Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni naslov:
Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Klicni center: 080 30 19
Klici iz tujine: +386 4 2083 333
Faks: 04 2083 600
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
www.elektro-gorenjska.si

Št.: POV22-005
ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za Izdelavo »verificirane«
Metodologije izračuna ogljičnega odtisa organizacije, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila
in njegovih prilog.
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in
dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom
potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.
Ponudbi mora priložiti tudi seznam referenčnih storitev v vsebini, kot izhaja iz tehnične
specifikacije.
Vsebine obrazcev, izjav, listin idr. ni dovoljeno spreminjati. Navedbe v listinah morajo izkazovati
dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb, in morajo biti dokazljive.
Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v
postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.
Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo
ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem
povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na
kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 9. 2. 2022 do 12. ure, na enaslov: robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:
- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si,
- mojca.kremsar@elektro-gorenjska.si.
OPOZORILO:
Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, katera bo prejel najkasneje en delovni dan pred rokom za
oddajo ponudb do 12. ure.
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila, odgovori na vprašanja ipd.) objavljal
na svoji spletni strani: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja. Na tej strani bo objavil
tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu tako, da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o izbiri ne
bodo neposredno obveščeni.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom
ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bi jim
morebiti nastali tekom postopka oddaje naročila.
Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne odda naročila ponudniku, ki izpolnjuje vse
pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve
pogodbe.

Lepo pozdravljeni,
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

IVAN
ŠMON

Priloge:
- obrazec »Ponudba«
- tehnična specifikacija
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PONUDBA1
Številka ponudbe:

___________________

Ponudnik:

______________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________

ID za DDV:

___________________

Kontaktni e-naslov in telefon:

___________________________________, __________________

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV22-005, dajemo naslednjo

PONUDBO
Izdelava »verificirane« Metodologije izračuna ogljičnega
odtisa organizacije

Za predmet naročila:

1. Priprava metodologije izračuna
(v EUR brez DDV)
2. Verifikacija metodologije izračuna
(v EUR brez DDV)

__________________ EUR
__________________ EUR

Cena za izvedbo storitve skupaj
(v EUR brez DDV)

__________________ EUR

Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne
bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po
veljavni zakonodaji. Cena(/enoto) je fiksna ves čas izvajanja naročila.
Rok izvedbe (vključno z verifikacijo): 30 dni od prejema naročilnice.
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi.
Veljavnost ponudbe:

Kraj in datum:

____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe

Ponudnik:

Žig in podpis:
1

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga,
da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti
nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo 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. To izjavo oz. podatke je naročnik
dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku
moral predložiti predmetno izjavo.
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TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA IZDELAVO »VERIFICIRANE« METODOLOGIJE IZRAČUNA OGLJIČNEGA
ODTISA ORGANIZACIJE
Zahteve za izvajalca storitve:
1. Imeti mora vsaj 3 letne izkušnje iz izračunavanja ogljičnega odtisa in pripravi metodologije,
kar mora navesti v ponudbi.
2. Njegov sedež mora biti v Sloveniji.
3. Ponudbi mora predložiti seznam referenčnih poslov: v zadnjih treh letih mora imeti
opravljena vsaj dva posla – storitve, ki so enake zahtevanim, s katerimi izkazuje, da je
usposobljen za pripravo metodologije za izračun ogljičnega odtisa. Iz seznama referenc mora
biti razvidno, kdo je bil referenčni naročnik, kdaj je bila storitev opravljena in podatki o
kontaktni osebi (ime in priimek, tel. št., e-pošta) referenčnega naročnika. Naročnik ima
pravico preveriti predložene reference.
Izvedba storitve:
- Ne sme biti daljša od 30 dni od prejema naročilnice.
- Končni izdelek mora biti pripravljen v slovenskem jeziku.
- Temeljiti mora na GHG protokolu.
- Vsebovati mora:
 določitev metode zajema podatkov,
 določitev obsega podatkov (porabljenih energentov, prevozi zaposlenih ….),
 formule izračunov posamezne emisije skupaj z načinom pretvorbe v enotno enoto CO2,
če ta ni ustrezna,
 skupni seznam vseh emisij s faktorji preračuna in njihovim izvorom,
 seznam možnih načinov njihovega zmanjševanja, predloge, na osnovi katerih kriterijev se
ogljični odtis lahko zmanjšuje (npr. nakup zelene električne energije,…).
Ostalo:
Metodologija izračuna ogljičnega odtisa mora zajemati v obsegu 3, najmanj naslednje emisije:
 zaposlenih,
 odpadkov,
 izgube električne energije.
Končni izdelek mora biti verificiran s strani ustreznih certifikacijskih organov s sedežem v Sloveniji.

IZJAVA PONUDNIKA:
Izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni z obsegom naročila in bomo storitve opravili strokovno in v
skladu z veljavno zakonodajo.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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