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PONUDBENI PREDRAČUN 
 
Ponudnik:  ____________________________________________________________________ 
      (naziv, sedež) 
 
 
Na osnovi javnega naročila, interna št. objave JN02/2020-OP in v skladu z dokumentacijo, dajemo 
ponudbo za predmet naročila »Dobava električne energije za IZUM v obdobju 2021 - 2023«. 
 
PONUDBENA CENA za obdobje od 01.02.2021 do 31.12.2023 
 

tarifna postavka ocenjena 
količina 
porabe  

enota 
 

Ponudbena cena 
na enoto v EUR 
brez DDV 
na pet decimalnih 
mest 

ponudbena 
cena skupaj v 
EUR brez DDV 
na pet decimalnih 
mest 

DDV ponudbena 
cena skupaj v 
EUR z DDV 
na pet decimalnih 
mest 

Višja tarifa (VT) 
01.02.2021 – 
31.12.2021 

 
5.814.285,73 

 
kWh 

    

Nižja tarifa (MT) 
01.02.2021 – 
31.12.2021 

 
5.814.285,73 

 
kWh 

    

Višja tarifa (VT) 
01.01.2022 – 
31.12.2022 

 
6.342.857,16 

 
kWh 

    

Nižja tarifa (MT) 
01.01.2022 – 
31.12.2022 

 
6.342.857,16 

 
kWh 

    

Višja tarifa (VT) 
01.01.2022 – 
31.12.2022 

 
6.342.857,16 

 
kWh 

    

Nižja tarifa (MT) 
01.01.2022 – 
31.12.2022 

 
6.342.857,16 

 
kWh 

    

skupaj 37.000.000,10 kWh     
 
 
Zelena elektrika 
Ponudnik zagotavlja, da bo nudil __________% (najmanj 50 %) dobavljene električne energije iz 
obnovljivih virov energije (OVE) oziroma iz soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim 
izkoristkom. 
 
 
Ponudbeni pogoji 

1. Cena je fiksna po enoti. Cene se vpišejo na pet decimalnih mest. 
2. Predvidene količine so določene na podlagi podatkov o porabi iz preteklih let in so zaradi 

navedenega informativne narave in namenjene predvsem za potrebe oddaje javnega naročila. 
Do obračuna bo prišlo po dejansko porabljenih količinah.  

3. Ponudbene cene ne vsebujejo: davka na dodano vrednost, trošarine na električno energijo, 
prispevka za učinkovito rabo energije, stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij in dodatkov 
in prispevkov, ki se obračunavajo ob uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih 
dodatkov, prispevkov, davkov, ki jih bo predpisal pooblaščen državni organ. 

4. Začetek dobave 01.02.2021 ob 00.00 uri, zaključek dobave 31.12.2023 ob 24.00 uri. 
5. Izjavljamo, da smo za celotno obdobje trajanja dobave električne energije po tem javnem 

naročilu sposobni zagotoviti dobavo celotne predvidene količine električne energije po ceni, ki 



smo jo navedli v ponudbi, ob upoštevanju morebitnega povečanja ali zmanjšanja količin (±25 
%). Mogoča odstopanja od predvidenih količin dobavljene električne energije ne spreminjajo 
vsebine ali pogojev razpisa. 

6. Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


