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Datum: 19. 7. 2017
Številka: 4301-8/2017/69

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 61. člena, ob upoštevanju drugega odstavka 67. člena 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; ZJN-3), sprejme naslednjo

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO 
ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO ODZEM-7/2017

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako ODZEM-
7/2017, katerega predmet je »Dobava zemeljskega plina«, ki je bila objavljena na spletnih 
straneh naročnika dne 27. 6. 2017, na Portalu javnih naročil pod št. objave JN006285/2017-B01
dne 26. 6. 2017 in v Dodatku k Uradnem listu Evropske unije pod št. objave 2017/S 120-242232
dne 27. 6. 2017, se spremeni na sledeč način:

1. Spremeni se 4. odstavek 2. točke Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe: 
»Oznaka in predmet javnega naročila«, tako da se po novem glasi:

»Ocenjena (okvirna) količina zemeljskega plina za 48 mesecev znaša 284.690.360 kWh.«

2. Spremeni se 2. odstavek točke 10.1.2. Navodil gospodarskim subjektom za pripravo 
ponudbe: »Tehnična sposobnost« (črta se zahteva po predložitvi dokazila), tako da se po 
novem glasi:

»DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s podpisom predmetnega obrazca 
potrjuje izjavo v delu VI (Sklepne izjave), Poleg tega podpisani uradno izjavljam/izjavljamo, 
da: »vpisan je pogoj iz točke 10.1.2 teh Navodil gospodarskim subjektom«.«

3. Spremeni se 1. odstavek 11. točke Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe: 
»Merilo«, tako da se po novem glasi:

»Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene 
cene zemeljskega plina v EUR z DDV na enoto zemeljskega plina (kWh).«

4. Spremeni se 1. odstavek točke 12.1. Navodil gospodarskim subjektom za pripravo 
ponudbe: »Ponudbena dokumentacija«, tako da se črta »točka 4. dokazilo iz točke 10.1.2. 
Navodil gospodarskim subjektom«.

5. Spremeni se zadnji stavek 3. odstavka točke 12.1. Navodil gospodarskim subjektom za 
pripravo ponudbe: »Ponudbena dokumentacija«, tako da se po novem glasi:

»Cene se vpišejo na pet decimalnih mest.«
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6. Doda se zadnji odstavek v točki 17. Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe: 
»Krovni okvirni sporazum«, ki se glasi:

»Naročnik bo okvirno vrednost krovnega okvirnega sporazuma izračunal tako, da bo 
pomnožil ceno na enoto zemeljskega plina iz predračuna iz e-dražbe izbranega ponudnika 
s količino 284.690.360 kWh.«

7. V sistemu e-dražba se popravi predračun, in sicer se spremeni količina, ki se po novem 
glasi 1, in spremeni se določilo glede števila decimalnih mest pri vnosu ponudbene cene, ki 
jo je potrebno vnesti na pet decimalnih mest.

8. Spremeni se 3. odstavek 7. člena Vzorca krovnega okvirnega sporazuma: »Cene in plačilni 
pogoji«, tako da se po novem glasi:

»Skupna predvidena vrednost sporazuma za zemeljski plin, skupaj s trošarino, takso za 
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, dodatkom za povečanje energetske 
učinkovitosti, prispevkom za OVE in SPTE za obdobje 48 mesecev, znaša  EUR 
brez DDV oz.  EUR z DDV, pri čemer je:
- taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida:  EUR z DDV/kWh;
- trošarina za zemeljski plin:  EUR z DDV/kWh;
- dodatek za povečanje energetske učinkovitosti:  EUR z DDV/kWh;
- prispevek za OVE in SPTE:  EUR z DDV/kWh.«

9. Spremenita se 3. in 4. odstavek 15. člena Vzorca krovnega okvirnega sporazuma: 
»Ponovno odpiranje konkurence«, ki se po novem glasita:

»Če bo po ponovnem odpiranju konkurence izbran isti dobavitelj z enako ceno, kot je 
veljala prvih 24 mesecev, bodo sklenjeni aneksi k obstoječim krovnim sporazumom z 
določbo fiksnosti cen za nadaljnjih 24 mesecev in novim seznamom kandidatov, če se bo 
le-ta spremenil. Posamezni naročniki ne bodo sklepali aneksov.

Če bodo po ponovnem odpiranju konkurence stopile v veljavo nove cene ali pa bo izbran 
drug dobavitelj, bodo sklenjeni aneksi k obstoječim krovnim okvirnim sporazumom, kjer 
bodo določene nove vrednosti krovnih okvirnih sporazumov z upoštevanjem novih cen za 
nadaljnjih 24 mesecev, in fiksnost cen za nadaljnjih 24 mesecev. Če bo izbran drug 
dobavitelj ali pa se bo spremenil vrstni red kandidatov, bo priloga aneksa tudi nov seznam 
kandidatov. Posamezni naročniki bodo v primeru spremembe cen sklenili aneks k 
obstoječemu posameznimu okvirnimu sporazumu, kjer bodo določili novo vrednost
posameznega okvirnega sporazuma z upoštevanjem novih cen za nadaljnjih 24 mesecev.
Če pa bo izbran drug dobavitelj, pa bodo posamezni naročniki sklenili nov posamezni 
okvirni sporazum z novo izbranim dobaviteljem.

10. Spremeni se 3. odstavek 16. člena Vzorca krovnega okvirnega sporazuma: »Zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«, tako da nastanejo trije odstavki, ki se po novem 
glasijo:

»Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo dobavitelj moral predložiti 
Ministrstvu za javno upravo najkasneje v roku 20 (dvajsetih) dni pred datumom začetka 
dobave zemeljskega plina (1. 1. 2018), v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti (EUR z 
DDV) za ocenjeno količino zemeljskega plina po krovnem okvirnem sporazumu za obdobje 
24 mesecev (142.345.180 kWh). Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti mora biti še 10 (deset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo dobav. 
Dokončna izvedba dobav pomeni do 31. 12. 2019.
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V primeru, da bo po ponovnem odpiranju konkurence izbran isti dobavitelj, mora le-ta temu 
ustrezno predložiti novo zavarovanje oz. spremeniti z dodatkom že predloženo 
zavarovanje s spremenjeno višino in podaljšano veljavnostjo za čas, za katerega je 
naročnik odpiral konkurenco in vsaj še 10 (deset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo 
dobav. Dokončna izvedba dobav pomeni do 31. 12. 2021. Dobavitelj predloži zavarovanje 
v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti (EUR z DDV) za ocenjeno količino zemeljskega 
plina po krovnem okvirnem sporazumu za obdobje 24 mesecev (142.345.180 kWh), za
katero je izbran kot dobavitelj po odpiranju konkurence, in po ceni na enoto po ponovnem 
odpiranju konkurence. Predmetno novo ali spremenjeno zavarovanje bo moral dobavitelj 
predložiti najkasneje v roku 10 (desetih) dni od veljavnosti novega seznama kandidatov.

V primeru, da bo po ponovnem odpiranju konkurence izbran nov dobavitelj, mora le-ta 
finančno zavarovanje predložiti najkasneje v roku 10 (desetih) dni od veljavnosti novega 
seznama kandidatov. Dobavitelj predloži zavarovanje v višini 1 % (enega odstotka) 
vrednosti (EUR z DDV) za ocenjeno količino zemeljskega plina po krovnem okvirnem 
sporazumu za obdobje 24 mesecev (142.345.180 kWh), za katero je izbran kot dobavitelj 
po odpiranju konkurence, in po ceni na enoto po ponovnem odpiranju konkurence, z 
veljavnostjo za čas, za katerega je naročnik odpiral konkurenco in vsaj še 10 (deset) dni po 
preteku roka za dokončno izvedbo dobav. Dokončna izvedba dobav pomeni do 
31.12.2021.«

11. Spremenita se 3. in 4. odstavek 5. člena Vzorca posameznega okvirnega sporazuma: 
»Cene in plačilni pogojii«, tako da se po novem glasita:

»Vrednost za ocenjeno količino zemeljskega plina po tem sporazumu za obdobje 48 
mesecev znaša  EUR brez DDV oziroma  EUR z DDV.

Skupna vrednost sporazuma za ocenjeno količino zemeljskega plina skupaj z davki, 
prispevki in ostalimi dajatvami za obdobje 48 mesecev po tem sporazumu znaša
EUR z DDV.«

12. Spremenita se 1. odstavek 21. člena Vzorca posameznega okvirnega sporazuma: 
»Posebne in končne določbe«, tako da se po novem glasi:

»Stranki tega sporazuma sta sporazumni, da začne sporazum veljat i  z dnem 
obojestranskega podpisa sporazuma, vendar ne pred 1. 1. 2018, ter je sklenjen do pričetka 
veljavnosti morebitnega novega seznama kandidatov ali izbora drugega dobavitelja, 
vendar najkasneje do konca veljavnosti krovnega okvirnega sporazuma.«

Krovni in posamezni okvirni sporazum bosta skladno s spremembami popravljena pred samim 
podpisom krovnega oz. posameznega okvirnega sporazuma.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena, razen v delih kot je razvidno 
iz objavljenih odgovorov na Portalu javnih naročil.

Boris Koprivnikar
minister
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