Maribor, 8. maj 2018
VSEM OBČINAM
VSEM POSAMIČNIM NAROČNIKOM

Zadeva: Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo
električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov

I.

UVOD

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2015 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih
ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila z oznako SOS EE – 01/2015 po
odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov.
Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 22. 10. 2015 pod
številko: JN7406/2015 in v Uradnem listu EU dne 27.10.2015, pod št. oznake 2015/S 208-377311.
SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum
za obdobje šestintrideset (36) mesecev – tri (3) leta.
Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s
31. 3. 2019. Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih
(občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z
izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev
posamičnih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.
Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.
II.

POMEMBNO

➢ Občine prosimo, da naše povabilo k skupnemu javnemu naročilu POSREDUJEJO tudi
svojim javnim zavodom, katerih ustanoviteljice so.
➢ Ne glede na to, da ste ŽE sodelovali pri prejšnjem postopku skupnega javnega naročila,
morate posredovati izpolnjene, v nadaljevanju navedene vse zahtevane obrazce, če
želite sodelovati tudi v novem postopku skupnega javnega naročila za dobavo
električne energije za naslednje obdobje štirih let.
➢ Posamični naročniki morate sprejeti svoj sklep o začetku postopka javnega naročila
oziroma drug interni dokument, v katerem se navede vir in obseg sredstev,
namenjen izvedbi javnega naročila v skladu z določilom 66. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).
➢ Prosimo, da ste pozorni na rok veljavnosti sedaj sklenjene pogodbe, saj so lahko te
pogodbe sklenjene tudi za daljša, večletna obdobja. V tem primeru bodite pozorni na
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pogodbene kazni zaradi predčasne prekinitve. Lahko se izkaže, da sodelovanje v
skupnem naročilu za vas ni smiselno.
➢ Po poteku roka za prejem pooblastil NE bo možno več pristopiti k skupnemu javnemu
naročilu
III.

NAVODILA ZA PRISTOP K SKUPNEMU JAVNEMU NAROČILU

Občine in ostale javne ustanove, ki želite sodelovati v postopku skupnega javnega naročila,
mora posredovati:
1. Pooblastilo (izpolnjeno, podpisano in ožigosano) - PRILOGA 1
2. Potrebe naročnika (Excel tabela), ki jo nujno izpolnite z vsemi zahtevanimi podatki. Z
namenom nemotenega poteka postopka morajo biti podani točni podatki – PRILOGA 2
3. Pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov, s tem bodo potencialni ponudniki lahko
od SODO prejeli natančne podatke o vseh merilnih mestih, saj so jim podatki, ki bodo
priloga razpisu le okvir, predvsem kar se tiče porabe in drugih podatkov. V pooblastilu
izpolnite SAMO podatke o plačniku električne energije ali imetniku soglasja za priključitev
(lastniku). Podatke o pooblaščencu (dobavitelju) obvezno pustite prazne – PRILOGA 3
Pooblastilo mora podati vsak posamezni organ, ki bo kot naročnik tudi plačnik za dobavo
električne energije. Posamezni naročnik je plačnik in lastnik merilnega mesta ali po
lastnikovem pooblastilu uporabnik, ki prevzema nase dolžnost poravnave finančnih
obveznosti po sklenjeni posamični pogodbi.
Hkrati vas prosimo, da podatke v tem dopisu in njegovih prilogah, ki se nanašajo na
predmetno javno naročilo, obravnavate v skladu s 35. členom Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), ki določa, da so vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega
naročila javna v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, šele po
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.
V kolikor bo interes občin in ostalih javnih ustanov nezadosten (ugotavljalo se bo na podlagi
števila prejetih pooblastil in potreb naročnikov), SOS ne bo izvedla skupnega javnega naročila.
V primeru, da do izvedbe skupnega javnega naročila ne bo prišlo vas bomo pisno obvestili,
posredovano pooblastilo pa se bo smatralo kot brezpredmetno. V kolikor navedenega
obvestila ne boste prejeli, to pomeni, da bo skupno javno naročilo izvedeno.
IV.

ROK IN OBLIKA POŠILJANJA

Prosimo,

da

najkasneje

do

3.

8.

2018,

v

elektronski

obliki,

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si posredujete izpolnjena, podpisana in ožigosana pooblastila
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(PRILOGA 1, PRILOGA 3) in tabelo – Potrebe naročnik (PRILOGA 2), ki je OBVEZNO v
Excelovi obliki (zaradi priprave seznama vseh merilnih mest posamičnih naročnikov).
Originale pooblastil nam pošljete po pošti na naslov: Skupnost občin Slovenije,
Partizanska 1, 2000 Maribor.

ROK: 3. 8. 2018.
V.

PRISTOPNINA

Za pripravo razpisa in potrebnih aktivnosti v zvezi z razpisom ter strokovno pomoč je
potrebno plačilo pristopnine.
Priprava in izvedba javnega naročila znaša 60 € z DDV za občine članice in njihove zavode,
za občine nečlanice in njihove zavode znaša 120 € z DDV. Prosimo vas, da nam na naslov
metka.lasic@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenje, Partizanska 1, 2000
Maribor posredujete naročilnico, na podlagi katere vam bomo lahko izstavili račun. V
kolikor naročilnice ne boste posredovali, bomo pooblastilo smatrali kot podlago za
izstavitev računa.
Skupnost občin Slovenije je zavezanka za DDV. Pristopnino lahko nakažete na transakcijski
račun Skupnosti občin Slovenije, odprt pri NKBM d.d., št: SI560451500000897564, in sicer po
opravljeni storitvi oz. izstavitvi računa, ki ga izstavimo na osnovi vašega pooblastila in
naročilnice.

VI.

DODATNE INFORMACIJE

Za morebitna dodatna vprašanja vam je v Sekretariatu SOS na voljo:
Urša Rupar
e-naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si
tel. št.: 02 234 15 04

S spoštovanjem,
Jasmina Vidmar, l.r.
Generalna sekretarka
Priloga:
-

Priloga 1 - Obrazec pooblastilo - elektrika SOS

-

Priloga 2 - Potrebe naročnika - seznam MERILNIH MEST

-

Priloga 3 - 5.2_pooblastilo_za_posredovanje_merilnih_podatkov_sodo
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