VZOREC
OKVIRNI SPORAZUM
ZA DOBAVO ENERGENTA V OBDOBJU OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2024 –
Sklop 1 / sklop 2 / sklop 3
Opomba: Poševno zapisana določila veljajo le za posamezne sklope.

ki ga sklenejo in dogovorijo
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, davčna številka SI34944745,
matična številka 5880173000, TRR: 01209 - 0100008385 UJP Krško, ki jo zastopa župan
Ivan Molan, v nadaljevanju naročnik in kupec,
Dobavitelji:
_____________________________, _____________________________ ,davčna številka
_______________ ,matična številka _______________ , ki ga zastopa direktor/ica
_____________________________ , v nadaljevanju dobavitelj 1 itd.
Kupci:
_____________________________, _____________________________ ,davčna številka
_______________ ,matična številka _______________ , ki ga zastopa direktor/ica
_____________________________ , v nadaljevanju kupec 1 itd.

I.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

1. člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila z namenom sklenitve okvirnega
sporazuma za dobavo okvirnih količin energenta za potrebe posameznih kupcev:
Kupec
Občina Brežice
Osnovna šola Artiče
Osnovna šola Bizeljsko
Osnovna šola Brežice
Osnovna šola Cerklje ob Krki
Osnovna šola dr. Jožeta
Toporišiča Dobova
Osnovna šola Globoko
Osnovna šola Velika Dolina
Vrtec Mavrica Brežice
Zavod za šport Brežice
Zavod za podjetništvo, turizem
in mladino Brežice
Posavski muzej Brežice
Lekarna Brežice

Naslov
Cesta prvih borcev 18
Artiče 39
Bizeljska cesta 78
Levstikova 18
Cerklje ob Krki 3

8250
8253
8259
8250
8263

Pošta
Brežice
Artiče
Bizeljsko
Brežice
Cerklje ob Krki

Kapelska cesta 25
Globoko 9
Velika Dolina 30
Šolska cesta 5
Černelčeva 10

8257
8254
8261
8250
8250

Dobova
Globoko
Jesenice na Dol.
Brežice
Brežice

Gubčeva 10a
Cesta prvih borcev 1
Černelčeva 8

8250 Brežice
8250 Brežice
8250 Brežice

Krajevna skupnost Artiče
Krajevna skupnost Bizeljsko
Krajevna skupnost Dobova
Krajevna skupnost Globoko
Krajevna skupnost Kapele
Krajevna skupnost Skopice
Krajevna skupnost Sromlje

Artiče 38
Kumrovška cesta 5
Ul. Bratov Gerjovičev 48
Globoko 5
Kapele 20
Gor. Skopice 1
Sromlje 5

8253
8259
8257
8254
8258
8262
8256

Artiče
Bizeljsko
Dobova
Globoko
Kapele
Krška vas
Sromlje

in sicer za:
- Sklop 1: ekstra lahko kurilno olje
- Sklop 2: utekočinjen naftni plin
- Sklop 3: zemeljski plin
Sporazum se sklene za obdobje od 1. 1. 2021 (začetek ob 06.00 uri) do 31. 1. 2024
(zaključek ob 06.00 uri).
Posamezna obdobja znotraj obdobja okvirnega sporazuma obsegajo:
1. obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
2. obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
3. obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
4. obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
2. člen
Sredstva se zagotovijo v vsakokratnem proračunu Občine Brežice in posameznih krajevnih
skupnosti proračunskih postavk kot sledijo iz spodnje tabele ter sredstev posameznih javnih
zavodov.
OBČINA BREŽICE
KS ARTIČE
KS BIZELJSKO
KS DOBOVA
KS GLOBOKO
KS KAPELE
KS SKOPICE
KS SROMLJE

PP 00127
PP 00299
PP 00304
PP 00335
PP 00341
PP 00351
PP 00377
PP 00380

Materialni stroški-poslovni prostori
Sredstva za delovanje KS
Sredstva za delovanje KS
Sredstva za delovanje KS
Sredstva za delovanje KS
Sredstva za delovanje KS
Sredstva za delovanje KS
Sredstva za delovanje KS

Okvirni sporazum se sklepa na podlagi pravnomočne odločitve o izboru št. _____________ z
dne ____________ (pravnomočnost: ______________).
S tem sporazumom se stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih pogojih izvajanja
javnega naročila.
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo ter ponudbe
izbranih dobaviteljev, ki se hranijo na sedežu naročnika.
Sklop 3:
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in splošni pogoji
dobavitelja zemeljskega plina, v kolikor niso v neskladju z določili tega sporazuma.
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Kjer v tem sporazumu ni drugače zapisano, se izraz »dobavitelj« nanaša na vse tri
dobavitelje, pri čemer se določila uporabljajo smiselno glede na to, kateri izmed dobaviteljev
je dobavitelj v posameznem obdobju oz. letu.
Z izrazom »kupec« se zajemajo vsi kupci, ki so podpisniki tega sporazuma, razen, če ni
opredeljeno drugače.
Naročnik po tem okvirnem sporazumu prevzema vse obveznosti in pravice vezane na
odpiranje konkurence, unovčevanje garancij za vse kupce in drugo, če v tem sporazumi ni
drugače določeno je tako opredeljeno v tem okvirnem sporazumu.
3. člen
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
1) Predmet javnega naročila so stalne nabave energenta, ki ga naročnik po obsegu in
času ne more vnaprej določiti. Količine in vrste energentov, ki jih kupci opredelijo kot
potrebne v posameznem obdobju (letu), so okvirne. Dejanske količine in vrste
energentov v posameznih letih bodo prilagojene potrebam posameznih kupcev.
2) Naročnik, dobavitelj in kupci se izrecno dogovorijo, da bodo kupci v obdobju trajanja
tega sporazuma kupovali le tiste vrste in količine energentov, ki jih bodo dejansko
potrebovali. (Sklopa 1 in 2).
3) Naročnik, dobavitelj in kupci se nadalje dogovorijo, da bodo kupci pri dobavitelju
lahko kupoval tudi druge vrste energentov oz. blaga, ki niso predmet razpisne
dokumentacije, če jih bodo potrebovali. (Sklopa 1 in 2).
4) Če dobavitelj nima na razpolago pogodbene vrste energenta, ki ga kupci potrebuje,
lahko kupec naročilo pri drugem dobavitelju – stranki tega sporazuma.
II. POOBLASTILO
4. člen
Sklop 3:
Kupec s podpisom tega sporazuma pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu zanj izvede
postopek zamenjave bilančne skupine, uredi dostop do omrežja pri pristojnem sistemskem
operaterju in dostopa do merilnih podatkov kupca ob morebitni vsakokratni menjavi
dobavitelja v posameznem ali med posameznimi obdobju v času veljavnosti tega okvirnega
sporazuma.
III. OBVEZNOSTI STRANK SPORAZUMA
5. člen
Obveznosti naročnika:
1) Dobavitelju pravočasno dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi
razpolaga in so za izvedbo potrebne dobave.
2) Zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka izvajanja naročila in sodelovati z
dobaviteljem in kupcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v
vsestransko zadovoljstvo.
3) Tekoče obveščati dobavitelja in plačnike kupce o vseh spremembah in novo nastalih
situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.
6. člen
Obveznosti kupca:
1) Dobavitelju pravočasno dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi
razpolaga in so za izvedbo potrebne dobave.
2) Pravočasno poravnati obveznosti do dobavitelja.
3) Določiti kontaktno osebo za sporočanje potreb po energentu. (Sklopa 1 in 2).
4) Dobavitelja pravočasno obvestiti o potrebi po dobavi energenta. (Sklopa 1 in 2).
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5) Zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka izvajanja javnega naročila in sodelovati z
dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v
obojestransko zadovoljstvo.
6) Tekoče obveščati naročnika in dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih
situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti.
7) Tekoče obveščati naročnika o količinah nabav posameznih energentov oz. potrebah
po nabavi drugih artiklov.
7. člen
Obveznosti dobavitelja:
Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvajanje
obveznosti iz tega sporazuma, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu
razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz tega sporazuma.
V zvezi z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih obveznosti se dobavitelj obvezuje, da bo:
(Vsi sklopi):
1) Zagotavljal dobavo energenta najmanj v predvidenih letnih količinah za vse kupce za
celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.
2) Dobavljal energent za ogrevanje ustrezne kakovosti in kvalitete.
3) Kakovost dobavljenega energenta na vsaki lokaciji dobave ustrezala slovenskemu
standardu.
4) Dobavo izvajal pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi.
5) Naročnika in kupce pisno obveščal o vseh spremembah, zlasti o spremembah, ki
vplivajo na končno ceno posamezne vrste energenta za ogrevanje, ki jo zaračuna
kupcu.
6) Pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz obsega obveznosti iz tega
sporazuma.
7) Zagotavljal dobavo posamezne vrste energenta najmanj v predvidenih letnih količinah
za vse kupce za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.
8) Sodeloval v aktivnostih naročnika in kupcev za povečanje energetske učinkovitosti s
posredovanjem razpoložljivih podatkov za vključena odjemna mesta ter oblikovanjem
stališč do predlaganih ukrepov in usmeritev za učinkovitejšo rabo energentov.
Sklopa 1 in 2:
9) Dobavitelj mora imeti organizirano lastno službo za nadzor kakovosti kurilnega olja
in/ali utekočinjenega naftnega plina, ali mora imeti zagotovljen nadzor s strani
zunanjega laboratorija.
10) Dobavitelj tudi mora zagotavljati oz. omogoča naslednje
o Kupec naroča blago po telefonu ali po elektronski pošti.
o Odzivni rok dobavitelja - to je čas, v katerem se dobavitelj odzove na
posamezno naročilo kupca in sicer tako, da naročniku po telefonu ali
elektronski pošti potrdi izvedbo naročila - je 24 ur. O morebitni problematiki
dobave v pogodbenem roku dobavitelj kupca obvesti po telefonu.
o Dobavni rok je 2 delovna dneva od prejema naročila.
o Dostava mora biti izvršena v delovnem času kupca, praviloma med 7. in 14.
uro oz. po dogovoru.
11) V izjemnih primerih dobavil energent za ogrevanje tudi prej kot v dveh delovnih dneh.
12) Posameznemu kupcu zagotovil dobavo energenta tudi na drugih lokacijah v občini
Brežice med obdobjem trajanja javnega naročila po cenah, ki bodo določene s
pogodbo za dobavo energenta v posameznem letu.
Sklop 3:
13) Dobavitelj uredil vse potrebno za prijavo zamenjave dobavitelja za posamezno
odjemno mesto pri sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja.
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14) Plačeval stroške uporabe omrežja, posameznemu kupcu pa ta strošek zaračunal
skupaj s stroški dobave zemeljskega plina.
15) Uredil vse potrebno za prijavo zamenjave dobavitelja za posamezno odjemno mesto
pri sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja, kar vključuje tudi pripravo
pogodb o dostopu do distribucijskega omrežja za posamezna ali vsa merilna mesta,
če je to potrebno.
16) Posameznemu kupcu zagotovil vključevanje dodatnih odjemnih mest med obdobjem
trajanja javnega naročila po cenah, ki bodo določene s pogodbo za dobavo
energenta v posameznem letu.
17) Naročniku enkrat letno posredoval podatke o dobavi energenta po posameznih
merilnih mestih (po mesecih) za vse kupce, največji obračunski moči, stroških
energije in stroških uporabe omrežja in sicer v roku desetih (10) delovnih dni od
poziva naročnika najmanj pa do 25. 2. za preteklo obdobje. Poročilo mora biti
posredovano v obliki, ki jo zahteva naročnik in omogoča urejanje podatkov (kot npr.
excelova oblika).
18) Omogočil priklop posameznih merilnih mest na števce ter integracijo urnih podatkov,
če je to potrebno zaradi projektov energetske učinkovitosti, pri katerih sodelujejo
posamezni kupci.
8. člen
IV. PODIZVAJALCI
Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:
1. -------------------, davčna številka:--------------, matična št: ---------------, ki ga zastopa -----------------------, ki zahteva/ne zahteva neposrednega plačila za izvedbo gradbenih del.
Dela se izvedejo v rokih in obsegu, kot je to določeno s pogodbo, sklenjeno med ---------------------------------- v skupni vrednosti -------------------- EUR brez DDV.
Sestavni del te pogodbe za posameznega poddobavitelja so naslednji dokumenti:
a) kopije pogodb med dobaviteljem in posameznim poddobaviteljem s pogodbenim
predračunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke poddobavitelja (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
- ter rok za izvedbo teh del.
b) soglasje poddobavitelja za neposredna plačila, v kolikor poddobavitelj to zahteva.
9. člen
Dobavitelj pooblašča naročnika kupca za izvajanje neposrednih plačil poddobaviteljem, ki to
zahtevajo.
Na podlagi zakonske obveze naročnika, pooblastila dobavitelja iz prejšnjega odstavka tega
člena ter zahteve poddobavitelja po neposrednih plačilih, se neposredna plačila naročnika
kupca podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.
Naročnik Kupca bo svoj del obveznosti podizvajalcu plačeval v rokih in na način, ki veljajo za
glavnega dobavitelja.
10. člen
Dobavitelj mora v primeru morebitne zamenjave poddobavitelja ali sklenitve pogodbe z
novim poddobaviteljem, pred spremembo oz. uvedbo poddobavitelja o tem pridobiti pisno
privolitev naročnika. Izbrani dobavitelj mora v petih (5) dneh po prejemu naročnikove
privolitve naročniku predložiti:
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-

-

-

v primeru spremembe poddobavitelja - izjavo, da je poravnal vse nesporne
obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
zahtevo poddobavitelja za neposredna plačila, v kolikor poddobavitelj to zahteva,
kopijo pogodbe med dobaviteljem in poddobaviteljem s pogodbenim predračunom
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke poddobavitelja (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
- ter rok za izvedbo teh del,
obrazec ESPD izpolnjen s strani poddobavitelja v skladu z določili 79. člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US, 49/20 –
ZIUZEOP in 80/20 - ZIUOOPE, Uradni list EU, št. 330/15, 337/17 in 279/19 – v
nadaljevanju ZJN-3);
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih na dan podpisa pogodbe med dobaviteljem in
poddobaviteljem, če tako zahteva naročnik.

Šele po prejemu dokazil, da poddobavitelj izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za
prvotnega poddobavitelja, bo smel poddobavitelj pričeti z deli, naročnik in dobavitelj pa
skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno
določen datum, se upošteva datum, ko je glavni dobavitelj naročniku podal predlog za
zamenjavo oz. uvedbo novega poddobavitelja.
Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.
11. člen
Če neposredno plačilo podizvajalcu v sklad z 94. členom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno,
bo naročnik od glavnega dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od
plačila končnega računa oz. situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo poddobavitelja, da je
poddobavitelj prejel plačilo za izvedene gradnje, storitve oz. dobavljeno blago neposredno
povezano s predmetnim javnim naročilom. To velja za vse podizvajalce, ki nastopajo pri
izvedbi predmeta te pogodbe in niso prejemali neposrednih plačil.
V. KAKOVOST ENERGENTA IN ANALIZA KAKOVOSTI
12. člen
(Sklopa 1 in 2)
Kakovost energenta mora ustrezati obstoječim standardom in veljavnim predpisom.
Če kupec ugotovi, da energent ni kakovostno ustrezen, ga takoj zavrne in zahteva, da mu
dobavitelj dobavi kakovosten energent. Če dobavitelj energenta ne zamenja, lahko naročnik
zahteva ustrezen pregled energenta po inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki
opravlja kontrolo kakovosti ali pa dobavljeni energent zavrne in novega naroči pri drugem
dobavitelju.
Vse stroške, ki bi nastali kupcu zaradi slabše kvalitete energenta od navedene pogodbeno
dogovorjene, nosi dobavitelj, vključno z vso nastalo škodo.
(Sklop 3)
Dobavitelj se obvezuje dobavljati zemeljski plin ustreznih fizikalnih in kemičnih lastnosti, kot
je to določeno s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega
plina za geografska območja Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba,
Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne
občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine
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Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine
Gorje, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož,
Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Središče ob Dravi, Občine Polzela, Občine Prebold,
Občine Radenci, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list RS, št. 6/20).
Vse stroške, ki bi nastali kupcu zaradi tega, ker bi sistemski operater ne prevzel
zemeljskega plina v sistem zaradi slabše kvalitet od navedene, nosi dobavitelj, vključno z
vso nastalo škodo.
VI. OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE CENE
13. člen
Sklopa 1 in 2:
Končna (bruto) cena posameznega energenta na enoto je oblikovana iz:
1. prodajne cene brez dajatev na enoto energenta, vključno z vsemi stroški ponudnika
vezanimi na dobavo energenta do posameznega kupca (npr. nabava energenta,
prevoz in dostava …);
2. zneska stalnega popusta;
3. zneska trošarin, taks in drugih dajatev, ki jih predpiše država (ločeno po namenu);
4. morebitnitnih dodatnih popustov;
5. stopnje in zneska DDV-ja.
Kakršnikoli drugi dodatki na neto ceno, ki se izkazujejo in zaračunavajo ločeno od zgoraj
navedenih postavk, bodo imeli za posledico izločitev dobavitelja iz okvirnega sporazuma.
Neto cena je variabilna. Dobavitelj kupcu za posamezno dobavo zaračuna neto ceno iz
vsakokrat veljavnega cenika dobavitelja na dan oddaje naročila. Dobavitelj mora cenik
objavljati na svoji spletni strani transparentno ves čas izvajanja okvirnega sporazuma ter o
spremembah cen kupce obveščati po elektronski pošti na e-naslove iz tega okvirnega
sporazuma na dan spremembe.
Če dobavitelj prodaja energent za ogrevanje po akcijskih cenah v določenih obdobjih
oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz tega okvirnega sporazuma, mora
naročnika in kupce o tem pisno po elektronski pošti pravočasno seznaniti in jim ponuditi
blago po teh cenah.
Stalni popust
Posamezni dobavitelji so podali naslednje stalne popuste na v ponudbi predložene neto cene
po splošno veljavnem in javno objavljenem ceniku dobavitelja na dan oddaje naročila):
Dobavitelj 1---------------Dobavitelj 2 ----------------

____ %
____ %

Stalni popust je fiksen za ves čas trajanja okvirnega sporazuma in se upošteva tudi pri:
o dobavi energenta do novih posameznih kupcev v času izvajanja tega
sporazuma,
o pristopu ostalih krajevnih skupnosti in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je
naročnik, k okvirnemu sporazumu v in med posameznim obdobjem/letom.
Sklop 3:
Končna (bruto) cena posameznega energenta na enoto je oblikovana iz:
1. prodajne cene brez dajatev na enoto energenta, vključno z vsemi stroški ponudnika,
vezanimi na dobavo energenta (npr. nabava energenta..);
2. zneska trošarin, taks in drugih dajatev, ki jih predpiše država (ločeno po namenu);
3. morebitnih dodatnih popustov;
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4. stopnje in zneska DDV-ja.
Kakršnikoli drugi dodatki na neto ceno, ki se izkazujejo in zaračunavajo ločeno od zgoraj
navedenih postavk, bodo imeli za posledico izločitev dobavitelja iz okvirnega sporazuma.
Neto cena na enoto energenta se znotraj posameznega obdobja ne more zvišati, lahko pa se
zniža.
Vsi sklopi:
Odstotek dodatnega popusta na ceno pred DDV je fiksen in dokončen v posameznem
obdobju okvirnega sporazuma oz. se ne more znižati ter se upošteva tudi pri:
o dobavi energenta do novih objektov posameznih kupcev v času izvajanja tega
sporazuma;
o pristopu ostalih krajevnih skupnosti in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je naročnik,
k okvirnemu sporazumu v in med posameznim obdobjem/letom.
VII. LOKACIJE ZA DOSTAVO ENERGENTA OZ. ODJEMNA MESTA
11. člen
Sklop 1 in 2:
Lokacije dobav energenta:
Kupec

Lokacija dobave
Sklop 1: Ekstra lahko kurilno olje
Dom kulture Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 3, Brežice
OBČINA BREŽICE
Zdravstvena postaja Bizeljsko, Bizeljska cesta 49, Bizeljsko
Artiče 39, Artiče
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
Bizeljska cesta 78, Bizeljsko
OSNOVNA ŠOLA BIZELJSKO
OŠ Dobova, Kapelska cesta 25, Dobova
OŠ dr. JOŽETA TOPORIŠIČA
DOBOVA
POŠ Kapele, Kapele 4a, Kapele
Globoko 9, Globoko
OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO
Cesta prvih borcev 1, Brežice
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
Artiče 38, Artiče
KRAJEVNA SKUPNOST ARTIČE
Kumrovška cesta 5, Bizeljsko
KRAJEVNA SKUPNOST BIZELJSKO
Ulica bratov Gerjovičev 48, Dobova
KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVA
Globoko 5, Globoko
KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO
Stara šola Kapele, Kapele 15, Kapele
KRAJEVNA SKUPNOST KAPELE
Dom krajanov Kapele, Kapele 20, Kapele
Dom krajanov Skopice, Gorenje Skopice 1, Skopice
KRAJEVNA SKUPNOST SKOPICE
Krajevna skupnost Sromlje, Sromlje 5, Sromlje
KRAJEVNA SKUPNOST SROMLJE
Kupec

Lokacija dobave
Sklop 2: Utekočinjen naftni plin (propan-butan)
Velika Dolina 30, Jesenice na Dolenjskem
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA
Sklop 3:
Odjemna mesta:
Kupec
OBČINA BREŽICE

Naslov
Občina Brežice, CPB 18, Brežice

Odjemno
mesto
71010951
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Kulturni dom Brežice, Trg izgnancev 12, Brežice

71010801

Bivši Dom upokojencev, Prešernova cesta 13,
Brežice
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE OŠ Brežice, Levstikova 18, Brežice

71010285
71010296

OSNOVNA ŠOLA
CERKLJE OB KRKI

OŠ Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, Cerklje ob
Krki

71011033

Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ul. 5, Brežice
ZPTM Brežice, Gubčeva 10a, Brežice

71010223
71010222

Mestna hiša, CPB 22, Brežice
ŠD Brežice, Černelčeva 10, Brežice
ŠD "Balon", Levstikova 18, Brežice
Lekarna Brežice, Černelčeva 8, Brežice
Lekarna Trdinova, Trdinova ul. 1, Brežice

71010865
71010982
71010294
71010766
71010409

VRTEC MAVRICA
BREŽICE
ZAVOD ZA
PODJETNIŠTVO, TURIZEM
IN MLADINO BREŽICE
ZAVOD ZA ŠPORT
BREŽICE
LEKARNA BREŽICE

Stranke okvirnega sporazuma se dogovorijo, da se dodajanje, odvzemanje ali prenos
merilnih mest med posameznimi kupci in med posameznimi obdobju (leti) izvajajo brez
sklepanja dodatkov k temu okvirnemu sporazumu. Podlaga za dodajanje, odvzemanje oz.
prenose odjemnih mest so listine (obrazci), ki jih za to določi SODO ali dobavitelj.
VIII.

ODPIRANJE KONKURENCE

12. člen
Opomba: V primeru sklenitve sporazuma z več dobavitelji:
Naročnik bo vse dobavitelje vsako leto (velja za leta 2022, 2023 in 2024) najmanj 60 dni pred
potekom posameznega obdobja (do 31. 10. 2021, 31. 10. 2022 in 31. 10. 2023) povabil k
predložitvi nove cene za dobavo energenta. Rok za predložitev ponudb, v zaprti kuverti, bo
deset (10) dni od povabila k oddaji ponudb.
Komunikacijam med naročnikom in dobavitelji bo potekala preko sistema eJN (povabilo,
oddaja ponudb), pri čemer si naročnik pridržuje pravico delnega komuniciranja preko e-pošte
(vprašanja-odgovori glede posameznih konkretnih povabil, obveščanje o izbranem
dobavitelju …).
Ponudbo bodo dobavitelji oddali na obrazcu »Ponudba«.
Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo opravila strokovna komisija naročnika. O izboru bodo
dobavitelji obveščeni v roku desetih (10) dni od roka za podajo ponudb, predvidoma na
elektronske naslove.
Dobava posamezne vrste energenta v posameznem letu bo oddana tistemu dobavitelju, ki
bo za posamezno obdobje in posamezni sklop podal najugodnejšo ponudbo po merilu
najnižja cena. Upošteva se končna cena posamezne vrste energenta glede na predvidene
potrebe/količine dobav posamezne vrste energenta v letu, ki bo predmet poziva, za vse
kupce skupaj. Pri tem se upošteva stalni popust, ki ga je dobavitelj predložil ob oddaji
osnovne ponudbe (velja za sklopa 1 in 2).
K okvirnemu sporazumu bo z dobaviteljem, ki bo oddal za posamezno obdobje najugodnejšo
ponudbo, sklenjen ustrezen dodatek, kjer bo to potrebno.
Opomba: V primeru sklenitve okvirnega sporazuma z enim dobaviteljem za 4-letno obdobje:

9

Naročnik bo z dobaviteljem vsako leto (velja za leta 2021, 2022 in 2023) najmanj 60 dni pred
potekom posameznega obdobja (do 31. 10. 2019, 31. 10. 2020 in 31. 10. 2022) povabil k
predložitvi nove ponudbene cene in z njim izvedel pogajanja brez predhodne objave v skladu
z določili ZJN-3.
Komunikacijam med naročnikom in dobaviteljem bo potekala preko sistema eJN (povabilo,
oddaja ponudb), pri čemer si naročnik pridržuje pravico delnega komuniciranja preko e-pošte
(vprašanja-odgovori glede posameznih konkretnih povabil, obveščanje o izbranem
dobavitelju …).
K okvirnemu sporazumu bo po potrebi sklenjen ustrezen dodatek.
Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi sklenjenega okvirnega sporazuma za naslednje
obdobje (leto) z odpovednim rokom 30 dni, v kolikor lahko na podlagi splošno objavljenih in
veljavnih cenikov drugih ponudnikov za dobavo posameznih vrst energentov na trgu
upravičeno domneva, da bi pri drugih ponudnikih dosegel ugodnejšo ceno, s čimer dobavitelj
izrecno soglaša in se v primeru odpovedi sporazuma s strani naročnika odpoveduje
kakršnimkoli zahtevkom do naročnika iz tega naslova.
IX. OBRAČUN DOBAV IN PLAČILA
13. člen
(Sklopa 1 in 2)
Kupec se obvezuje prevzeti naročeno energent v celoti na podlagi dobavnice. Količinski
prevzem energenta se opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.
Dobavitelj kupcu za posamezno dobavo zaračuna neto ceno iz vsakokrat veljavnega cenika
dobavitelja na dan oddaje naročila.
Na računu morajo biti specificirani posamezne elemente cene, ki sestavljajo končno ceno
energenta iz tega okvirnega sporazuma.
(Sklop 3)
Za obračun zemeljskega plina se uporabljajo podatki, registrirani na merilnih napravah
pripadajočega odjemnega mesta. Za pravilnost podatkov odgovarja pristojni sistemski
operater distribucijskega omrežja (v nadaljevanju SODO).
Če se ugotovi, da so merilne naprave nepravilno registrirale zemeljski plin, SODO, dobavitelj
in kupec skupaj ugotovita obseg in čas nastanka napake. Ugotovljeno razliko dobavitelj
poračuna v celoti pri naslednjem obračunu. Popravek se izdela za obseg in čas ugotovljene
nepravilnosti, vendar največ za koledarsko leto.
Odčitavanje merilnih naprav izvaja SODO v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje
Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava,
Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine
Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško,
Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur.
Na računu morajo biti specificirani posamezne elemente cene, ki sestavljajo končno ceno
energenta iz tega okvirnega sporazuma ter strošek uporabe distribucijskega omrežja.
14. člen
Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov.
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Sklop 1 in 2:
Dobavitelj na podlagi dobavnice izstavi račun po vsakokratni dobavi energenta.
Sklop 3:
Dobavitelj bo izstavil e-račun praviloma enkrat mesečno, in sicer najpozneje do 20. v mesecu
za pretekli mesec vsakemu kupcu posebej.
Rok za plačilo je:
- za Občino Brežice in krajevne skupnosti 30. dan od datuma prejema računa s strani
posameznega kupca;
- za javne zavode 30 dni od datuma prejema računa s strani posameznega kupca.
Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je dobavitelj račun pravilno in z ustreznimi
prilogami oddal na UJPnet.
Kupec lahko zaračunanemu znesku ugovarja v roku osem (8) dni od prejema računa, in sicer
tako, da dobavitelju posreduje pisni ugovor. Nesporni del računa je kupec dolžan poravnati v
pogodbenem roku. V kolikor kupec računa v roku za ugovor ne zavrne, se šteje, da je račun
potrjen.
Dobavitelj je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v osmih (8) dneh od prejema ugovora. V
kolikor dobavitelj v zadanem roku ne odgovori na ugovor, se šteje, da je ugovor sprejet.
Kupec bo nakazal sredstva na ustrezen transakcijski račun posameznega dobavitelja
naveden na izstavljenem e-računu.
V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.
V primeru, da kupec ne plača vseh obveznosti dogovorjenih s tem sporazumom niti po
preteku roka za plačilo opomina, lahko dobavitelj, po predhodnem pisnem obvestilu
poslanem s povratnico, odstopi od tega sporazuma ter o tem obvesti pristojni SODO.
X. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA
15. člen
Za dobro izvedbo predmeta okvirnega sporazuma se posamezni dobavitelj zavezuje
naročniku najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od podpisa okvirnega sporazuma izročiti
garancijo banke ali zavarovalnice, ki bo brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna
kot jamstvo za dobro izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, ki mora biti veljavna do
vključno 28. 2. 2025 oz. za najmanj trideset (30) dni daljša od skrajnega roka dobav, če se ta
podaljša, v naslednji višini:
za sklop 1
v višini najmanj 5.000,00 EUR
za sklop 2
v višini najmanj 1.000,00 EUR
za sklop 3
v višini najmanj 10.000,00 EUR
Naročnik bo unovčil instrument zavarovanja za dobro izvedbo del v naslednjih primerih:
- v primeru dobaviteljevega odstopa od okvirnega sporazuma pred ali med izvajanjem
okvirnega sporazuma po dobaviteljevi odgovornosti - za odstop od okvirnega
sporazuma šteje tudi, če naročnik dobavitelja obvesti o sprejetju njegove ponudbe za
naslednje obdobje okvirnega sporazuma (2022, 2023 oz. 2024), dobavitelj pa zavrne
sklenitev dodatka k okvirnemu sporazumu, ali
- če dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente,
zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ali
- v primeru, da naročnik odstopi od pogodbe po krivdi dobavitelja, ali
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-

če naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni
dobavitelj, priglašeni poddobavitelj ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik
oddaja ponudbo v skupnem nastopu), ali
če dobavi nekakovosten energent, pa ga na zahtevo naročnika oz. kupca ne
zamenja, ali
če dobavitelj zaračuna dodatke na neto ceno energenta, ki niso vezani na dajatve,
predpisane s strani države in jih kljub pisnemu pozivu posameznega kupca ne izloči
iz obračuna in izda ustreznega dobropis, ali
za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z ne dobavo ali nepravočasno dobavo
energenta za ogrevanje naročniku oz. kupcem in je dobavitelj ne povrne v roku 8 dni
po pozivu naročnika, ali
v vseh drugih primerih, ko dobavitelj ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

Če se v času trajanja izvajanja javnega naročila spremenijo določila okvirnega sporazuma,
lahko naročnik zahteva temu ustrezno spremembo garancije za dobro izvedbo javnega
naročila.
V primeru, da bo naročnik unovčil garancijsko listino iz razlogov zapisanih v alinejah od štiri
do osem prejšnjega odstavka in z dobaviteljev ne bo prekinil okvirnega sporazuma, mora
dobavitelj naročniku v roku v sedmih (7) delovnih dneh dostaviti novo garancijsko listi no, v
nasprotnem ga bo naročnik izločil iz okvirnega sporazuma.
16. člen
Vsaka garancija banke ali zavarovalnice (v nadaljevanju: garancija), ki je opredeljena v tej
pogodbi, mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna.
Naročniku mora biti omogočeno, da garancijo v primeru unovčitve predloži v elektronski
obliki in pri banki ali zavarovalnici v Sloveniji.
V garanciji ne sme biti zahteve po predložitvi »Izjave Uprave RS za javna plačila / matične
banke/zavarovalnice upravičenca«, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje«.
V kolikor bo dobavitelj predložil garancijo, ki ne ustreza kriterijem iz te pogodbe ali razpisne
dokumentacije, bo naročnik vnovčil garancijo, s katero razpolaga.
Dobavitelj, ki bo garancije pridobil pri ustanovah iz tujine, mora h garancij priložiti uradni
prevod dokumenta v slovenščino.
XI. ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV
17. člen
Pogodbene stranke so izrecno sporazumne, da dobavitelj ne bo zastavil ali odstopil terjatve,
ki jo ima do kupca iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita ali
drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja kupca.
Stranke soglašajo, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz
prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko kupec dobavitelju
zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) zastavljene ali odstopljene terjatve.
Pogodbena kazen se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.
XII. DOBAVA ENERGENTA V LETU 2021
18. člen
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Za obdobje od 1. 1. 2021 (06.00 ure) do 31. 12. 2021 (06.00 ure) je dobavitelji električne
energije energenta:
19. člen
Cena iz tega sporazuma je v skladu s ceno iz ponudbe št.: __________ z dne__________:
Sklop 1: Ekstra lahko kurilno olje (merska enota - l)
Zap.
1

Opis postavke
Neto cena za 1 liter energenta po uradno
objavljenem ceniku na dan 22. 9. 2020

2
3

Stalni popust _______ % (na 1)
Neto cena za 1 liter energenta s stalnim
popustom
(1 – 2)
Dodatni popust _______ % (na 3)

4
5
6

Neto cena za 1 liter energenta s stalnim in
dodatnim popustom
(3 – 4)
Predvidene okvirne količine ELKO v letu 2021

7

Okvirna pogodbena cena ELKO (5 x 6)

Znesek

54.900 litrov

Zap. 7 z besedo:
Informativno

Okvirni strošek dobave energenta: 7 + trošarine,
takse in druge dajatve, ki jih predpisuje država,
vključno z DDV
Sklop 2: Utekočinjen naftni plin (merska enota - l)

Zap.
1

Opis postavke
Neto cena za 1 liter energenta po uradno
objavljenem ceniku na dan 22. 9. 2020

2
3

Stalni popust _______ % (na 1)
Neto cena za 1 liter energenta s stalnim
popustom
(1 – 2)
Dodatni popust _______ % (na 3)

4
5
6

Neto cena za 1 liter energenta s stalnim in
dodatnim popustom
(3 – 4)
Predvidene okvirne količine UNP v letu 2021

7

Okvirna pogodbena cena UNP (5 x 6)

Znesek

10.000 litrov

Zap. 7 z besedo:
Informativno

Okvirni strošek dobave energenta: 7 + trošarine,
takse in druge dajatve, ki jih predpisuje država,
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vključno z DDV
Sklop 3: Zemeljski plin (merska enota – kWh)
Zap.
1

Opis postavke
Neto cena za 1 E kWh energenta

2

4

Dodatni popust _______ %
(na 2)
Neto cena za 1 liter kWh energenta s popustom
(1 – 2)
Predvidene okvirne količine ZP v letu 2021

5

Okvirna pogodbena cena ZP (7+8)

3

Znesek

1.761.600 kWh

Zap. 5 z besedo:
Informativno

XIII.

Okvirni strošek dobave energenta: 5 + Trošarine,
takse in druge dajatve, ki jih predpisuje država,
stroški distribucije ter DDV

VIŠJA SILA

20. člen
Sklopa 1 in 2:
Kot višja sila se za dobavitelja in kupca štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo
značaj elementarne nesreče (udar strele, žled, neurje, povodenj, potres, požar itd.) in imajo
za posledico poškodbe na napravah dobavitelja ali kupca ter vladni ukrepi ali ukrepi upravnih
organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti.
Nastop višje sile oprošča dobavitelja in kupca izpolnitve obveznosti za čas trajanja višje sile,
hkrati ju oprošča tudi plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega sporazuma
v času trajanja višje sile.
Sklop 3:
Kot višja sila se za dobavitelja in kupca štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo
značaj elementarne nesreče (udar strele, žled, neurje, povodenj, potres, požar itd.) in imajo
za posledico poškodbe na napravah dobavitelja ali SODO ali kupca ter vladni ukrepi ali
ukrepi upravnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim
izogniti.
Nastop višje sile oprošča dobavitelja in kupca izpolnitve obveznosti za čas trajanja višje sile,
hkrati ju oprošča tudi plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz tega sporazuma
v času trajanja višje sile.
XIV.

RAZVEZNI POGOJ (67.člen ZJN-3)

21. člen
Ta okvirni sporazum je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve
ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti delovne, okolijske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali
poddobavitelja ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu
v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
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plačilom za delo,
delovnim časom,
počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami
izrečena globa za prekršek,
o
o
o
o

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe (okvirnega
sporazuma) še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s poddobaviteljem pa
tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega
poddobavitelja, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku
trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni
sporazum razvezana z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega
naročilo, ki je predmet te pogodbe. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo
naročnik obvestil dobavitelja.
Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka
javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti (30.) dan od seznanitve
s kršitvijo.
Ne glede na določila iz prejšnjih odstavkov tega člena, lahko dobavitelj naročniku, kolikor bo
dobavitelj ali njegov poddobavitelj v enem od položajev iz prvega odstavka tega člena, v
skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega
odstavka 75. člena ZJN-3 predložil dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko
dobavitelj oz. poddobavitelj dokažeta svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
XV.

KONČNE DOLOČBE

22. člen
Pogodbena predstavnica naročnika je Mateja Ajster Kreačič, tel.: 07 620 5566 e-mail:
mateja.kreacic@brezice.si.
Pogodbeni predstavnik dobavitelja 1 je ______________________, e-mail: .itd
Pogodbeni predstavnik kupca 1 je ______________________, e-mail: .itd
Pogodbeni predstavniki dajejo nasprotnim pogodbenim strankam vse potrebne podatke v
zvezi z izvedbo del ter sodelujejo pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se pojavila v toku
izvajanja okvirnega sporazuma.
23. člen
Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni
obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb kupca, lahko
posamezni kupec prekine ta sporazum, o čemer dobavitelja obvesti pisno.
Kot bistvene kršitev tega sporazuma se šteje zlasti:
o če zaračuna dodatke na cene, ki niso vezani na dajatve predpisane s strani države ali
o če dobavitelj neupravičeno ne dobavi blaga ali
o ne upošteva pisnih opozoril kupca ali
o če dobavitelj krši določila tega sporazuma ali
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o

če naročniku po preteku posameznega obdobja (koledarskega leta) ne predložil
ustreznega dokazila, da je na račun kupcev unovčil ustrezno količino potrdil o izvoru
električne energije, ki jih izda državni ali regionalni organ ali neodvisna organizacija
pooblaščena za izdajo teh potrdil, s čimer bo dokazal, da je v posameznem obdobju
kupcem dobavil najmanj 50% električna energija pridobljeno iz obnovljivih virov
(OVE) in/ali soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom.

24. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bodo stranke
skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko
vsaka pogodbena stranka sproži spor pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno po
sedežu naročnika.
25. člen
Vsaka sprememba obveznosti iz tega sporazuma mora biti narejena pisno v obliki dodatka k
temu sporazumu, ki ga podpišejo vse stranke tega sporazuma oz. kadar gre za spremembe
vezane na:
1. Pristop novega kupca (krajevne skupnosti, javnega zavoda) k podpisu okvirnega
sporazuma - podpisniki takšnega dodatka so posamezni kupec, dobavitelj v
posameznem obdobju/letu in naročnik.
2. Sprememba dobavitelja v posameznem obdobju (letu) okvirnega sporazuma:
Podpisniki dodatka so izbrani dobavitelj, naročnik in kupci.
3. Zamenjava ali uvedba poddobavitelja posameznega dobavitelja: Podpisnika sta
dobavitelj in naročnik.
26. člen
Pravice in obveznosti strank tega okvirnega sporazum se presojajo v skladu s tem okvirnim
sporazumom in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve, za kateri se stranke niso izrecno
dogovorile, oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Energetskega
zakona, Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
in drugih predpisov, ki urejajo področje dobave in distribucije energentov ter Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18).
Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake
od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter
lastninskih sprememb.
27. člen
Naročnik bo k podpisu tega okvirnega sporazuma najprej pozval dobavitelja, ki je izbran za
dobavo energenta v letu 2021.
Sporazum je sklenjen, ko ga podpišejo naročnik, kupci in dobavitelj, ki je za dobavo
energenta izbran v letu 2021, in ko naročnik s strani le-tega dobavitelja prejme zahtevano
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Z ostalimi dobavitelji je sporazum sklenjen, ko ga podpišejo le-ti in ko naročniku dostavijo
zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V kolikor posamezni dobavitelj ne dostavi ustreznega finančnega zavarovanja, se šteje, da
odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma, kar je razlog za uvrstitev dobavitelja na
negativno listo naročnika.
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev
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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 ali posredniku.
28. člen
Ta sporazum je napisan v ________ (____) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3),
dobavitelji po vsak po en (1) podpisan izvod. Kupci prejmejo fotokopije okvirnega sporazuma
in imajo dostop do originalnega izvoda shranjenega pri naročniku.

DOBAVITELJ 1:
__________________________
__________________________
__________________________

NAROČNIK IN KUPEC:
Občina Brežice
Ivan Molan, župan

Številka: ______________________

Zadeva: _____________________

Podpisano dne: ________________

Podpisano dne: _______________
KUPEC 1:
____________________________
____________________________
Številka: _____________________
Podpisano dne: ________________

17

