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Naročnik: 
GOLEA 
GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA 
TRG EDVARDA KARDELJA 1 
5000 NOVA GORICA 
 
Datum: 28.5.2018 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
št. ETA 125 – IP 043 

 
 

1. PREDMET PONUDBE: 
Predmet ponudbe je priprava Akta o Javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

Energetske sanacije Dijaškega doma v Novi Gorica. 

 

Naročilo se izvaja v okviru projekta tehnične pomoči EIB ELENA po pogodbi ELENA-

2014-060, sklenjene med GOLEA (naročnik) in EIB za sodelujočim projektnim 

partnerjem Dijaški dom Nova Gorica (investitor). 

 

2. SPECIFIKACIJA PONUDBE: 
Ponudba zajema:  

 Pripravo Akta o Javno-zasebnem partnerstvu skladno z zahtevami Zakona o 

javno zasebnem partnerstvu (ZJZP; Uradni list RS 1274/2006) 

 Usklajevanje vladnega gradiva pri sprejemanju akta 

 

Izvajalec bo naročniku omenjeno dokumentacijo predal v elektronski verziji. 

 

3. PONUDBENA CENA: 
Ponudnik poda ceno po specifikaciji ponudbene cene v Prilogi 2: Ponudbeni predračun. 

 

Ponudbena cena obsega vse materialne stroške ter stroške dela vezane na izvedbo del 

po tej ponudbi. 

 

4. ROK IZVEDBE 
Rok za izvedbo aktivnosti je 11.06.2018. 

 

5. MERILO ZA IZBOR 
Merilo za izbor ponudbe je najnižja cena.  
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6. ROK ZA ODDAJO PONUDBE 
Rok za oddajo ponudbe je četrtek dne 31.5.2018 do 10:00 ure  v elektronski obliki na 

naslov: mateja.birsa@golea.si. 
 

7. NAČIN PLAČILA 
Izvajalec izstavi račun za opravljena dela v roku 8 dni po opravljeni storitvi na naslov 
naročnika: GOLEA, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Naročnik bo račun za 
opravljene aktivnosti plačal  30. dan po datumu prejema računa. 

 

8. POGODBA 
Za predmetno naročilo bo sklenjena tripartitna pogodba med izvajalcem, naročnikom 
in sodelujočim projektnim partnerjem po vzorcu v prilogi 4: VZOREC POGODBE. 
Ponudnik naj v vzorec pogodbe dopiše pooblaščenega predstavnika in morebitno 
številko pogodbe. Vzorec mora žigosati in podpisati.  
 

9. OBVEZNE PRILOGE 
Ponudbi priložite izpolnjene priloge 1 – 4 po priloženih vzorcih v nadaljevanju.   

 

Vabljeni k oddaji ponudbe! 

 

 

  

mailto:mateja.birsa@golea.si
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Priloga 1: PODATKI O PONUDNIKU 

 
 

PONUDBA ŠT.:    ………………………………. 
 
PREDMET PONUDBE: ……………………….. 
 
 

 

Ponudnik  

 

 

Naslov ponudnika 

 

 

Zakoniti zastopnik 

 

 

Matična številka  

 

 

Identifikacijska številka za DDV 

 

 

Telefon 

 

 

Faks 

 

 

Elektronska pošta  

 

 
 
 
Datum:    Žig                                              Podpis ponudnika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Priloga 2: PONUDBENI PREDRAČUN 
 
 

PONUDBA ŠT.:    ………………………………. 
 
PREDMET PONUDBE: ……………………….. 

 
 
PONUDNIK: 
 
P R E D R A Č U N 
          

Aktivnost Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV 

Akt o JZP 
 

   

Usklajevanje vladnega 
gradiva pri sprejemanju 
akta 
 

   

SKUPAJ    

 
V ponudbeno ceno so vključeni: 

 vsi materialni stroški izvajalca, 

 organizacija, vodenje, koordiniranje dela med posameznimi vrstami in strokami, 
potrebnimi za izdelavo dokumentacije po tej pogodbi, 

 morebitni potni stroški izvajalca, 

 potrebno sodelovanje z naročnikom (dogovori, posveti ipd.), 

 potrebno sodelovanje z sodelujočim projektnim partnerjem, 

 vsi drugi stroški in nadomestila v zvezi z opravljanjem del po pogodbi. 
 
 

Datum:    Žig                                              Podpis ponudnika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Priloga 3: IZJAVA PONUDNIKA 
 

PREDMET PONUDBE: ……………………….. 
 
PONUDNIK: ……………………………………… 

 

IZJAVA 

o izpolnjevanju pogojev iz ZJN-3 

 

Izjavljamo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

Zap. Št. POGOJI 

1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. 

2. 

Nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima 

pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena 

v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, 54/15 in 6/16 – popr.): terorizem, 

financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj, 

novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina 

z ljudmi, sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, 

goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali 

nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo 

Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, 

preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena 

uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, 

ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne 

skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba 

trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski 

dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, nedovoljeno 

dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic 

ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega 

sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, 

pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, 

zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja 

tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za 

nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje ter hudodelsko 

združevanje. 

3. 

Na dan, ko je bila ponudba oddana izpolnjujemo obveznosti dajatev in drugih 

denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih 

pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi 
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države naročnika in nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 eurov 

ali več. Na dan oddaje ponudbe smo imeli predložene vse obračune davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 

oddaje ponudbe. 

4. 

Na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov 

oddaje javnih naročil, zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami. 

5. 

V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno 

odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje 

države, ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

6. 
Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

naročila (če ga zakon zahteva). 

8. 
Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in imamo reference pri 

opravljanju razpisanih del oz. dobav blaga  

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo 

jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil.  

 

Izjavljamo: 

 da smo seznanjeni z vsemi določili povabila k oddaji ponudbe ter pogoji za udeležbo v 

postopku oddaje javnega naročila, 

 da ne obstajajo razlogi za izključitev, 

 da smo jih razumeli, ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe; 

 da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem 

povabilu in navodilu. 

 

 

Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Odgovorna oseba ponudnika: 
 
Podpis: 
 
Žig: 
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Priloga 4: VZOREC POGODBE 
 

 
VZOREC POGODBE 

 
za pripravo Akta o Javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta  

Energetske sanacije Dijaškega doma v Novi Gorica 
v okviru tehnične pomoči EIB ELENA po pogodbi ELENA-2014-060 

 
 
ki jo sklenejo: 

PROJEKTNI PARTNER: DIJAŠKI DOM NOVA GORICA 
Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica  

 
 

Davčna številka: SI 69609322 
Matična številka: 5050529000 
Odgovorna oseba: Dragan Kojić, ravnatelj 

in 
 
IZVAJALEC: ………………………………..………,  

naslov ……………………… 
Davčna številka: ……………………….. 
Matična številka: ………………………. 
Odgovorna oseba: ……………………...  

 
 

I. UVODNE UGOTOVITVE 
 

1. Člen 
 

Na osnovi Povabila k oddaji ponudbe številka ETA 125 – IP 043 z dne 28.5.2018 in Odločitve o 
oddaji naročila z dne …………………………… je bil za pripravo Akta o Javno-zasebnem partnerstvu 
za izvedbo projekta Energetske sanacije Dijaškega doma v Novi Gorica za najugodnejšega 
izbran izvajalec ……………………………………… 
 

NAROČNIK: 
IZVAJALSKA ENOTA 
TEHNIČNE POMOČI  
(v nadaljevanju: IETP) 

GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA – GOLEA, 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica  
Davčna številka: SI78059038 
Matična številka: 2196719 
Odgovorna oseba: Rajko Leban, direktor 

in 
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2. člen 
 
V skladu s pogodbo št. ELENA-2014-060 z dne 1.10.2016 za sofinanciranje priprave projektov 
(Contract for funding of project Development Services), sklenjene med EIB in GOLEA je 
ustanovljena Izvajalska enota tehnične pomoči ELENA (v nadaljevanju: IETP GOLEA), ki v okviru 
projektnih aktivnosti z izbranimi izvajalci sklepa pogodbe za izvedbo aktivnosti projekta. 
 
Koristnik tehnične pomoči po tej pogodbi je Dijaški dom Nova Gorica. 
 
Lastništvo rezultatov projektnih razvojnih storitev, vključno s pravicami iz naslova 
industrijske/intelektualne lastnine ter poročil in drugih dokumentov v zvezi s projektom 
pripada končnemu upravičencu iz pogodbe št. ELENA-2014-060. 
 
 

II. PREDMET POGODBE 
 

3. Člen 
 

Predmet pogodbe je priprava Akta o Javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

Energetske sanacije Dijaškega doma v Novi Gorica. 

 
4. Člen 

 
Pogodba zajema: 

 Pripravo Akta o Javno-zasebnem partnerstvu skladno z zahtevami Zakona o javno 
zasebnem partnerstvu (ZJZP; Uradni list RS 1274/2006) 

 Usklajevanje vladnega gradiva pri sprejemanju akta 
 

Izvajalec bo naročniku omenjeno dokumentacijo predal v elektronski verziji. 
 
 

III. POGODBENI ROKI 
 

5. Člen 
 
Rok za izvedbo aktivnosti je 11.06.2018. 

 

Do podaljšanja pogodbenega roka brez posledic za izvajalca lahko pride: 

 če naročnik ali projektni partner ne posredujeta vseh potrebnih podatkov za uspešno 
izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, 

 če podaljšanje roka predlagata naročnik ali projektni partner, 

 v primeru višje sile. 
 



                                      
                                                                     »Sofinancirano iz programa  Obzorje 2020« 

 

9 | 13 

 

V primeru višje sile se rok izdelave naloge podaljša za čas trajanja višje sile. Novi roki se 
dogovorijo sporazumno in pisno v obliki dodatka k pogodbi. V primeru višje sile mora izvajalec 
pisno zahtevo za podaljšanje roka predložiti naročniku takoj, ko nastopi vzroka za podaljšanje, 
sicer podaljšanja ne more zahtevati. 
 
 

IV. POGODBENA VREDNOST DEL 
 

6. člen 
       

Aktivnost Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV 

Akt o JZP 
 

   

Usklajevanje vladnega 
gradiva pri sprejemanju 
akta 
 

   

SKUPAJ    

 
V pogodbeno ceno so vključeni: 

 celotna izvedba del po pogodbi, 

 vsi materialni stroški izvajalca, 

 organizacija, vodenje, koordiniranje dela med posameznimi vrstami in strokami, 
potrebnimi za izdelavo dokumentacije po tej pogodbi, 

 morebitni potni stroški izvajalca, 

 potrebno sodelovanje z naročnikom (dogovori, posveti ipd.), 

 potrebno sodelovanje z udeleženim projektnim partnerjem, 

 vsi drugi stroški in nadomestila v zvezi z opravljanjem del po tej pogodbi. 
 

 
V. OBRAČUN DEL 

 
7. člen 

 
Izvajalec bo izstavil račun za opravljeno ter zaključeno storitev kot opredeljeno v 4. členu te 
pogodbe v roku 8 dni po opravljeni storitvi. 
 
V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz obračuna, ga zavrne v spornem 
delu, v nespornem delu pa plača.  
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VI. NAČIN IN ROK PLAČILA 
 

8. člen 
 
Izvajalec račun za realizacijo pogodbenih obveznosti naslovi na naročnika: GORIŠKA LOKALNA 
ENERGETSKA AGENCIJA – GOLEA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ki bo plačnik 
opravljenih storitev po pogodbi.  
 

9. člen 
 
GOLEA bo izvršila plačilo v roku 30 (trideset) dni od dneva uradnega prejema računa.  
  
Rok za plačilo začne teči od datuma prejema računa. V primeru, da je na računu za izplačilo 
napisan krajši rok plačila kot je dogovorjen s to pogodbo, se obveznosti poravnajo v skladu s 
pogodbeno določenim načinom in rokom plačila. 
 

10. Člen 
 

V primeru zamude plačila se GOLEA obvezuje plačati zamudne obresti. GOLEA ima pravico 
ugovarjati računu v roku 5 dni po prejemu računa. Ugovor mora biti podan v pisni obliki. 
 

11. Člen 
 

GOLEA bo Dijaškemu domu Nova Gorica izstavila račun za 10% vrednosti te pogodbe z DDV. 
Znesek predstavlja 10% upravičene tehnične pomoči po pogodbi št. ELENA-2014-060. 
 
 

VII. OSTOP OD POGODBE 
 

12. Člen 
 

Če se med potekom izvajanja pogodbenih del izkaže, da izvajalec ne opravlja pogodbenih 
obveznosti kakovostno in pravočasno ali kako drugače krši pogodbo, ga naročnik na to opozori 
in mu določi primeren rok za odpravo napak ter navede, da bo po poteku tega roka prekinil 
pogodbo, če kršitve ne bodo odpravljene. 
 
Že izvršena in predana dela s strani izvajalca, ki so izvedena v skladu z določili te pogodbe, se 
ob prenehanju pogodbe obračunajo v sorazmerju s pogodbeno ceno. 
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VIII. POGODBENA KAZEN 
 

13. Člen 
 

V primeru zamude rokov iz 1 odstavka 5. člena te pogodbe naročnik izvajalcu za vsak dan 
zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini petih promilov pogodbene cene z DDV za vsak 
dan zamude. 
 
 

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA, PROJEKTNEGA PARTNERJA IN NAROČNIKA 
 

14. člen 
 
Izvajalec je dolžan izdelati dela iz 4. člena te pogodbe na način, kot je dogovorjen s to pogodbo, 
v skladu s predpisi in pravili stroke. 
 

15. člen 
Izvajalec se obvezuje: 

 prevzete storitve izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, upoštevaje vse 
detajle, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, zakoni in podzakonskimi 
predpisi ter običaji in pravili stroke, 

 na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med obema pogodbenima 
strankama, izvršiti dopolnitve in spremembe dokumentacije, če se ugotovi, da je glede 
na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva in če to zahteva naročnik ali sodelujoči 
projektni partner, 

 naročniku in sodelujočemu projektnemu parterju kadarkoli omogočiti vpogled v 
izvajanje pogodbenih del in upoštevanje njegovih navodil v posameznih vprašanjih, 

 sprotno obveščati naročnika in projektnega partnerja o vsem, kar bi lahko vplivalo na 
izvršitev prevzetih obveznosti. 

 
Izvajalec odgovarja za pravilnost in strokovnost del, izvedenih po tej pogodbi. 
 

16. člen 
 
Projektni partner se obvezuje, da bo dostavila izvajalcu, ob uvedbi v delo, vso razpoložljivo 
dokumentacijo. 
 
Naročnik in projektni partner se zavezujeta: 

 sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbena dela izvršena v dogovorjeni 
vsebini in pravočasno, 

 tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah dejstev in okoliščin, ki bi lahko vplivale 
na izpolnitev pogodbenih obveznosti. 
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Naročnik se zavezuje: 

 tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastali situaciji, ki bi lahko 
imela vpliv na izvršitev prevzetih storitev, 

 sodelovati  z izvajalcem in projektnim partnerjem, da se prevzete storitve  izvršijo 
pravočasno in kvalitetno, 

 izpolniti plačilne obveznosti iz te pogodbe. 
 
 

X. OSTALE PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA, PROJEKTNEGA PARTNERJA IN 
IZVAJALCA TER DRUGE DOLOČBE 

 
17. člen 

 
Za pooblaščenega predstavnika naročnika se določi Irena Pavliha, vodja projekta. 
Za pooblaščenega predstavnika Dijaškega doma Nova Gorica se določi Dragan Kojić. 
Za pooblaščenega predstavnika izvajalca se določi …………………………. 
 

18. Člen 
 

Protikorupcijska klavzula:  
 
Skladno s prvim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, 
Uradni list RS, št. 69/11) je pogodba nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja 
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 organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 
 

19. člen 
 
Veljajo le tiste spremembe ali dopolnitve te pogodbe, ki so v pismeni obliki in sklenjene kot 
aneks k pogodbi. 
 

20. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, 
sodelujoči projektni partner ter izvajalec pa po 1 (en) izvod. 
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21. člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bodo stranke reševale sporazumno, če pa 
to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče v Novi Gorici. 
 

22. člen 
 
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo naročnik, sodelujoči projektni partner in 
izvajalec. 
 
 
Datum pogodbe: ………………………… 
Številka pogodbe: ETA 125 – IP 043 
 
 

IZVAJALSKA ENOTA 
TEHNIČNE POMOČI: 
 
GOLEA, NOVA GORICA 

 
 
Rajko Leban, 
direktor 

podpis žig 

 

IZVAJALEC: 
 
………………………… 

 
………………, 
direktor 

podpis žig 

 

Datum:    Žig                                              Podpis ponudnika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
DIJAŠKI DOM NOVA 
GORICA 

 
Dragan Kojič, 
ravnatelj 

podpis žig 


