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Vsem ponudnikom 

 

 

 

ZADEVA: Sprememba razpisne dokumentacije za dobavo električne energije  (Javni 

razpis objavljen v Uradnih objavah EU, št. TED 91387-2012 in na Portalu 

javnih naročil RS, št. JN2988/2012 dne 16.3.2012) - popravek 

 

 

Naročnik je ugotovil, da je prišlo do napake v razpisni dokumentaciji. Zaradi tega 

spreminjamo razpisno dokumentacijo in sicer v poglavju 1 »Splošne določbe naročila«, pod 

točko 1.11 Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije, 1.12. Dopustne dopolnitve 

ponudbe, v poglavju 4 »Opis naročila – tehnične specifikacije« pod točko 4.1 Predmet 

naročila ter OBRAZEC 15 – VZOREC POGODBE. 

 

Spremembe so naslednje: 

 

 Točka 1.11., ki se je glasila: 

 

1.11       Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije 
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb 
spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so 
dokumentacijo dvignili.  
 

Se pravilno glasi: 

 

 

1.11       Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije 
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb 
spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval na portalu javnih 
naročil. Rok za oddajo ponudb bo ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti 
naročnika posledično vežejo na nove roke. 
 
 

 Zadnji odstavek točke 1.12., ki se je glasil: 

 

 

1.12       Dopustne dopolnitve ponudbe 
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Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu 
(ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe 
pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnji predloženi ponudbi. 
 
 
Se pravilno glasi: 

 

1.12       Dopustne dopolnitve ponudbe 
 
Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu 
(ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah).  
 

 

 Drugi odstavek točke 4,1. ki se je glasil: 

 

4.1 Predmet naročila 
Pogodbo se sklepa od 1.5.2012 do 31.12.2013. 
 
 

Se pravilno glasi: 

 

 

4.1 Predmet naročila 
Pogodbo se sklepa od 1.6.2012 do 31.12.2013. 
 
 

 OBRAZEC št. 15 , Vzorec pogodbe: 
 
Spremeni se 1. odstavek 1. Člena, ki se je glasil: 
 
S to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa prevzame obveznost dobave električne 

energije v predvideni okvirni količini 8.070.000 kWh za obdobje od 01.05.2012 do 

31.12.2013 - oziroma z dnem, ko merilna mesta iz 16.člena te pogodbe preidejo v bilančno 

skupino dobavitelja. 
 
Se pravilno glasi: 
 

S to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa prevzame obveznost dobave električne 

energije v predvideni okvirni količini 8.070.000 kWh za obdobje od 01.06.2012 do 

31.12.2013 - oziroma z dnem, ko merilna mesta iz 16.člena te pogodbe preidejo v bilančno 

skupino dobavitelja. 

 
Spremeni se 10. Člen, ki se je glasil: 
 

Če dobavitelj ne bo izvršil pogodbenih dobav v dogovorjenem roku je dolžan  plačati 

naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ od vrednosti pogodbenih dobav za vsak zamujeni 

koledarski dan. 
 
Vrednost pogodbenih dobav, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi 

bruto sklenjene pogodbene vrednosti za celoten čas veljavnosti pogodbe. 
 



3 

 

Dobavitelj povrne naročniku tudi vso nastalo dokazano škodo nastalo zaradi prekinitev 

v dobavah električne energije. 
 

Naročnik  ne more odstopiti od pogodbe pred potekom obdobja iz 1. člena te pogodbe. Če 

naročnik odstopi od pogodbe pred potekom obdobja iz 1. člena pogodbe, je dolžan 

dobavitelju povrniti vso škodo ter plačati pogodbeno kazen. Pogodbena kazen lahko znaša 

do 20 % pogodbene vrednosti, ugotovljene na osnovi pogodbenih količin in pogodbene 

cene. 

 

Se pravilno glasi: 

 

Naročnik  ne more odstopiti od pogodbe pred potekom obdobja iz 1. člena te pogodbe. Če 

naročnik odstopi od pogodbe pred potekom obdobja iz 1. člena pogodbe, je dolžan 

dobavitelju povrniti vso škodo ter plačati pogodbeno kazen. Pogodbena kazen lahko znaša 

do 20 % pogodbene vrednosti, ugotovljene na osnovi pogodbenih količin in pogodbene 

cene. 

 

V pogodbo se dopolne z naslednjim besedilom: 

 

- Obračun 

V kolikor dobavitelj do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunske 

podatke za pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko 

porabo v preteklem mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu. 

 

- Nepravilna registracija porabljene električne  

V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, je 

odjemalec dolžan nemudoma obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

(SODO). SODO ugotovi obseg in čas nastanka napake v skladu z določili veljavnih 

Splošnih pogojev za dobavi in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja 

električne energije. O ugotovljenih izpadlih količinah je SODO dolžan obvestiti tako 

odjemalca kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko poračunata pri naslednjem obračunu 

oziroma v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji. 

 

- Merilna mesta - spremembe 

V primeru izključitve oziroma  ukinitve merilnega mesta oziroma spremembe na 

merilnem mestu, mora naročnik obvestiti dobavitelja najkasneje v roku 8 dni po 

spremembi. V primeru priključitve novih merilnih mest mora naročnik upoštevati določila 

Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja 

električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), ki določajo da dobavitelj prične  z 

dobavo električne energije novim merilnim mestom s prvim dnem v mesecu, če je bila 

popolna zahteva za zamenjavo dobavitelja  oddana sistemskemu operaterju najkasneje do 

10 dne v mesecu pred pričetkom dobave. 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Strokovna komisija 

              ŽUPAN 



4 

 

         Boris POPOVIČ 

 

 

 

 

 

Posredovati: 

- na Portal javnih naročil sprememba rokav točki 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


