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1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 69/2019-skl. US, Uradni
list Evropske unije, št. 307/2015, 337/2017, 279/2019, ULRS 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20
– ZZUOOP v nadaljevanju »ZJN-3«) vas vabimo, da podate vašo ponudbo na ta razpis v skladu z navodili
za izdelavo ponudbe.

RTP 110/20 kV Izola – 110 kV GIS stikališče

Predmet javnega naročila je:
Podatki naročnika.
Naročnik:
Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Zastopnik naročnika:
Uroš Blažica
Davčna številka:

SI 37102656

Ulica:

Erjavčeva 22

Poštna št. in kraj:

5000 Nova Gorica

Matična številka:

5229839

IBAN:

SI56 047500000510950 pri NKBM področje Nova Gorica

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami in pogoji iz te dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).
Predsednik uprave
Uroš Blažica
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2

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1

Izvajanje naročila – pravna podlaga:

Javno naročilo se oddaja po odprtem postopku, na podlagi določil 40. člena ZJN-3. Javno naročilo izvaja
naročnik Elektro Primorska d.d. v svojem imenu in v imenu naročnika ELES d.o.o. iz Ljubljane, kot skupno
javno naročilo (v nadaljnjem tekstu naročnik).
Javno naročilo se izvaja skladno z veljavnimi določili:
 Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, ULRS 91/15, 14/18, 69/19- skl. US, ULEU 279/19, ULRS 49/20
– ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP) in podzakonskih aktov;
 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN Ur.l. RS št. 43/11, 60/11-ZTPD, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 72/19);
 Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur.l.RS št. 69/11-UPB2, 158/20 )
ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje kamor sodi predmet tega javnega naročila.
2.2

Jezik v katerem naj bo izdelana ponudba:

Ponudnik mora izdelati in predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. V vseh fazah postopka oddaje javnega
naročila se uporablja samo slovenski jezik. Dokazila uradnih institucij so lahko predložena v jeziku države,
ki jih izda.
Naročnik bo od ponudnika zahteval, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške
uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je to potrebno,
ter mu za to določil ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) delovnih dni. Stroške prevoda nosi
ponudnik. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem
jeziku, če pa je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji
jezik.
2.3

Obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.elektroprimorska.si/razpisi/aktualni-razpisi.
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka
izključno preko Portala javnih naročil.
Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo poslati preko za to
namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega
naročila.
Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovoril.
Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila najkasneje do 15. 2. 2021 do 10:00 ure.
Odgovori na vprašanja in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljeni na Portalu javnih naročil. Vsi
odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike in naročnika obvezujoči.
Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne
spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k
Stran 4
V 01

24-B/2020

razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije
štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.
Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje
dopolnitev. Če dodatne informacije niso bistvene za pripravo ponudb, naročnik roka ne bo podaljšal.
2.4

Rok, način predložitve in odpiranja ponudb

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si,
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/.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, 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). 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/
najkasneje do 2. 3. 2021 do 12:00 ure, odpiranje prispelih ponudb se bo začelo 2. 3. 2021 ob 13.00 uri.
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom
»ODDANO«.
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«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v
sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je
naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji
povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23602

Stran 5
V 01

24-B/2020

2.5

Celovitost ponudbe

Ponudnik mora predložiti ponudbo za razpisano gradnjo, blago in storitev v celoti.
Variantne ponudbe in opcije ponudb se ne bo upoštevalo.
2.6

Rok veljavnosti ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi navesti rok veljavnosti ponudbe. Ponudba mora veljati najmanj do 31. 5. 2021.
2.7

Način ocenjevanja ponudb ponudnikov:

2.7.1

Naročnik bo pri ocenjevanju upošteval dopustnost ponudbe (točka 2.9.) glede na razpisne pogoje
in zahteve opredeljene v tej razpisni dokumentaciji.

2.7.2

Naročnik bo izbral ponudbo ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno in bo izpolnjeval vse zahteve
te razpisne dokumentacije.

2.7.3

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo in ne bodo
izpolnjevale vseh pogojev za priznanje sposobnosti iz te razpisne dokumentacije in zaradi tega ne
bodo dopustne, bodo izločene, razen če je taka ponudba glede na določbo 89. ZJN-3 nepopolna
ali napačna oz. če manjkajo posamezni dokumenti ali obrazci in jo je dovoljeno dopolniti, popraviti
ali pojasniti.

2.7.4

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, popravi ali pojasni z
dejstvi in dokumenti, kot jih zahteva naročnik, se takšna ponudba izloči kot nedopustna. Pri tem
ni dovoljeno dopolnjevati ali popravljati:
-

2.7.5

cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe
brez DDV- razen v primeru odprave računskih napak,
tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja.

Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje za poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni
skrivnosti. Ne glede na ponudnikove označbe so v ponudbi javni podatki, kot to določa 35. člen
ZJN-3.
2.8

Cena ponudbe:

2.8.1

Vse cene morajo biti v evrih (EUR) brez DDV in morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbe.

2.8.2

Rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi računa. V primeru, da naročnik prejeme račun
20 dni ali manj pred rokom plačila, bo lahko tak račun zavrnil in od dobavitelja zahteval račun z
novim datumom zapadlosti.

2.8.3

Naročnik ne nudi avansa.
2.9

Predloženi dokumenti obvezni za dopustnost ponudbe:

Ponudnik mora za dopustnost ponudbe predložiti naslednjo dokumentacijo:
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2.9.1

Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec (navodila so v točki 2.10),

2.9.2

v celoti izpolnjen in podpisan obrazec predračuna

2.9.3

v celoti izpolnjeni dokumenti za razpis v tabelah in ponudbenem predračunu in sicer:











DZR gradbena in obrtniška dela, št. 4407.6G01
DZR Elektro gradbene inštalacije, št. 4407.6E01
DZR strojne gradbene inštalacije, št. 4407.6S01
DZR Sekundarni sistemi, št 4407.6E02
DZR 110 kV GIS stikališče, št. 4407.6E03
DZR lastna raba, št. 4407.6E04
DZR elektromontažna dela, št. 4407.6E05
DZR TK oprema, št. 4407.6T01
DZR za Energetska transformatorja 110/20 kV 31,5 MVA, št IZ-DZR2020-TR31
Skupna rekapitulacija vseh DZR.

2.9.4

vsi zahtevani dokumenti iz tč. 0 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,

2.9.5

izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe ,

2.9.6

Pravni akt o skupnem nastopu skladno z navodili iz točke 2.13 (samo v primeru skupne ponudbe)

2.9.7. Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 130.000,00 EUR
Zaželeno je, da je ponudba zložena v zgoraj navedenem vrstnem redu.
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2.10 Dokumenti, ki jih je ponudnik dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti
Ponudnik mora kot dokazila o sposobnosti ponudnika predložiti naslednje dokumente:
Pogoji
RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami
1. Gospodarskemu subjektu 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,
ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima
elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem
odstavku 75. člena ZJN-3.

Listine

Izpolnjen, podpisan in natisnjen ESPD obrazec
za gospodarske subjekte s sedežem v RS ter
Zahtevek za podatke iz kazenske evidence
(priloga 1., 1.1.)
Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v RS
potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo
izpolnjenega, podpisanega in natisnjenega
ESPD obrazca.
Način izpolnjevanja:
Če
država članica ali tretja država dokumentov
Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo
in
potrdil
ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh
vključen v izvedbo posla.
primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3,
jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni
predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano
pred pristojnim sodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pred pristojno
organizacijo v matični državi te osebe ali v
državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Naročnik si pridržuje pravico, da od
ponudnikov v fazi ocenjevanja dopustnosti
ponudb zahteva dodatna dokazila ali pojasnila
za izpolnjevanje posameznih pogojev ali
pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc, če iz v ponudbi predloženih dokazil
izpolnjevanje posameznega pogoja ni jasno
razvidno ali se pri naročniku pojavi dvom
glede
verodostojnosti
predloženih
dokumentov.
B:Razlogi povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost
1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:
na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih podpisanega obrazca ESPD
zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali
drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu
z zakonom, ki ureja finančno upravo;
ima na dan oddaje ponudbe ali prijave
predložene vse obračune davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih
petih let od dne oddaje ponudbe ali prijave.
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Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo
vključen v izvedbo posla.

C:Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil
1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:
ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3.
člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega,
socialnega in delovnega prava);
se nad gospodarskim subjektom ni začel
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi
insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja
upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti
niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge
države se nad njim ni začel postopek in ni nastal
položaj z enakimi pravnimi posledicami;
ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil,
zaradi česar je omajana njegova integriteta;
se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji
pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso
pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je
naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila
oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso
bile izvedene druge primerljive sankcije;
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki
bo vključen v izvedbo javnega naročila
D: Nacionalni razlogi za izključitev
1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za
oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz
110. člena ZJN-3.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki
bo vključen v izvedbo javnega naročila.
2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred
potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike
Slovenije ali druge države članice ali tretje države
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s
plačilom za delo.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki
bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca ESPD

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca ESPD.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca ESPD.
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POGOJI ZA SODELOVANJE
A: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
tega javnega naročila.
podpisanega obrazca ESPD.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, ki bo
vključen v izvedbo posla za svoj del posla.
B:Ekonomski in finančni položaj
/

/

C:Tehnična in strokovna sposobnost
GIS stikališče
Reference proizvajalca GIS stikališča

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
Ponudnik mora s strani proizvajalca ponujenega GIS podpisanega obrazca ESPD .
stikališča izkazati, da je od 1. 1. 2017 do roka za oddajo
ponudb, na območju EU letno proizvedel vsaj 300 GIS Ponudnik bo moral na poziv naročnika
polj enakega tipa, kot je predmet ponudbe.
predložiti referenčno listo iz katere bo razvidno
izpolnjevanje pogoja. Iz referenčne liste
proizvajalca morajo biti razvidni najmanj:






napetostni nivo,
tip opreme,
število polj,
kupec,
leto proizvodnje
Priloga 2.1

Ponudnik mora s strani končnega
ponujenega GIS stikališča izkazati:




naročnika Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca ESPD.
da ima ponujeni
tip GIS stikališča
(napetostnega nivoja 110 kV ali več), v
Ponudnik bo moral na poziv naročnika
obratovanju že vsaj pet let pred rokom za
predložiti referenčna potrdila.
oddajo ponudb, in sicer na vsaj treh različnih
objektih na območju EU. Referenčni objekt
Priloga 2.2/1
mora obsegati vsaj 3 polja od katerih je najmanj
Priloga 2.2/2
eno vodno in najmanj eno transformatorsko
da so bile na treh različnih objektih vgrajene
plinsko izolirane zbiralke med najmanj enim
poljem (GIS) in zunanjim priključnim modulom
(AIS)
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Reference ponudnika GIS stikališča

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
Ponudnik mora izkazati, da je od 1. 1. 2017 dalje, na podpisanega obrazca ESPD.
območju EU kot pogodbeni partner končnega naročnika
izvedel dobavo, montažo in spuščanje v pogon najmanj Ponudnik bo moral na zahtevo naročnika
enega 110 kV GIS stikališča, ki kumulativno obsega priložiti izpolnjena in podpisana referenčna
najmanj 5 polj GIS stikališča ponujenega proizvajalca. potrdila iz katerih izhaja izpolnjevanje
referenčnih pogojev.
Priloga 2.3
Kadrovska sposobnost ponudnika GIS stikališča
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
Ponudnik montaže mora imeti vsaj eno osebo (dejanski podpisanega obrazca ESPD.
montažer), ki izpolnjuje pogoje za minimalno
usposobljenost izvajanja preverjanja uhajanja,
zajemanja, recikliranja ozonu škodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z Uredbo o
uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov (Ur.l. RS št. 41/2010). Kot dokaz
mora predložiti Spričevalo o usposobljenosti za
ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi
toplogrednimi plini pri visokonapetostnih stikalnih
mehanizmih, izdano s strani pristojnega Ministrstva.
Ponudnik montaže mora imeti vsaj eno osebo (dejanski
montažer), ki izkazuje veljavno potrdilo (certifikat) za
montažo GIS naprave, izdanega s strani proizvajalca GIS
naprave.

Za dokazovanje kadrovske sposobnosti
ponudnika GIS stikališča, bo ponudnik na poziv
naročnika moral posamezno osebo navesti na
obrazcu v prilogi, kopije certifikatov so
obvezna priloga obrazca.
Priloga 2.4

Sekundarna oprema
Reference proizvajalca sekundarne opreme

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
Proizvajalec sekundarne opreme mora izkazati, da je od podpisanega obrazca ESPD.
1. 1. 2017 do roka za oddajo ponudb, na območju EU
letno proizvedel vsaj 100 numeričnih naprav za zaščito Ponudnik bo moral na poziv naročnika
in vodenje, števcev in merilnikov kakovosti ponujenega predložiti referenčno listo iz katere bo razvidno
tipa.
izpolnjevanje pogoja. Dobava mora biti
izkazana za naslednje tipe opreme:
-

Zaščitni terminal distančne zaščite,
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-

-

-

Zaščitni terminal diferenčne zaščite
voda
Naprava za prenos kriterija
distančne zaščite (KDZ)
Računalnik polja,
Zaščita zbiralk
Zaščitni terminal diferenčne zaščite
transformatorja
Avtomatski regulator napetosti, ki
jih ponudnik ponuja v tem javnem
naročilu.
Merilnik
kakovosti
električne
energije (110 kV merilno polje)
Merilnik kakovosti (za QV2 na 20 kV)
Števec električne energije,
Mrežna stikala za IEC61850
Mrežna stikala za meritve
Programska oprema postajnega
komunikacijskega računalnika (20
kosov)
Programska
oprema
SCADA
postajnega računalnika (20 kosov)

Ponudnik bo moral na poziv naročnika
predložiti referenčno listo proizvajalca, iz
katere je razviden:






tip opreme,
napetostni nivo (za 110 kV napetostni
nivo ali višje ali 20 kV napetostni nivo,
če je zahtevana naprava zahtevana za
20 kV del),
leto izdelave,
število kosov opreme.
Priloga 2.5

Reference ponudnika sekundarne opreme

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
Ponudnik mora z referencami izkazati, da je od podpisanega obrazca ESPD.
1. 1. 2017 do roka za oddajo ponudb, na območju EU
končnemu naročniku dobavil, zmontiral in spustil v Ponudnik bo moral na poziv naročnika
pogon, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi predložiti referenčna potrdila.
aktivnostmi (prevzem opreme, testi, spuščanje v pogon,
Priloga 2.6
konfiguriranje in parametriranje sistema vodenja,
zaščite in meritev, sodelovanje pri strokovnem
tehničnem pregledu idr.) vsaj en objekt 110 kV ali
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višjega napetostnega nivoja z minimalno petimi polji s
tako sekundarno opremo zaščite in vodenja, kot jo
ponuja, ali drugo, vendar primerljivo, sekundarno
opremo zaščite in vodenja.
Kadrovska sposobnost ponudnika sekundarne opreme Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
Ponudnik mora za ponujeno opremo zaščite in vodenja podpisanega obrazca ESPD.
imeti zagotovljeno osebje, ki bo izvajalo konfiguriranje
in parametriranje. Od osebja mora vsaj ena oseba Na zahtevo naročnika ponudnik osebje navede
izkazovati veljavno potrdilo proizvajalca opreme na obrazcu v prilogi, kopije certifikatov so
(certifikat) za delo z napravo za potrebe parametriranja obvezna priloga obrazca.
in preizkušanja. Če je proizvajalcev več, mora ponudnik
za vsakega proizvajalca posebej navesti osebo, ki V primeru, da ponudnik nima usposobljenega
izkazuje veljavno potrdilo proizvajalca. Oseba je lahko kadra, mora na zahtevo naročnika ponudbi
ena sama z več certifikati, za različne proizvajalce priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas
ponujene opreme ali več oseb, od katerih ima vsak izvajanja teh del zagotavlja supervisorja s
posameznik
certifikat
proizvajalca
ponujene strani proizvajalca opreme.
sekundarne opreme. V primeru, da izvajalec nima
Priloga 2.7
usposobljenega kadra, mora biti med izvajanjem
izvedbe konfiguriranja in parametriranja sekundarne
opreme zaščite in vodenja, prisoten supervisor s strani
proizvajalca opreme.
Energetska transformatorja
Reference proizvajalca energetskih transformatorjev

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
Ponudnik mora s strani proizvajalca ponujenih podpisanega obrazca ESPD.
transformatorjev izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2017
do roka za oddajo uspešno izdelal in zmontiral vsaj 5 Ponudnik bo moral na poziv naročnika
energetskih transformatorjev s prestavnim razmerjem predložiti referenčne liste.
110/x in nazivnih moči 31,5 MVA ali več, izvedbe ONAN
Priloga 2.8
ali ONAF na območju ENTSOE. Iz referenčne liste mora
biti razviden tip transformatorja, nazivna moč, leto
izdelave ter lokacija vgradnje.
Dokazila proizvajalca glede proizvodnje in tehnologije Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
Za zagotavljanje dolge življenjske dobe transformatorja podpisanega obrazca ESPD.
mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in
proizvodnim procesom, ki zagotavlja čistost Za izpolnitev zahteve po čistosti proizvodnih
proizvodnih prostorov najmanj CLASS8 po standardu prostorov v oddelku sestave magnetnega
SIST EN ISO 14664-1:2000 in tehnologijo, ki jedra, izdelave navitij, sestave navitij, montaže
preprečujejo vnos nečistoč v proizvodnih prostorih.
aktivnega dela in končne montaže, mora
proizvajalec na poziv naročnika priložiti
dokazilo neodvisne strokovne institucije o
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doseganju zahtevanega razreda čistosti.
Dokazilo mora vsebovati tudi podatke o
izvedenih meritvah prašnih delcev v zgoraj
navedenih proizvodnih prostorih, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje kriterija zahtevanega
razreda.
Priloga 2.9
Za zagotavljanje dolge življenjske dobe transformatorja
mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in
proizvodnimi procesom, ki zagotavlja čistost
proizvodnih prostorov in preprečujejo vnos nečistoč v
proizvodno halo. Za izpolnitev te zahteve mora
proizvajalec predložiti ustrezen atest zrakotesnosti
objekta v katerem se bodo izvajala zaključna montažna
dela na aktivnem delu transformatorja po zaključnem
postopku sušenja do zalitja s transformatorskih oljem in
hermetičnem zaprtju transformatorskega kotla.
Zahtevan atest mora biti opravljen skladno z zahtevami
standarda EN 13829 (˝Blower door test˝) in izdan s
strani neodvisne strokovne inštitucije.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
podpisanega obrazca ESPD.

Za zagotavljanje kvalitete izolacije in zmanjšanja vplivov
staranja ter s tem povezano dolgo življenjsko dobo
mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in
proizvodnimi procesom, ki omogoča nadzorovano
temperaturo in relativno vlažnost v proizvodni hali v
kateri se bodo izvajala zaključna montažna dela na
aktivnem delu transformatorja po zaključnem postopku
sušenja do zalitja s transformatorskih oljem in
hermetičnem zaprtju transformatorskega kotla.
Predvsem je pogoj, da je proizvajalec v fazi zaključnih
montažnih del na aktivnem delu, to je v fazi po
končanem sušenju in vstavljanju aktivnega dela v kotel
do njegovega zalitja z oljem, sposoben zagotoviti
relativno vlažnost v prostoru, ki ne presega 15% pri
temperaturi prostora 25˚C. V času od zaključenega
sušenja do hermetičnega zaprtja transformatorskega
kotla se dovoljuje zgolj enkratna izpostavljenost
aktivnega dela transformatorja nekontrolirani
atmosferi v trajanju maksimalno 2 uri, v kolikor
proizvodni proces to zahteva.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
podpisanega obrazca ESPD.

Ponudnik bo moral na poziv naročnika
predložiti dokazila o razpolaganju s tehnologijo
in proizvodnim procesom, ki zagotavljajo
čistost proizvodnih prostorov in preprečujejo
vnos nečistoč v proizvodno halo.
Priloga 2.10

Za izpolnitev te zahteve mora proizvajalec na
zahtevo naročnika, predložiti ustrezen atest meritev temperature in relativne vlažnosti
proizvodnega prostora v katerem se izvaja
zaključna montaža, izdan s strani neodvisne
strokovne inštitucije, ki ni starejši od treh let.
Ponudnik bo moral na poziv naročnika
predložiti ustrezna dokazila.
Priloga 2.11
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Reference ponudnika energetskih transformatorjev

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
Ponudniku mora z referencami izkazati , da je podpisanega obrazca ESPD.
končnemu kupcu v obdobju od 1. 1. 2017, do roka za
oddajo ponudb, uspešno dobavil vsaj 3 energetske Ponudnik bo moral na poziv naročnika
transformatorje nazivnih moči 31,5 MVA 110/x kV ali predložiti referenčna potrdila.
več izvedbe ONAN ali ONAF na območju ENTSO-E.
Priloga 2.12

Oprema lastne rabe
Reference proizvajalca opreme lastne rabe

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
Ponudnik mora predložiti referenčno listo proizvajalca podpisanega obrazca ESPD.
opreme lastne rabe (razdelilniki izmenične in
enosmerne LR, usmerniki, razsmerniki), da je od začetka Ponudnik bo moral na poziv naročnika
leta 2017 do roka za oddajo ponudbe, izdelal opremo predložiti referenčno listo.
lastne rabe, ki je dobavljena, zmontirana in v
Priloga 2.13
obratovanju vsaj na enem elektroenergetskem objektu
(RTP-ju) napetostnega nivoja 110 kV ali več na področju
EU.
Reference ponudnika sistema lastne rabe

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
Ponudniku se prizna sposobnost, v kolikor predloži podpisanega obrazca ESPD.
najmanj dve pozitivno ocenjeno referenci, da je v
obdobju od 1. 1. 2017 do roka za oddajo ponudbe, Ponudnik bo moral na poziv naročnika
uspešno dobavil, montiral in spustil v pogon opremo predložiti referenčna potrdila.
lastne rabe (razdelilniki izmenične in enosmerne LR,
Priloga 2.14
usmerniki,
razsmerniki,
razvod
LR),
v
elektroenergetskih objektih (RTP-jih) napetostnega
nivoja 110 kV ali več.
Telekomunikacijska oprema
Reference ponudnika telekomunikacijske opreme

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
ponudnik mora za obdobje od 1. 1 2015 do roka za podpisanega obrazca ESPD.
oddajo ponudbe, predložiti najmanj po eno pozitivno
ocenjeno referenco za:
Ponudnik bo moral na poziv naročnika
predložiti referenčna potrdila.
 dobavo in montažo vsaj ene komunikacijske
omare (podobno kot je zahtevana v razpisni
Priloga 2.15
dokumentaciji),
 dobavo, montažo, priključitev na vir napajanja,
vključitev v nadzorni sistem, meritve ter
izdelava tehnične dokumentacije za vsaj 1 RPS
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sistem (podobnega obsega kot je zahtevan v
razpisni dokumentaciji),
izvedbo vsaj enega zemeljskega optičnega
kabla do 300 m, ki vključuje dobavo in
polaganje optičnega kabla, zaključevanje in
spajanje na delilniku ter optične meritve ,
izvedbo vsaj ene OPGW (optični kabel v
strelovodni vrvi) spojke, ki vključuje montažo
na stebru, pripravo OPGW in uvodnega kabla
ter spajanje vlaken,
izvedbo vsaj ene UTP/FTP povezave z
zaključevanjem na delilniku in meritvami

v elektroenergetskih objektih (RTP-jih) napetostnega
nivoja 110 kV ali več.
Gradbena dela
Reference za uspešno izvedena gradbena dela

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
Ponudnik mora dostaviti potrjene reference s strani podpisanega obrazca ESPD.
končnih naročnikov, da je v obdobju od 1. 1. 2015 do
roka za oddajo ponudb uspešno zaključil z gradbenimi Ponudnik bo moral na poziv naročnika
deli na najmanj dveh objektih po CC-SI klasifikaciji z predložiti referenčna potrdila.
oznako 22140 v skupni vrednosti najmanj 800.000 EUR
Priloga 2.16
in najmanj treh objektih po CC-SI klasifikaciji 22240 v
skupni vrednosti najmanj 200.000 EUR.
Vodja del
Reference vodij del

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje
pogoja s predložitvijo izpolnjenega
in
Vodje del (VD) s katerimi bo sodeloval pri izvedbi podpisanega obrazca ESPD.
pogodbe morajo izpolnjevati pogoje, skladno z
veljavnim Gradbenim zakonom (GZ; Ur. l. RS, št. 61/17 Ponudnik bo moral na poziv naročnika
s spremembami), in so oziroma morajo biti do podpisa predložiti referenčna potrdila za vodjo
pogodbe vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri elektromontažnih del.
IZS. VD morajo znati govoriti in pisati v slovenskem
Priloga 2.17
jeziku. Če tega ne znajo, je ponudnik dolžan zagotoviti
ustrezno prevajanje (tolmačenje).
Ponudnik bo moral na poziv naročnika
Vodje elektromontažnih del
Ponudnik mora predložiti najmanj 3 pozitivne
reference, da je od 1. 1. 2012 kot VD (pred začetkom
veljave GZ-1 pa kot OVD) vodil elektromontažna dela na
-

predložiti referenčna
gradbenih del.

potrdila

za

vodjo

Priloga 2.18

sistemih sekundarne opreme (omar zaščite,
vodenja in meritev),
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-

110 kV postrojem s plinom SF6 izoliranim
oklopljenim stikališčem,
sistemom lastne rabe
telekomunikacijsko opremo in
110 kV primarnimi povezavami

na elektroenergetskih objektih RTP ali RP napetostni
nivo 110 kV več, ki se nahaja na območju države
polnopravne članice ENTSO-E.
Ponudnik lahko predloži reference za enega ali več vodji
del.
vodja gradbenih del.
Ponudnik mora predložiti najmanj dve referenci, v
kolikor je vodja del v času od 1. 1. 2015 do roka za
oddajo ponudb, kot je to zahtevala gradbenega
zakonodaja v času izvajanja del, vodil dela, ki so
obsegala gradbena dela po CC-SI klasifikaciji z oznako
22140.
Način izpolnjevanja:
Pogoje mora izpolnjevati ponudnik; v primeru skupne ponudbe lahko pogoje izpolnjujejo partnerji skupaj
D:Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje
/
/
E OSTALI POGOJI
/
/
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2.11 Finančna zavarovanja:
2.11.1 bančna garancija (oziroma kavcijsko zavarovanje) za resnost ponudbe v višini 130.000,00 EUR, ki

mora veljati 120 dni od datuma za oddajo ponudb, unovčljiva je tudi kopija bančne garancije.
Bančna garancija mora biti izdano v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne
trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v
Republiki Sloveniji. Izdajatelj bančne garancije in kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v
Republiki Sloveniji.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v ponudbi predloženo na enega od sledečih
načinov:
1. kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom
garanta, ali
2. v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno
zavarovanje izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti
vsebino elektronsko izdanega finančnega zavarovanja, ali
3. v obliki skena originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni
obliki. Sken šteje za potrdilo, da je bilo finančno zavarovanje izdano ter v kakšni obliki in vsebini.
V dvomu lahko naročnik zahteva, da mu ponudnik naknadno na vpogled predloži originalen izvod.
Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne – naročnik mora dobiti zgolj dokazilo, da je
zahtevano nepreklicno finančno zavarovanje izdano, zaradi klavzule, da poleg izjave zahtevi za
izplačilo ni potrebno predložiti originalnega finančnega zavarovanja, pa predložitev originala
naročniku, razen na njegovo naknadno zahtevo, ni potrebna.
2.11.2 bančna garancija (oziroma kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5 % pogodbene vrednosti z DDV mora izbrani ponudnik dostaviti v roku 10 dni od podpisa
pogodbe, in mora veljati 710 dni od podpisa pogodbe. Bančna garancija mora biti izdano v skladu
z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta
2010. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Izdajatelj bančne garancije in
kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.
2.11.3 bančna garancija (oziroma kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini
5 % pogodbene vrednosti z DDV mora izvajalec dostaviti ob primopredaji objekta in mora veljati
najmanj 36 mesecev od uspešno opravljene primopredaje objekta. Bančna garancija mora biti
izdano v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP
758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Izdajatelj
bančne garancije in kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.
2.12 Rok in lokacija dobave blaga:

Dobavitelj se zavezuje izdelati dobaviti naročeno blago in izvesti gradbena, elektromontažna dela ter
končno preizkušanje dobavljene opreme v roku 270 dni od uvedbe v delo za:




gradbena in obrtniška dela,
elektro gradbene inštalacije in
strojne gradbene inštalacije

Vsa ostala dela iz drugih sklopov tega razpisa morajo biti končana v roku 650 dni od uvedbe v delo.
V primeru zamude pri dobavi, bo naročnik skladno s pogodbo uveljavljal pogodbeno kazen.
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Lokacija dobave in izvedbe gradbenih ter elektromontažnih del in končnega preizkušanja je RTP 110/20
kV Izola (Južna cesta 7, IZOLA).
2.13 Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku
Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila sprejel po pregledu vseh ponudb v rokih, določenih v ZJN3. Odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. V odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik
navedel:



razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran;
značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika;
2.14 Skupna ponudba

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik obvezno priložiti pogodbo o skupnem nastopu, žigosano in
parafirano s strani vseh partnerjev, ki nastopajo v ponudbi. Iz pogodbe mora biti razviden obseg del
posameznega partnerja in pooblaščena oseba za podpis celotne ponudbene dokumentacije.
K ponudbi mora biti priložena podpisana pogodba, ki mora biti sklenjena tako, da formalno zavezuje vse
partnerje (pravni akt o skupni izvedbi naročila);
V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi
partnerji solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v
postopku javnega naročanja v zvezi z njihovim pravnim in ekonomsko-finančnim statusom. Zahteve in
pogoji za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki
skupaj izpolnijo zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače.
Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja
javno naročilo. Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče. Če
je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija
tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega
naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, namen katerega je prenehanje
poslovanja, bo dobavitelj naročila odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.
2.15 Nastopanje s podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je
naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev ki je
neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Gospodarski subjekt, ki ustreza tej
definicij, se šteje za podizvajalca ne glede na to, ali se ponudnik sklicuje na njegove zmogljivosti
(kapacitete) pri izpolnjevanju pogojev.
Ponudnik lahko skladno s 94. členom ZJN-3 del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudnik
mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati
v podizvajanje ter mora upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3.
Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi
pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na
število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi

Stran 19
V 01

24-B/2020

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v
izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali
fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila,
izvaja dobavo blaga, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do
naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila 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,
• kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Izvajalec oz. vodilni partner v primeru skupne ponudbe 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 takšnih
storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in
zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo
podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega
ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.
Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za
izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj
obstajajo razlogi za izključitev iz točke č), d), g) in h) šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca,
če bi to lahko vplivalo na nemoteno dobavo in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki
jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.
V kolikor podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva
neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna
upoštevati naročnik in izbrani izvajalec.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo
v skladu s tem členom, mora:
• izvajalec oz. partner, ki je podizvajalca nominiral, v pogodbi pooblastiti naročnika, da na
podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje
podizvajalcu,
• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
• izvajalec oz. vodilni partner svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali
situacijopodizvajalca, ki ga je predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.
2.16

Pogodba

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila izbranega ponudnika pozval k podpisu
pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni po pozivu k podpisu pogodbe
ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru ima naročnik pravico unovčiti
zavarovanje za resnost ponudbe.
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Pred sklenitvijo pogodbe bo moral izbrani ponudnik v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (ZIntPK) naročniku 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. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma predloži neresnične podatke o navedenih
dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe o izvedbi javnega naročila skladno s 96. členom
ZJN-3.
2.17 Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih
sredstev
Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj (če so
zahtevana) in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v
razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje
pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času
predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela
predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih
primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali
morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s
strani naročnika.
2.18 Pravno varstvo
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo,
se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali od dneva
prejema povabila k oddaji ponudbe.
Zahtevka za revizijo v tem primeru ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v
postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem
primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.
Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni
dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno
vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni
objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži:


v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o
nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo
zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo
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vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz.
navesti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
ime naročnika,
oznako javnega naročila,
predmet javnega naročila,
očitane kršitve,
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s
pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev
in iz katerega sklada.
9. potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000, 00 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 161107111290-00XXXX21, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je
podana v obliki JN00XXXX/2021).
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi
mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom
roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni
bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno
dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil
naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni
ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega
naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo
ponudbe.

Stran 22
V 01

24-B/2020

3

MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v ocenjevanje uvrstil dopustne ponudbe. Naročilo bo oddano ponudniku na podlagi merila
najnižje ponujene cene v EUR brez DDV.
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4

TEHNIČNE ZAHTEVE

Tehnične zahteve so podane v naslednji dokumentaciji:
- dokumenti za razpis:
o

Splošne tehnične zahteve in obveznosti št. 4407.6X01

o

Gradbena in obrtniška dela št. 4407.6G01,

o

Elektro gradbene inštalacije št. 4407.6E01,

o

Strojne gradbene inštalacije št. 4407.6S01,

o

Sekundarni sistemi št. 4407.6E02,

o

GIS stikališče 110 kV št. 4407.6E03

o

Lastna raba št. 4407.6E04

o

Elektromontažna dela št. 4407.6E05

o

TK oprema št. 4407.6T01

o

Energetska transformatorja 110/20 kV 31,5 MVA št. IZ-DZR2020-TR31

- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):
o

načrt s področja arhitekture št. 4407.7A01,

o

načrt s področja gradbeništva št. 4407.7G01, 4407.7G02, 4407.7G03

o

Načrt s področja elektrotehnike št. 4407.7E01,

o

Načrt s področja strojništva št. 4407.7S01.
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PRILOGE
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PRILOGA 1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ KAZENSKE EVIDENCE
Izjavljamo, da dajemo Elektro Primorski d.d., kot naročniku, soglasje skladno z 77.členom ZJN-3 in 22.
členom Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje in javno
upravo, da kot ponudnik nismo bili, ter da prav tako tudi osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega ponudnika, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in našteta v 75. členu ZJN-3.
Pooblastilo je potrebno podati ločeno za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Če je
zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno
prekopira glede na število zakonitih zastopnikov
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PRILOGA 1.1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ KAZENSKE EVIDENCE
Podatki:
- o ponudniku-fizični osebi/o zakonitem zastopniku ponudnika-pravne osebe
Ime in priimek
EMŠO
Dekliški priimek
Datum rojstva
Kraj rojstva
Občina rojstva
država rojstva

ali

Stalno prebivališče
Občina in država
Državljanstvo
Točen naziv in naslov
organa,
ki
izdaja
potrdila (polje se
izpolni
samo
v
primeru, če gre za
ponudnika, ki nima
sedeža v RS)
-

o ponudniku-pravni osebi

Firma (polno ime):
Matična številka:
Sedež pravne osebe:
Občina sedeža:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Spodaj podpisani, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa pridobi vse
potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb pristojnega organa.
Kraj in datum:
_________________________

Žig:

podpis pooblaščene osebe
___________________________
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Priloga 2.1

REFERENČNA LISTA PROIZVAJALCA GIS STIKALIŠČA

24-B/2020

Priloga 2.2/1

Končni naročnik ...............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

REFEREČNO POTRDILO1
Izjavljamo, da imamo ponujeni tip GIS stikališča (napetostnega nivoja 110 kV ali več), v obratovanju že vsaj pet
let pred rokom za oddajo ponudb, in sicer na objektu, ki je naveden v spodnji tabeli in se nahaja na območju
EU. Referenčni objekt obsega vsaj 3 polja od katerih je najmanj eno vodno in najmanj eno transformatorsko.
Proizvajalec in tip stikališča

leto vgradnje

objekt

število TR in vodnih polj

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.
Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________
prijavlja
na
javni
razpis
naročnika
Elektro
Primorska
d.d.
za
RTP 110/20 kV Izola – izgradnja 110 kV GIS stikališča, objavljen na portalu javnih naročil
(http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.
Kraj in datum:
_________________________

1

Žig:

podpis pooblaščene osebe
___________________________

Opomba:
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj
zahtevani podatki
ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino
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Priloga 2.2/2
Končni naročnik ...............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

REFEREČNO POTRDILO2
Izjavljamo, da so bile za ponujeni tip stikališča, napetostnega nivoja 110 kV ali več, na objektu v spodnji tabeli,
ki se nahaja na področju EU, vgrajene plinsko izolirane zbiralke med najmanj enim poljem (GIS) in zunanjim
priključnim modulom (AIS).
Proizvajalec
stikališča

in

tip

leto vgradnje

objekt na področju EU

Št vodnih ali TR polj,
realiziranih
z
GIS
zbiralnicami

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska, d.d. pravico, da preveri to referenco.
Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________
prijavlja

na

javni

razpis

naročnika

Elektro

Primorska

d.d.

za

RTP 110/20 kV Izola – izgradnja 110 kV GIS stikališča, objavljen na portalu javnih naročil
(http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.
Kraj in datum:
_________________________

2

Žig:

podpis pooblaščene osebe
___________________________

Opomba:
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj
zahtevani podatki
ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

24-B/2020

Priloga 2.3
Končni naročnik ...............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

REFEREČNO POTRDILO PONUDNIKA GIS STIKALIŠČA3
Izjavljamo, da je ponudnik _____________________________od 1. 1. 2017 dalje, na območju EU kot
pogodbeni partner končnega naročnika izvedel dobavo, montažo in spuščanje v pogon 110 kV GIS stikališče.
Referenca kumulativno obsega najmanj 5 polj GIS stikališča ponujenega proizvajalca
Proizvajalec
stikališča

in

tip

leto spuščanja
pogon

v

objekt na področju EU

Št GIS polj

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska, d.d. pravico, da preveri to referenco.
Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________
prijavlja

na

javni

razpis

naročnika

Elektro

Primorska

d.d.

za

RTP 110/20 kV Izola – izgradnja 110 kV GIS stikališča, objavljen na portalu javnih naročil
(http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.
Kraj in datum:
_________________________

3

Žig:

podpis pooblaščene osebe
___________________________

Opomba:
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj
zahtevani podatki

-

ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

24-B/2020

Priloga 2.4

OBRAZEC ZA DOKAZOVANJE KADROVSKE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
GIS STIKALIŠČA
Kot izvajalec montaže GIS stikališča izjavljamo, da imamo vsaj eno osebo (dejanski montažer), ki izpolnjujeta
pogoje za minimalno usposobljenost izvajanja preverjanja uhajanja, zajemanja, recikliranja ozonu škodljivih
snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov (Ur.l. RS št. 41/2010).
Kot dokaz prilagamo Spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi
toplogrednimi plini pri visokonapetostnih stikalnih mehanizmih, izdano s strani pristojnega Ministrstva.
Kot izvajalec montaže izjavljamo, da imamo vsaj eno osebo (dejanski montažer), ki izkazuje veljavno potrdilo
(certifikat) za montažo GIS naprave, izdano s strani proizvajalca GIS naprave.
Osebe navedene v spodnji tabeli, kopije certifikatov so priložene.
Ime in priimek

Št. spričevala o usposobljenosti
skladno z drugim odstavkom te
izjave

Št. certifikata za montažo GIS naprave,
izdanega s strani proizvajalca GIS naprave

24-B/2020

Priloga 2.5
4

REFEREČNA LISTA PROIZVAJALCA SEKUNDARNE OPREME

4

Opomba:
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj
zahtevani podatki
ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

24-B/2020

Priloga 2.6
Končni naročnik ...............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

REFEREČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA SEKUNDARNE OPREME5
Kot naročnik Izjavljamo, da je ponudnik ______________________________________ od
1. 1. 2017 dalje, na območju EU kot pogodbeni partner dobavil, zmontiral in spustil v pogon, vključno z vsemi
ostalimi potrebnimi aktivnostmi (prevzem opreme, testi, spuščanje v pogon, konfiguriranje in parametriranje
sistema vodenja, zaščite in meritev, sodelovanje pri strokovnem tehničnem pregledu idr.) objekt 110 kV ali
višjega napetostnega nivoja z minimalno petimi 110 kV polji s tako sekundarno opremo zaščite in vodenja, kot
jo ponuja, ali drugo, vendar primerljivo, sekundarno opremo zaščite in vodenja.
Podatki o objektu in vgrajeni opremi so razvidni iz spodnje tabele
Objekt
na
področju EU

leto
spuščanja v
pogon

Št. 110 kV polj

Oprema

-

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

5

Opomba
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj
zahtevani podatki
ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

24-B/2020

Kontaktna oseba potrjevalca reference: ________________________, tel:___________________
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________
prijavlja

na

javni

razpis

naročnika

Elektro

Primorska

d.d.

za

RTP 110/20 kV Izola – izgradnja 110 kV GIS stikališča, objavljen na portalu javnih naročil
(http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.
Kraj in datum:
____________________________

Žig:

podpis pooblaščene osebe
___________________________

24-B/2020

Priloga 2.7

DOKAZILO O KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI ZA KONFIGURIRANJE IN
PARAMETRIRANJE SEKUNDARNE OPREME
Ponudnik mora priložiti ustrezna dokazila, ki izkazujejo veljavna potrdila proizvajalca opreme (certifikat) za delo
z napravo za potrebe parametriranja in preizkušanja. Ponudnik osebje navede v tabeli spodaj, kopije
certifikatov so obvezna priloga obrazca. V primeru, da izvajalec nima usposobljenega kadra, mora ponudnik
priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja del zagotavlja supervisorja s strani proizvajalca opreme.
Ime in priimek

Št. in datum certifikata

Proizvajalec

24-B/2020

Priloga 2.8

REFERENČNA LISTA PROIZVAJALCA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV

24-B/2020

Priloga 2.9

DOKAZILO NEODVISNE STROKOVNE INSTITUCIJE O DOSEGANJU ZAHTEVANEGA
RAZREDA ČISTOSTI PROIZVODNJE ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV

24-B/2020

Priloga 2.10

DOKAZILA O RAZPOLAGANJU S TEHNOLOGIJO IN PROIZVODNIM PROCESOM ZA
PROIZVODNJO ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV

24-B/2020

Priloga 2.11

DOKAZILO O MERITVAH TEMPERATURE IN RELATIVNE VLAŽNOSTI PROIZVODNEGA
PROSTORA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV

24-B/2020

Priloga 2.12
končni kupec ....................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

REFERENCE PONUDNIKA
Potrjujemo, da je ponudnik v triletnem obdobju do dneva oddaje ponudb dobavil energetske transformatorje
nazivne moči 31,5 MVA 110/x kV ali več, tipa ONAN ali ONAF na področju članic ENTSO-E.

ponudnik

Energetski transformator
Nazivna moč, tip

Leto dobave

Količina

Kontaktna oseba kupca: ____________________________, tel:____________________ Potrjujemo, da je bila
dobava s strani ponudnika izvedena strokovno in kvalitetno v skladu s pravili stroke ter v pogodbeno
določenem roku. Dosedanje izkušnje z dobavo ponudnika ocenjujemo kot
USTREZNE
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se podjetje _______________________________
prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Izola – izgradnja 110 kV stikališča
objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. objave
_____________________________.
Kraj in datum:
_________________________

Žig:

podpis pooblaščene osebe
___________________________

24-B/2020

Priloga 2.13

REFEREČNA LISTA PROIZVAJALCA OPREME LASTNE RABE6

6

Opomba:
ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj
zahtevani podatki
ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

24-B/2020

Priloga 2.14
končni naročnik ...............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

REFERENČNO POTRDILO
Kot končni naročnik potrjujemo, da je ponudnik _______________________________________ v obdobju od
1. 1. 2017 do roka za oddajo ponudbe, uspešno dobavil, montiral in spustil v pogon naslednjo opremo lastne
rabe: razdelilniki izmenične in enosmerne LR, usmerniki, razsmerniki, razvod LR. Oprema je vgrajena v
elektroenergetskih objektih (RTP-jih) napetostnega nivoja 110 kV ali več, ki so navedeni v naslednji tabeli:

Objekt

Predmet dobave (komponente Št. pogodbe
sistema LR)

Leto spuščanja v
pogon

24-B/2020

Kontaktna oseba naročnika: ____________________________, tel:____________________ Potrjujemo, da je
bila dobava s strani ponudnika izvedena strokovno in kvalitetno v skladu s pravili stroke ter v pogodbeno
določenem roku. Dosedanje izkušnje z dobavo dobavitelja ocenjujemo kot
USTREZNE
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se podjetje _______________________________
prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV Izola – izgradnja 110 kV stikališča
objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. objave
_____________________________.
Kraj in datum:
_________________________

Žig:

podpis pooblaščene osebe
___________________________

24-B/2020

Priloga 2.15
končni kupec ....................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA TK OPREME
Kot končni kupec potrjujemo, da je ponudnik _______________________________________ od
1. 1. 2015 do roka za oddajo ponudbe, v elektroenergetskih objektih (RTP-jih) napetostnega nivoja 110 kV ali
več, izvedel:
Predmet dobave
dobavo in montažo komunikacijske omare
(podobno kot je zahtevana v razpisni
dokumentaciji),
dobavo, montažo, priključitev na vir napajanja,
vključitev v nadzorni sistem, meritve ter izdelava
tehnične dokumentacije za RPS sistem
(podobnega obsega kot je zahtevan v razpisni
dokumentaciji)
izvedbo zemeljskega optičnega kabla do 300 m, ki
vključuje dobavo in polaganje optičnega kabla,
zaključevanje in spajanje na delilniku ter optične
meritve
izvedbo OPGW (optični kabel v strelovodni vrvi)
spojke, ki vključuje montažo na stebru, pripravo
OPGW in uvodnega kabla ter spajanje vlaken

izvedbo UTP/FTP povezave z zaključevanjem na
delilniku in meritvami

Št. pogodbe in ime objekta

Leto izvedbe

24-B/2020

Kontaktna oseba ponudnika: ____________________________, tel:____________________ Potrjujemo, da je
bila dobava s strani dobavitelja izvedena strokovno in kvalitetno v skladu s pravili stroke ter v pogodbeno
določenem roku. Dosedanje izkušnje z dobavo dobavitelja ocenjujemo kot
USTREZNE
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se podjetje _______________________________
prijavlja
na
javni
razpis
naročnika
Elektro
Primorska
d.d.
za
RTP 110/20 kV Izola – izgradnja 110 kV stikališča objavljen na portalu javnih naročil
(http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. objave _____________________________.
Kraj in datum:
_________________________

Žig:

podpis pooblaščene osebe
___________________________

24-B/2020

Priloga 2.16
Končni naročnik ............................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

REFEREČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA7
Izjavljamo, da nam je družba:____________________________________________________
od 1. 1. 2015 do roka za oddajo ponudb uspešno zaključil z gradbenimi deli na objektih po CC-SI klasifikaciji z
oznako 22140 – Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi in po CC-SI klasifikaciji 22240 – Lokalni
(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja in sicer:
Pogodba št.

Naziv objekta

CC-SI klasifikacija
objekta

Vrednost
EUR

v

Čas gradnje (xx.leto do
xx.leto)

Gradbena dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno
dogovorjenem roku.
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.
Kontaktna oseba potrjevalca reference:
____________________________, tel:____________________

7

Opomba:

- ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj
zahtevani podatki,
- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino.

24-B/2020

To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________
prijavlja
na
javni
razpis
naročnika
Elektro
Primorska
d.d.
za
RTP 110/20 kV Izola – izgradnja 110 kV GIS stikališča, objavljen na portalu javnih naročil
(http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob. _____________________________.
Kraj in datum:

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

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:

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

24-B/2020

Priloga 2.17

Končni naročnik ............................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

REFEREČNO POTRDILO8 ZA VODJO ELEKTROMONTAŽNIH DEL
Izjavljamo, da je bil:____________________________________________________
od 1. 1. 2012 imenovan kot vodja del za elektromontažna dela na elektroenergetskih objektih RTP ali RP
napetostni nivo 110 kV ali več, ki se nahajajo na območju držav polnopravnih članice ENTSO-E in sicer za
naslednja dela (ustrezno obkroži):
-

sistemi sekundarne opreme (omar zaščite, vodenja in meritev),
110 kV postroj s plinom SF6 izoliranim oklopljenim stikališčem,
sistemom lastne rabe,
telekomunikacijsko opremo in
110 kV primarnimi povezavami.

Pogodba št.

Naziv objekta

Čas gradnje (xx.leto do xx.leto)

Vodja del je elektromontažna dela vodil in izvajal strokovno, kvalitetno, v skladu s predpisi stroke ter v
pogodbeno dogovorjenem roku. Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d.
pravico, da preveri to referenco.

8

Opomba:



ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni
vsi zgoraj zahtevani podatki



ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

24-B/2020

Kontaktna oseba potrjevalca reference:
____________________________, tel:____________________
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________
prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV IZOLA – 110 kV GIS STIKALIŠČE
objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob.
_____________________________.
Kraj in datum:

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

Žig:

Podpis pooblaščene osebe naročnika:

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

24-B/2020

Priloga 2.18
Naročnik........................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

REFEREČNO POTRDILO9 ZA VODJO GRADBENIH DEL
Izjavljamo, da je bil:____________________________________________________
vodja del v času od 1. 1. 2015 do roka za oddajo ponudb. Gradbena dela so bila po CC-SI klasifikaciji označena
z oznako 22140.
Pogodba št.

Naziv objekta

CC-SI klasifikacija
objekta

Čas gradnje (xx.leto do xx.leto)

Vodja del je gradbena dela vodil in izvajal strokovno, kvalitetno, v skladu s predpisi stroke ter v pogodbeno
dogovorjenem roku.
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Primorska d.d. pravico, da preveri to referenco.

9

Opomba:



ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni
vsi zgoraj zahtevani podatki



ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino

24-B/2020

Kontaktna oseba potrjevalca reference:
____________________________, tel:____________________
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe s katero se podjetje _______________________________
prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. za RTP 110/20 kV IZOLA – 110 kV GIS STIKALIŠČE ,
objavljen na portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št. ob.
_____________________________.
Kraj in datum:

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

Žig:

Podpis pooblaščene osebe naročnika:

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

24-B/2020

6

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU
PONUDNIKA
(priloži samo izbrani ponudnik po prejemu obvestila o izboru ponudnika)

Ponudnik …………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/02010, 26/2011 in 43/2011), in v skladu s šestim odstavkom 14. člena
navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj podajamo
sledeče podatke:
Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek,
naslov prebivališča in delež lastništva):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik Elektro Primorska d.d. zgoraj navedene podatke dolžan
predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.
Ponudnik zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb
v lastništvu ponudnika, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se ugotovi,
da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična.

Kraj in datum:
pooblaščene osebe ponudnika:

Žig:

Podpis

(podpis)

