentaciji, 

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 oziroma druge lastne izjave 
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije,  
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- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, 
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-
3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega obračuna oziroma situacije s strani 
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem za njihova opravljena dela. 
 
Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan svojemu obračunu oziroma situaciji obvezno priložiti obračune oziroma situacije 
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 
 
Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 
dneh od plačila končnega obračuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno 
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
 

15. člen: PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 
Pogodbene stranke so seznanjene, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS št. 69/2011) nična pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije 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 omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku. 

 
Pogodbene stranke s podpisom na tej pogodbi potrjujejo, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni podan 
nobeden od zgoraj navedenih razlogov za ničnost pogodbe.  
 

16. člen: SOCIALNA KLAVZULA 
 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
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in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 
za prekršek,  

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti še najmanj šest mesecev 
oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu 
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-
3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana 
z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu 
sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se 
šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 

17. člen: KONČNE DOLOČBE 
 
Odpoved ali spremembe pogodbe kot tudi opomini in obvestila o naknadnih rokih so veljavni, če so 
posredovani v  pisni obliki. 
 
Če je katerikoli člen te pogodbe neveljaven ali pa to postane, to na veljavnost ostalih členov ne 
vpliva. Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo takšen neveljaven člen nadomestile z ustreznim 
veljavnim členom, ki bo čim bližje ekonomskemu in dejanskemu namenu neveljavnega člena. 
 
V primeru, da ta pogodba vsebuje kakršnokoli vrzel v zvezi z zadevo, ki jo ureja, se pogodbene 
stranke obvezujejo, da bodo to vrzel zapolnile v okviru pomena in duha te pogodbe s sklenitvijo 
aneksa k tej pogodbi. 
 
Spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, jih 
bo reševalo pristojno sodišče. Če se spor v zvezi s to pogodbo nanaša predvsem na dejanska 
vprašanja, tehnična stanja stvari ali postopke obračunavanja po tej pogodbi, morajo pogodbene  
stranke za razjasnitev najprej določiti uradno določenega in zapriseženega strokovnjaka kot 
izvedenca razsodnika. Če pogodbene stranke potem priznajo rezultat izvedenskega mnenja, je ta 
obvezujoč. Pogodbena stranka, ki ni imela prav, nosi stroške izvedenskega mnenja. 
 
V primeru, da izvajalec v pogodbenem roku ne pridobi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali 
ne pridobi nepovratnih evropskih kohezijskih sredstev za izvedbo projekta, je ta pogodba nična. V 
tem primeru pogodbene stranke nimajo nobenih odškodninskih zahtevkov ena do druge.  
 
V primeru, da se v dobi trajanja te pogodbe ekonomski ali pravni pogoji ali osnove, na katerih 
temeljijo členi te pogodbe v primerjavi s stanjem ob sklenitvi te pogodbe spremenijo v takšni meri, 
da pogodbene storitve niso več v primernem razmerju s pogodbeno dogovorjenim plačilom, je 
potrebno to pogodbo z aneksom prilagoditi spremenjenim pogojem. 
 
Ta pogodba je sestavljena v 8 enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po 2 izvoda. 
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Datum:         
Številka:      
 
NAROČNIK:        
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN       
 
Vladimir Mavri, ravnatelj  
 
 
 
 
Datum:         
Številka:      
 
NAROČNIK:        
VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN       
 
Martina Kenda, ravnateljica 
 
 
 
 
Datum:         
Številka:      
 
NAROČNIK:        
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN 
 
Branko Velišček, direktor 
 
 
 
 
Datum:         
Številka:      
 
IZVAJALEC:        
_________________________________ 
 
____________________, direktor 
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OBRAZEC št. 13 
 

PONUDBENI PREDRAČUN – INFORMATIVNI POPIS DEL PREDVIDENIH 
POTREBNIH UKREPOV ZA IZVAJANJE PREDMETNEGA JAVNEGA 

NAROČILA (POTREBNA GOI DELA)  
 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
  
 

 
 

 
Ponudnik izdela informativni popis del predvidenih potrebnih ukrepov za izvajanje predmetnega 
javnega naročila (potrebna GOI dela) iz predloge v formatu .xls in ga priloži obrazcu št. 13. 
Ponudbeni predračun vsebuje količine, cene na enoto ter vrednosti posameznih postavk. V 
rekapitulaciji mora ponudnik prikazati skupno vrednost brez DDV, DDV ter skupno vrednost ukrepov 
z DDV.  
 

 
 

____________________________________ 
            Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

            ____________________________________ 
                podpis 
 
   
V/na ______________, dne ___________. 

 
 
 

  

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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OBRAZEC št. 14 
 

AMORTIZACIJSKI NAČRT POVRAČILA INVESTICIJE SISTEMA PROIZVODNJE 
TOPLOTE NA SEKANCE LESNE BIOMASE 

 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
  
 

 
 
 

Ponudnik izdela amortizacijski načrt povračila investicije sistema proizvodnje toplote na sekance 
lesne biomase iz predloge v formatu .xls in ga priloži obrazcu št. 14. Investicija se povrne v letu kot 
je ponudnik ponudil konec pogodbenega razmerja in katero ne sme biti daljše od 20 let.  
 

 
 

____________________________________ 
              Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

            ____________________________________ 
                podpis 
 
   
 
 
 
 
V/na ______________, dne ___________. 

  

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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OBRAZEC št. 15 
 

IZRAČUN POVPREČNE CENE TOPLOTNE ENERGIJE  
V SISTEMU DALJINSKEGA OGREVANJA NA SEKANCE LESNE BIOMASE 

 
Predmet naročila: Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na sekance lesne biomase 
ŠC Tolmin  
  
 

 
 
 
Ponudnik prikaže strukturo cene toplote razdeljeno na fiskni del, to je €/kW priključne moči toplotne 
postaje ter variabilni del, to je €/MWh po kalorimetru v toplotni postaji ter glede na predvidene letne 
količine dobavljene toplote izračuna povprečno ceno toplotne energije v €/MWh iz predloge v formatu 
.xls in priloži obrazcu št. 15.  
 

 
 

____________________________________ 
              Ime in priimek zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta 
   
 

            ____________________________________ 
                podpis 
   
 
 
V/na ______________, dne ___________. 
 
  

Firma gospodarskega subjekta 
Naslov gospodarskega subjekta 
Davčna številka 
Matična številka 
Zakoniti zastopnik gospodarskega 
subjekta 
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OBRAZEC št. 16 

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE 
 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovojnico! 
 

Pošiljatelj:  Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik): 
Naziv: 

 
 

Datum:  
 

 
 

Ura:  
 

     
Naslov: 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

Podpis:  
žig 

   

 
 
 
 
 
 

Dobava toplote z vgradnjo 
sistema proizvodnje toplote 
na sekance lesne biomase  

ŠC Tolmin 
 

  
Prejemnik: 

 

KOMUNALA TOLMIN d.o.o. 
Poljubinj 89h 

5220 TOLMIN 

 

 

številka: 
 
6/2020 JN VV (Komunala Tolmin d.o.o.) 
 

  

skrbnik: Barbara Mozetič 

  

NE ODPIRAJ! 
ZAVAROVANJE ZA 

RESNOST PONUDBE 
 


