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1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE 
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. 
(v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb 
podajo svojo pisno ponudbo.  
 
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na 
predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. 
 
Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila 
in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki 
skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.  
 
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije. 
 
 

2. SPLOŠNO 
 

2.1 Naročnik 
 

Družba PLINOVODI,  
Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 

Skrajšan naziv firme PLINOVODI d.o.o. 

Naslov družbe Cesta Ljubljanske brigade 11b,  
p.p. 3720, 1001 Ljubljana 

Matična številka podjetja 1954288000 

ID številka za DDV SI31378285 

 
2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik) 
 

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA: 
 

Naslov: 
 

Matična št.: 
 

Identifikacijska št. za DDV: 
 

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke): 
 

Telefon: 
 

E-mail: 
 

Mobilni telefon: 
 

Odgovorni predstavnik po pogodbi: 
 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: 
 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 
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2.3 Predmet javnega naročila je storitev platforme za rezervacijo zmogljivosti za obdobje od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2020. 
 

Skladno z veljavno zakonodajo operater prenosnega sistema prenosne zmogljivosti na povezovalnih točkah dodeljuje 
preko spletne rezervacijske platforme. Predmet javnega naročila je zagotovitev storitve delujoče spletne 
rezervacijske platforme v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 459/2017 (v nadaljevanju: Uredba) in izvajanje dražb 
prenosnih zmogljivosti v obdobju od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2020 za vse povezovalne točke naročnika. 
 
Obdobje izvajanja storitev: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2020. 
 
Rok plačila je 30 koledarskih dni od dneva uradnega prejema računa. 
 
Ponudba mora biti veljavna vsaj še 120 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb. 
 

2.4 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu z merili iz te razpisne dokumentacije. 
 
2.5 Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji z objavo v skladu s 45. členom 

ZJN-3. Prejete ponudbe bo naročnik obravnaval kot prijave za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Po 
pregledu prejetih ponudb bo naročnik na pogajanja povabil tiste ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za 
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in katerih ponudbe bodo skladne z zahtevami in pogoji, določenimi 
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo ocenjeval ponudbe po izvedenih pogajanjih o ceni. 

 
Minimalne zahteve in merila za oddajo javnega naročila ne morejo biti predmet pogajanj. Naročnik bo med pogajanji 
zagotovil enako obravnavo vseh ponudnikov in informacij ne bo nudil diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri 
ponudniki imeli prednost pred drugimi. 
 
Pogajanja o ceni se bodo izvedla pisno z vsemi ponudniki hkrati na način kuvertiranja. Kuverte se označijo z imenom 
ponudnika, v kuverto se vstavi prazne obrazce ponudbe in se jih izroči predstavnikom ponudnikov. Ko predstavniki 
ponudnikov izpolnijo obrazce ponudbe in jih vstavijo v kuverte, se kuverte odprejo v prisotnosti vseh predstavnikov 
ponudnikov in preberejo končne ponudbene vrednosti. Naročnik bo praviloma izvedel en krog pogajanj. V kolikor bo 
naročnik izvedel več krogov pogajanj, bo obvestil ponudnike o zadnjem krogu pogajanj in določil skupni rok za 
predložitev morebitnih novih ali spremenjenih ponudb.  

 
Naročnik bo na nadaljevanje pogajanj povabil tistega ponudnika, ki bo ponudil najnižjo skupno ponujeno ceno. 
Nadaljevanje pogajanj se bo nanašalo na sestavo končne verzije pogodbe. Naročnik v prilogi 13 navaja besedilo 
osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in bo moral biti med drugim sestavni del končne verzije 
dogovorjene pogodbe. Končno verzijo besedila pogodbe, bosta naročnik in najugodnejši ponudnik skupaj sestavila in 
dogovorila na pogajanjih. Pri tem bodo morale biti upoštevane vse bistvene zahteve naročnika. Ponudnik mora k 
prilogi 13 predložiti predlog pogodbe, ki bo predmet pogajanj in ki mora vsebovati najmanj vsebino členov, navedenih 
v prilogi 13. 

 
V kolikor bi ponudbo oddal le en ponudnik, si naročnik pridržuje pogajanja izvesti ustno ali pisno (na način 
kuvertiranja, preko elektronske komunikacije ali s pozivom na izboljšanje ponudbe), vse v več krogih pogajanj vse 
dotlej, dokler ne bo dosežena za naročnika najugodnejša vrednost. 
 
Predstavnik ponudnika je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan predložiti pooblastilo, da se v imenu in za račun 
podjetja, ki ga zastopa, udeležuje pogajanj in se lahko pogaja v vseh elementih ponudbe ter podpiše ponudbe dane 
v pogajanjih v pisni obliki. 
 
Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. 
 

2.6 Rok za predložitev ponudb je 4.4.2018 do 10.00 ure. Če ponudba ne bo predložena do roka za predložitev ponudb, 
se šteje, da je bila predložena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb 
neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 
 

2.7 Ponudba mora biti predložena na naslov naročnika v zaprti kuverti. Za natančnejša navodila glej PRILOGO 14. 
 

2.8 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni 
pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (dni) dni pred rokom za 
predložitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno 
predložena vprašanja. Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane 
preko portala javnih naročil.  

 
Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so 
sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore 
na vprašanja in dodatna pojasnila. 
 

2.9 Javno odpiranje ponudb bo dne 4.4.2018 ob 12.00 uri na naslovu naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo 
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju 
ponudb. V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na 
odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh posredoval vsem ponudnikom. 

 
2.10 Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša. 
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3. MERILO 
 
Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša 
ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna vrednost v Obrazcu ponudbe (PRILOGA 11). 
 

4. POGOJI 
 
Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti, 
preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapečatena in to na način, da se 
omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa 
našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji mora biti priložena tudi fotokopija celotne 
ponudbene dokumentacije, ki je identična in je identično zložena kot original ali skenirana v pdf formatu na 
USB ključku. 
 

4.1 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki 
o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila). 
 

4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.  

 
Ostali razlogi za izključitev so navedeni v ESPD obrazcu. ESPD obrazec je na voljo na spletni strani naročnika pod 
predmetno objavo. Ponudnik mora obrazec odpreti in ga shraniti (datoteka, shrani kot). Nato ga preko spletne strani 
https://ec.europa.eu/tools/espd/  uvozi in izpolni ter ga podpisanega priloži k oddani ponudbi. 
 
Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj in predložiti izpolnjen ESPD 
obrazec. (PRILOGA 1) 

 
4.3 Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 

26/2011, 30/2011 - Skl. US, 43/2011; v nadaljevanju ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in 
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere 
se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je 
izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži 
lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 
2) 

 
 Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. 
 
4.4 Tehnični pogoji in reference: 
 
4.4.1 Ponudnik mora žigosati in podpisati izjavo, da sprejema vsebinske zahteve, izhajajoče iz Uredbe komisije (EU) št. 

459/2017 (v nadaljevanju: Uredba) in Energetskega zakona EZ-1 ter ostale zahteve naročnika. (PRILOGA 3) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev. 
 
4.4.2 Ponudnik mora izpolnjevati dodatne tehnične zahteve: (PRILOGA 4) 

 
4.4.2.1 Ponudnik mora imeti organizirano ustrezno službo za potrebe vzdrževanja ponujene rezervacijske platforme in 

nudenja tehnične pomoči naročniku v režimu 24/7/365. 
 

4.4.2.2 Ponudnik mora pri prenosu podatkov zagotoviti standardne komunikacijske postopke z uporabo spletnih tehnologij in 
ustrezno stopnjo informacijske varnosti: 

 pri avtentikaciji uporabnikov se morajo uporabniki izkazati z digitalnim certifikatom (želeno) ali 
uporabniškim imenom in geslom (minimalna zahteva); 

 ponudnik mora za komunikacijo z informacijskim sistemom naročnika zagotoviti izmenjavo kriptiranih 
informacij s pomočjo standardnih protokolov (HTTPS ali SSL). 
 

4.4.2.3 V vseh primerih, kjer je za celovito implementacijo uporabe spletne platforme potrebna vzpostavitev povezav, 
izdelava vmesnikov oziroma druge dopolnitve obstoječih sistemov naročnika, se ponudnik zavezuje zagotoviti izvedbo 
vseh takih del in storitev. Vsa dela bo ponudnik zagotovil pravočasno in na svoje stroške, tako da bodo mogoča 
testiranja celovite implementacije najmanj dva meseca pred začetkom obratovanja storitve spletne platforme. 

 
Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev, 

 predložitev podrobnejšega opisa tehnične rešitve za točko 4.4.2.2.  
 
4.4.3 Ponudnik mora imeti za ponujeno rezervacijsko platformo ustrezno informacijsko okolje (razvojno, testno in 

produkcijsko okolje). (PRILOGA 5) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev, 

 predložitev opisa informacijske arhitekture ponujene spletne rešitve, dopolnjenega s principelno shemo, 
iz katerega bo razvidno zagotavljanje ločenosti okolij za razvoj in nadgradnjo rezervacijske platforme, 
testiranj in produkcijskega okolja.  

 

https://ec.europa.eu/tools/espd/
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4.4.4 Ponudnik mora zagotoviti delujočo spletno rezervacijsko platformo za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na 
območju EU, ki obratuje skladno z Uredbo. (PRILOGA 6) 

Dokazilo: 

 navedba referenc delujoče spletne rezervacijske platforme za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti z 
navedbo vsaj petih (5) operaterjev prenosnega sistema na območju EU, ki uporabljajo storitve ponujene 
platforme.  

 
4.4.5 Ponudnik mora skladno z Uredbo zagotoviti delujočo rešitev za združene zmogljivosti na tistih mejnih točkah 

slovenskega prenosnega sistema, kjer je že vzpostavljena rezervacijska platforma pri operaterju prenosnega sistema 
sosednje države. Rešitev mora delovati v skladu z Uredbo in mora zagotavljati najmanj naslednje funkcionalnosti: 
(PRILOGA 7) 

 zagotavljanje dodeljevanja združenih zmogljivosti na posamezni povezovalni točki s sosednjim 
operaterjem prenosnega sistema, 

 dodeljevanje produktov prenosnih zmogljivosti v skladu z Uredbo (letni, četrtletni, mesečni, dan v naprej 
in znotraj dneva), 

 dodeljevanje prenosih zmogljivosti se mora izvajati na podlagi algoritmov za dodeljevanje prenosnih 
zmogljivosti, predvidenih v skladu z Uredbo, 

 rezervacijska platforma mora omogočati določitev kreditnih limitov za zakup prenosnih zmogljivosti, 

 rezervacijska platforma mora pri zakupu prenosnih zmogljivosti omogočati določitev bilančne skupine, 

 funkcionalnost za izvedbo transakcij s prenosnimi zmogljivostmi na sekundarnem trgu, 

 funkcionalnost za dodeljevanje razširitvene prenosne zmogljivosti v skladu z Uredbo, 

 enostavno in pregledno administracijo produktov in dražb.  
 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik skladno z Uredbo zagotavlja delujočo 
rešitev za združene zmogljivosti na tistih povezovalnih točkah slovenskega prenosnega sistema, kjer je že 
vzpostavljena rezervacijska platforma pri operaterju prenosnega sistema sosednje države. V nadaljevanju 
morata biti navedeni vsaj dve (2) delujoči referenci, iz katerih je razvidna možnost dodeljevanja združenih 
zmogljivosti na mejnih točkah Murfeld/Ceršak, Gorica/Šempeter in Rogatec. Iz reference mora biti 
razvidno integrirano delovanje ponudnikove rešitve in tiste rezervacijske platforme, ki jo na posamezni 
povezovalni točki slovenskega prenosnega sistema (Murfeld/Ceršak, Gorica/Šempeter oz. Rogatec) 
uporablja sosednji operater.  

 
4.5 Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik 

sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za 
izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom 
javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na 
število podizvajalcev. 

 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

 navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, 

 predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3. 
 

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in 
sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj 
z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka. 

 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 te razpisne 
dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, 
ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi 
novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

 
V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v 
skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 

 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo 
terjatev do ponudnika, 

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

 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 
podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. 

 
Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 8) 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe. 
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V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, mu PRILOGE 8 ni potrebno predložiti.  
 

4.6 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o 
skupni izvedbi naročila (PRILOGA 9), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo 
naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni 
ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. 
 
Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se 
v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil 
za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po 
pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji 
mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo. 
 
Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, 
matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, 
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel 
vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v 
skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru 
izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in 
obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta. 
 
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, 
ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno. 

 
4.7 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da pri naročniku ne bo delil sistemov ali opreme informacijske 

tehnologije in sistemov za varnostni dostop z nobenim delom vertikalno integriranih podjetij (Plinhold d.o.o., 
Slovenski državni holding, d.d.) in pri naročniku ne bo uporabljal istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme 
ali opremo informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop, kot jih uporablja vertikalno integrirano podjetje. 
(PRILOGA 10) 

 
V kolikor ponudnik zahtevanih pogojev iz priloge 10 zaradi same specifike predmeta naročila ne more izpolniti, 
namesto te izjave predloži podpisano in žigosano izjavo, z navedbo katerega dela iz zahtevanih pogojev ne more 
izpolniti in razloge. Z izjavo se ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo zaveže, da pri naročniku ne bo 
uporabljal istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev oziroma istega kadra za sisteme ali opremo informacijske 
tehnologije in sisteme za varnostni dostop, kot jih uporablja vertikalno integrirano podjetje. 
 

4.8 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 11) 
  
4.9 Ponudnik mora predložiti žigosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 12) 
 
4.10 Ponudnik mora k prilogi 13 predložiti predlog pogodbe, ki bo predmet pogajanj in ki mora vsebovati najmanj vsebino 

členov, navedenih v prilogi. (PRILOGA 13) 
 

4.11 Obrazec prijave. (PRILOGA 14) 
 

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni 
element. 
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5. OSTALO 
 

 
5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh 

stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo 
o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje 
javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za 
pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo 
predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva. 

 
5.2  Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po 

predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero 
nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, 
če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji 
naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. 

 
5.3  Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje 

v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do 
sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da 
predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi 
utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale 
druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba 
javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, 
pa pisno obvesti ponudnike. 

 
5.4 Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, 

morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, 
inflacijska pričakovanja). 

 
5.5 Ponudba in ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudbena cena mora 

biti navedena v evrih (€). 
 

5.6 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika. Razpisna dokumentacija je na voljo do 
roka določenega za predložitev ponudbe. Razpisna dokumentacija je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. V 
primeru razlik v prevodu je merodajna slovenska verzija. 

 

5.7 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih 
dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne 
podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s 
predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede 
na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 

 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali 
gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe 
ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 

5.8 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo 
po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede 
pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter 
pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov 
le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti 
drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil 
teh subjektov v ta namen. 
 

5.9 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma 
če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3  zahteva, da ponudniki v ustreznem 
roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, 
pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od 
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne 
more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali 
dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega 
za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega 
dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika 
izključiti. 

 
 Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične 

specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 
Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak. 

 
Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico 
zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. 
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5.10 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim 
osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je nična. 

 
 Pogodba preneha veljati tudi v primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o 
izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 
5.11 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja 

v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 
- ZTP-D, 63/2013, 90/2014 in 60/2017, v nadaljevanju ZPVPJN).  

 
 Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji 

lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.  
 
 Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega 

odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po 
roku za prejem ponudb.  

 
 Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te 

odločitve.  
 
 Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. 

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.  
 
 Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:  

 ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,  

 ime naročnika,  

 oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,  

 predmet javnega naročila, 

 očitane kršitve,  

 dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 

 navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz 
katerega sklada, ter mora priložiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če 
vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. 

 
5.12 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode 

ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega 
naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. 
 

 
V Ljubljani, dne 2. 3. 2018 

 
Naročnik 

PLINOVODI d.o.o. 
 

  
Glavni direktor 
Marjan Eberlinc 

 
  

 
 

Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik 
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PRILOGA 1 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 

 
 
Ostali razlogi za izključitev so navedeni v ESPD obrazcu.  ESPD obrazec je na voljo na spletni strani naročnika pod predmetno 

objavo. Ponudnik mora obrazec odpreti in ga shraniti (datoteka, shrani kot). Nato ga preko spletne strani 

https://ec.europa.eu/tools/espd/ uvozi in izpolni ter ga podpisanega priloži k oddani ponudbi. 

 

 

V primeru, da gre za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in 

priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije ter predložen izpolnjeni obrazec ESPD za vsakega partnerja oziroma 

podizvajalca. ESPD obrazec je na voljo na spletni strani naročnika. 

 

 

Soglašamo s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev 

navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi 

se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo 

predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc. 

 
 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 

 
  

https://ec.europa.eu/tools/espd/
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PRILOGA 2 
 
 
 
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
 
 
Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo 

tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da 

so povezane družbe s ponudnikom.  

 
Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 

Št. Naziv Sedež Delež lastništva v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

….    

 
 
Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

 
 
Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji 
gospodarski subjekti: 
 

Št. Naziv Sedež Matična številka 

1.    

2.    

3.    

4.    

….    

 

 
V primeru, da gre za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in 

priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. 

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih 
fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 3 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 

1. Ponudnik mora ponuditi storitev v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 459/2017 (v nadaljevanju: Uredba) in Energetskim zakonom 
EZ-1, med drugim: 
 

1.1 Dražbeni algoritmi. 
 
Ponujena storitev mora vsebovati algoritme, ki so v celoti povsem skladni z Uredbo, v osnovi pa gre za dva tipa algoritmov:  
• algoritem za stopnjevano dražbo z več krogi zbiranja ponudb; 
• algoritem z enotno poravnalno ceno z enim krogom zbiranja ponudb. 
 

1.2 Združene zmogljivosti. 
 
Ponujena storitev mora vsebovati funkcionalnosti, ki bodo sosednjima operaterjema prenosnega sistema na posamezni 
povezovalni točki omogočile, da skupaj ponudita standardne produkte združene zmogljivosti in druge skupne storitve. 
 

1.3 Prekinljive zmogljivosti. 
 
Ponujena storitev mora vsebovati vse z Uredbo predpisane funkcionalnosti, ki bodo omogočale izvajanje dražb za standardne 
produkte prekinljivih zmogljivosti. 
 

1.4 Transakcije na sekundarnem trgu. 
 
Ponujena storitev mora omogočiti izvedbo transakcij z zmogljivostmi na sekundarnem trgu. 
 
 

2. Ostali pogoji: 
 

2.1 Ponudnik mora razpolagati z ustreznim znanjem in kadri za pripravo uporabniške dokumentacije in za šolanje uporabnikov 
rezervacijske platforme. 
 

2.2 Ponudnik mora ponuditi storitev, ki zagotavlja naročniku kot operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina, da varuje 
zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih dobi med izvajanjem svoje poslovne dejavnosti in z uporabo ponujene storitve, 
ter preprečuje diskriminatorno razkrivanje poslovno koristnih podatkov o svoji dejavnosti.    
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da sprejemamo vsebinske zahteve, izhajajoče iz Uredbe komisije (EU) 

št. 459/2017 in Energetskega zakona EZ-1 in ostale zahteve naročnika, ki so navedene v PRILOGI 3 Razpisne dokumentacije. 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 4 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
1.1 Ponudnik mora imeti organizirano ustrezno službo za potrebe vzdrževanja ponujene rezervacijske platforme in nudenja 

tehnične pomoči naročniku v režimu 24/7/365. 
 
1.2 Ponudnik mora pri prenosu podatkov zagotoviti standardne komunikacijske postopke z uporabo spletnih tehnologij in 

ustrezno stopnjo informacijske varnosti: 

 pri avtentikaciji uporabnikov se morajo uporabniki izkazati z digitalnim certifikatom (želeno) ali uporabniškim 
imenom in geslom (minimalna zahteva); 

 ponudnik mora za komunikacijo z informacijskim sistemom naročnika zagotoviti izmenjavo kriptiranih informacij s 
pomočjo standardnih protokolov (HTTPS ali SSL). 

 
1.3 V vseh primerih, kjer je za celovito implementacijo uporabe spletne platforme potrebna vzpostavitev povezav, izdelava 

vmesnikov oziroma druge dopolnitve obstoječih sistemov naročnika, se ponudnik zavezuje zagotoviti izvedbo vseh takih 
del in storitev. Vsa dela bo ponudnik zagotovil pravočasno in na svoje stroške, tako da bodo mogoča testiranja celovite 
implementacije najmanj dva meseca pred začetkom obratovanja storitve spletne platforme. 

 
 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da se strinjamo z vsemi pogoji iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 te priloge in jih 

izpolnjujemo. 

 

Priloga: Ponudnik mora k tej prilogi predložiti podrobnejši opis tehnične rešitve za točko 1.2. 
 

 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 5 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Ponudnik mora imeti za ponujeno rezervacijsko platformo ustrezno informacijsko okolje (razvojno, testno in produkcijsko 
okolje).  

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo za ponujeno rezervacijsko platformo ustrezno informacijsko 

okolje (razvojno, testno in produkcijsko okolje). 

 
 
Priloga: Ponudnik mora k tej prilogi predložiti opis informacijske arhitekture ponujene spletne rešitve, dopolnjenega s 

principielno shemo, iz katerega bo razvidno zagotavljanje ločenosti okolij za razvoj in nadgradnjo rezervacijske 

platforme, testiranj in produkcijskega okolja. 

 

 

 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 6 
 
 
 
REFERENCE 
 
 
Ponudnik mora zagotoviti delujočo spletno rezervacijsko platformo za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na območju EU, ki 
obratuje skladno z Uredbo.  
 
 
Ponudnik mora v tabeli za referenco navesti vsaj pet (5) operaterjev prenosnega sistema na območju EU, ki uporabljajo storitev 

ponujene platforme: 

 

 
 
V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to prilogo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo 

morebitno zahtevana dokazila o potrditvi izpolnjevanja zahtev naknadno predložil oziroma, da bo naročniku organiziral 

ogled oz. preverbo navedene delujoče rešitve spletne rezervacijske platforme za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na 

območju EU.  

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 

 
  

Zap. št. 
Operater prenosnega sistema na območju EU, ki uporablja 
storitev spletne rezervacijske platforme za dodeljevanje 

prenosnih zmogljivosti  

Kontaktna oseba, pri kateri lahko 
naročnik preveri delujočo storitev 
spletne rezervacijske platforme za 

dodeljevanje prenosnih zmogljivosti 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  
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PRILOGA 7 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN REFERENCE 
 
 
Ponudnik mora skladno z Uredbo zagotoviti delujočo rešitev za združene zmogljivosti na tistih mejnih točkah slovenskega 
prenosnega sistema, kjer je že vzpostavljena rezervacijska platforma pri operaterju prenosnega sistema sosednje države. 
Rešitev mora delovati v skladu z Uredbo in mora zagotavljati najmanj naslednje funkcionalnosti:  

 zagotavljanje dodeljevanja združenih zmogljivosti na posamezni povezovalni točki s sosednjim operaterjem 
prenosnega sistema, 

 dodeljevanje produktov prenosnih zmogljivosti v skladu z Uredbo (letni, četrtletni, mesečni, dan v naprej in znotraj 
dneva), 

 dodeljevanje prenosih zmogljivosti se mora izvajati na podlagi algoritmov za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, 
predvidenih v skladu z Uredbo, 

 rezervacijska platforma mora omogočati določitev kreditnih limitov za zakup prenosnih zmogljivosti, 

 rezervacijska platforma mora pri zakupu prenosnih zmogljivosti omogočati določitev bilančne skupine, 

 funkcionalnost za izvedbo transakcij s prenosnimi zmogljivostmi na sekundarnem trgu, 

 funkcionalnost za dodeljevanje razširitvene prenosne zmogljivosti v skladu z Uredbo, 

 enostavno in pregledno administracijo produktov in dražb.  
 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da skladno z Uredbo zagotavljamo delujočo rešitev za združene 

zmogljivosti na tistih povezovalnih točkah slovenskega prenosnega sistema, kjer je že vzpostavljena rezervacijska platforma 

pri operaterju prenosnega sistema sosednje države. V nadaljevanju navajamo vsaj dve (2) delujoči referenci, iz katerih je 

razvidna možnost dodeljevanja združenih zmogljivosti na mejnih točkah Murfeld/Ceršak, Gorica/Šempeter in Rogatec. Iz 

reference je razvidno integrirano delovanje ponudnikove rešitve in tiste rezervacijske platforme, ki jo na posamezni 

povezovalni točki slovenskega prenosnega sistema (Murfeld/Ceršak, Gorica/Šempeter oz. Rogatec) uporablja sosednji operater. 

V kolikor sosednji operaterji na povezovalnih točkah s slovenskim prenosnim sistemom uporabljajo različne platforme, je 

potrebno navesti po dve (2) referenci za vsako od platform. V kolikor je ponudnikova rezervacijska platforma enaka platformi, 

ki jo na povezovalni točki s slovenskim prenosnim sistemom uporablja sosednji operater prenosnega omrežja, se navede dve 

(2) delujoči referenci na povezovalnih točkah v EU, kjer se dodeljujejo združene zmogljivosti. 

 

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to prilogo, se ponudnik s podpisom strinja, da bo 

morebitno zahtevana dokazila o potrditvi referenc naknadno predložil oziroma, da bo naročniku organiziral ogled oz. 

preverbo navedene reference.  

 

 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 

 
 
 
 
 
 

Zap. št. Referenčna povezovalna točka 
Navedba imen obeh sosednjih operaterjev prenosnega 

sistema 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4.  
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PRILOGA 8 
 
 

 
IZJAVA O PODIZVAJALCIH 
 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (glej naslednjo stran): 
• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 
• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, 
• predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3. 
 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med 

izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali 

informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev 

bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, 

najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da 

je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. 

 

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno 

odgovornostjo, da: 

• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z naše strani neposredno plačuje 

podizvajalcu, 

• bo podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, 

• bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili. 

 

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko 

izpolnjujejo skupno. Ponudnik mora navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 

podizvajanje. 

 

 

Opomba: Ponudniku, ki pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, ni potrebno predložiti priloge 8, kot del razpisne 

dokumentacije. 

 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 
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Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke:  

 
 

Naziv podizvajalca  

Polni naslov 
 

Tel 
 

E-pošta 
 

Zakoniti zastopnik 
 

TRR 
 

Vrednost del, ki jih bo 
izvedel podizvajalec  
(v EUR brez DDV) 

 

Kraj izvedbe 
 

Rok izvedbe 
 

V skladu z določbo 5. 
odstavka 94. člena ZJN-3 
zahtevamo neposredno 
plačilo s strani naročnika 
(ustrezno obkroži) 

                   DA                          NE 

Vrsta del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec oziroma vrsta 
blaga, ki ga bo dobavil 
podizvajalec 

 

 
 
 
 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig podizvajalca) 
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PRILOGA 9 
 
 

 
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA 
 
 
V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti 

opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih 

ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno 

solidarno. 

 

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o 
skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu 
vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. 
Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s 
ponudbeno dokumentacijo. 
 
Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična 
številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno 
odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež 
vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega 
partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 
reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti 
pravnega akta. 
 

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, ostale 

pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno. 

 

 

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti priloge 9, kot del razpisne dokumentacije. 

 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 10 
 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati izjavo, da pri naročniku ne bo delil sistemov ali opreme informacijske tehnologije 
in sistemov za varnostni dostop z nobenim delom vertikalno integriranih podjetij (Plinhold d.o.o., Slovenski državni holding, 
d.d.) in pri naročniku ne bo uporabljal istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo informacijske tehnologije 
in sisteme za varnostni dostop, kot jih uporablja vertikalno integrirano podjetje. (PRILOGA 10) 
 
V kolikor ponudnik zahtevanih pogojev iz priloge 10 zaradi same specifike predmeta naročila ne more izpolniti, namesto te 
izjave predloži podpisano in žigosano izjavo, z navedbo katerega dela iz zahtevanih pogojev ne more izpolniti in razloge. Z 
izjavo se ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo zaveže, da pri naročniku ne bo uporabljal istih svetovalcev ali 
zunanjih izvajalcev oziroma istega kadra za sisteme ali opremo informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop, kot 
jih uporabljata vertikalno integrirano podjetje. 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da pri naročniku ne bomo delili sistemov ali opreme informacijske 

tehnologije in sistemov za varnostni dostop z nobenim delom vertikalno integriranih podjetji in pri naročniku ne bomo 

uporabljali istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo informacijske tehnologije in sisteme za varnostni 

dostop, kot jih uporabljata vertikalno integrirani podjetji. 

 
 
 
 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 11 
 

 
PONUDBA 
 
OZNAKA PONUDBE: _______________ 
 
 
Skupna ponujena vrednost v EUR brez DDV za obdobje od 1.10.2018 do 31.12.2020: ___________________________. 
 
Opombe: 

- Ponudnik mora nuditi vse pozicije po ponudbi. 
- Vse cene morajo biti v EUR brez DDV. 
- Obdobje izvajanja storitev: 01.10.2018 – 31.12.2020. 

 
Rok plačila je 30 koledarskih dni od prejema računa. 
 
Veljavnost ponudbe: 120 koledarskih dni od roka, predvidenega za predložitev ponudbe. 

 

 

Specifikacija ponudbene vrednosti: 
 

Opis Obdobje Vrednost v EUR brez DDV 

Storitev spletne rezervacijske platforme 1.10.2018 - 31.12.2018 

 

Storitev spletne rezervacijske platforme 1.1.2019 - 31.12.2019 

 

Storitev spletne rezervacijske platforme 1.1.2020 – 31.12.2020 

 

 
 
 

 

 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 12 
 
 

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
 

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo: 
 
– da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; 
– da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; 
– da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; 
– da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, 

standardi), v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; 
– da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; 
– da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; 
– da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave 
 
za oddajo naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi "Storitev platforme za rezervacijo zmogljivosti za obdobje od 
1.10.2018 do 31.12.2020", št. P/JN/01/2018/PD-ES in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo 
svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne sme biti v nasprotju s temi pogoji. 
 
 

 
 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis in žig ponudnika) 
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PRILOGA 13 
 
 

Ponudnik mora k prilogi 13 predložiti predlog pogodbe. Pogodba se dogovori na podlagi postopka pogajanj. V primeru 
razlik med pogodbo in razpisno dokumentacijo veljajo pogoji razpisne dokumentacije. Končno verzijo besedila pogodbe 
bosta naročnik in najugodnejši ponudnik skupaj sestavila in dogovorila na pogajanjih. Pri tem bodo morale biti upoštevane 
vse bistvene zahteve naročnika. V pogodbenem razmerju imata stranki določene pravice in obveznosti (določene v 
pogajanjih v skladu s pogoji razpisne dokumentacije). Izvajalec se zaveže storitev opravljati z najvišjo možno skrbnostjo.  
 

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan Eberlinc 

in namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik 

- matična številka: 1954288000 

- ID številka za DDV: SI31378285 

v nadaljnjem besedilu »naročnik« 

 

in 

 

IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________ 

- matična številka: _____________________ 

- ID številka za DDV: ______________________ 

v nadaljnjem besedilu »izvajalec« 

 
 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za 

storitev platforme za rezervacijo zmogljivosti za obdobje od 1.10.2018 do 31.12.2020, št P/JN/01/2018/PD-ES, v katerem je 

naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji z 

dne 2.3.2018 ter na podlagi ponudbe izvajalca št. ____________________ z dne __________________ in zapisnika pogajanj z 

dne _______________________. 

 
 

2. člen 

 

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in 69/2011) 

je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki 

so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

 pridobitev posla ali  

 sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

 drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene 

koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku; 

nična. 

 
3. člen 

 

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša največ do _______________________________ EUR brez DDV 

 

(z besedo: _____________________________________________________________________________ 00/100 evrov) brez DDV. 

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti. 

 

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno 

nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska 

pričakovanja) in morebitne popuste. 

 

Rok plačila je 30 koledarskih dni od prejema računa. 

 

Način obračuna je ______________________________________________________________________________________. 

 

V kolikor se v času izvajanja te pogodbe cene za storitve, ki so predmet te pogodbe, po rednem ceniku izvajalca spremenijo, 

tako da so redne cene po ceniku nižje od cen, ki bi se obračunale po tej pogodbi, o tem izvajalec nemudoma obvesti naročnika. 

Izvajalec takoj po nastanku navedene situacije začne svoje storitve obračunavati po tistih cenah, ki so za naročnika nižje. 

 

 

 

4. člen 
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Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je 

 g. Jošt Štrukelj, tel.: +386 158 20 697, el. pošta: jost.strukelj@plinovodi.si . 

Predstavnik izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je  

 g./ga.___________________, tel.: ____________________, el. pošta: _____________________________. 

 

5. člen 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, 

ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerji in so lahko poslovno koristni 

oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in 

Program za zagotavljanje skladnosti. 

 

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo: 

 zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 1. členu te 

pogodbe, 

 zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi. 

 

6. člen 
 
Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je 

pristojno __________________________________. Vsi spori se rešujejo v ____________________________________ jeziku in v 

skladu z _________________________________ zakonodajo.  

 
7. člen 

 
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih v _______________________ jeziku, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena 
stranka prejme po dva izvoda pogodbe. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.  
 

Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. Pogodba je veljavna 

do dne 31.12.2020.  

 

Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem finančnem načrtu družbe Plinovodi d.o.o. za leti 2019 in 

2020 ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev. V primeru odpovedi velja 30 dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dne 

odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto. 

 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo 

kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 

podizvajalca. 

 

V _______________, dne _______________        V Ljubljani, dne _________________ 

 

IZVAJALEC:       NAROČNIK:    

 

_______________________      PLINOVODI d.o.o.   

 

Direktor:        Glavni direktor:  

_______________________       Marjan Eberlinc  

 

 

 

Namestnica glavnega direktorja:  

        mag. Sarah Jezernik 
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PRILOGA 14 
 
 
OBRAZEC PRIJAVE 

 
 
OPOMBA: obrazec na naslednji strani je treba izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba! 
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POŠILJATELJ: 
 
 
--------------------- 
 
--------------------- 
 
--------------------- 

  

 
Ponudbo prevzel: 
(vpiše vložišče) 

  
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(naročnik) 

  NE ODPIRAJ – PONUDBA 

 

STORITEV PLATFORME ZA REZERVACIJO ZMOGLJIVOSTI ZA OBDOBJE OD 1.10.2018 DO 
31.12.2020 
 
ŠT. P/JN/01/2018/PD-ES 

 


