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POVABILO
k oddaji e-ponudbe

Vabimo vas, da nam v skladu z dokumentacijo o javnem naročilu, predložite e-ponudbo za
predmet naročila:

TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE

Z željo, da boste pri pripravi konkurenčne ponudbe uspešni, vas lepo pozdravljamo.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec
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OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU

(OBR-1)

Naročnik:
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,
Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Naslov javnega naročila male vrednosti

TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE

Predmet javnega naročila:
BLAGO PO SKLOPIH
SKLOP 1: DIREKTNI TRIFAZNI ŠTEVEC DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE
SKLOP 2: POLINDIREKTNI TRIFAZNI ŠTEVEC DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE
SKLOP 3: INDIREKTNI TRIFAZNI ŠTEVEC DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE
Vrsta postopka:
NAROČILO MALE VREDNOSTI
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NAVODILA ZA IZDELAVO E-PONUDBE

(OBR-2)

Javno naročilo za izbiro ponudnika se bo izvajalo na podlagi vseh veljavnih zakonskih in
podzakonskih predpisov zadevnega področja.
1 Pojasnila in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
Ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo o javnem naročilu preko spletne strani
(http://www.elektro-celje.si/si/razpisi).
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe
poteka izključno preko „Portala javnih naročil” (www.enarocanje.si).
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo oz. vprašanje vezano na dokumentacijo oziroma kakršnokoli
drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na »Portalu javnih
naročil« zastavljeno najkasneje do vključno 16.09.2020 do 10:00 ure.
Vsa pojasnila oz. odgovori, vezani na dokumentacijo, bodo posredovani preko „Portala javnih
naročil” najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila
zahteva oz. vprašanje posredovano pravočasno. Na prepozne zahteve za pojasnila oziroma
druga vprašanja v zvezi z naročilom, naročnik ne bo odgovarjal.
Vsak odgovor na vprašanje postane sestavni del dokumentacije.
1.1 Dopolnitev in spremembe dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti in dopolniti dokumentacijo na lastno pobudo ali pa
kot odgovor na zahteve in pojasnila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb
spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na »Portalu javnih naročil«
(www.enarocanje.si) in na spletni strani (http://www.elektro-celje.si/si/razpisi).
Vsaka sprememba dokumentacije postane sestavni del dokumentacije.
V primeru, ko naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, se pravice in obveznosti ponudnikov
in naročnika vežejo na nove roke, ki so posledica te določitve.
2 Sodelovanje
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja nastopa vsaka pravna ali fizična oseba.
2.1 Tuji ponudniki oz. podizvajalci
Ponudniki in so-ponudniki ter podizvajalci s sedežem v tujini morajo izpolnjevati enake pogoje
kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo na naročnikov poziv predložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2. in 4. alineje točke 13.1 teh navodil, razen če lahko
naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke
podatkov v katerikoli državi članici. Dokazila o izpolnjevanju preostalih pogojev iz točke 13.1,
13.2 in točke 13.3 teh navodil, pa predloži tuji ponudnik na način opredeljen v naslednjem
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odstavku, razen če lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno
dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici.
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja ostalih zahtevanih dokazil iz točk 13.1,
13.2 in 13.3 teh navodil, sme ponudnik namesto dokazil, podati izjavo dano pred pristojnim
sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo
matične države ponudnika ali države v katerem ima ponudnik svoj sedež.
2.2 Podizvajalci
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. V primerih, ko se javno naročilo
storitve ali gradnje izvaja s sodelovanjem podizvajalcev, mora ponudnik za vsakega
podizvajalca posebej z vsemi zahtevanimi podatki izpolniti obrazec (OBR-10) – Podatki o
podizvajalcu.
Vsi obrazci (OBR-10) - Podatki o podizvajalcu, ki jih morajo podpisati tako ponudniki oz. glavni
izvajalci kot podizvajalci, (p)ostanejo priloga pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Ponudnik je neomejeno odgovoren za celotni obseg naročila in prevzema v svojem imenu vse
obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD obrazce za nominirane podizvajalce.
2.3 Skupna ponudba
Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne
ponudbe naročnik od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi
naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla, za podpis ponudbe in pogodbe,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da je v celoti
seznanjen s temi Navodili ponudnikom za izdelavo e-ponudbe, s pogoji in z merili za
dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglaša,
- izjava, vseh soponudnikov, da se strinjajo, da se računi za opravljene storitve izstavijo zgolj
s strani nosilca posla,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi ,da so
seznanjeni s pogoji plačila opredeljenimi v tej dokumentaciji in naročniku odgovarjajo
neomejeno solidarno,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da soglašajo,
da se vsa pisanja pošiljajo samo nosilcu posla.
Kadar skupina gospodarskih subjektov (konzorcij) predloži skupno ponudbo, mora vsak
izmed posameznih članov konzorcija samostojno izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna
sposobnost ponudnika), sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in
finančne pogoje določene v točki 13. teh navodil.
Tehnične in referenčne pogoje pa lahko skupina gospodarskih subjektov izpolni skupaj.
Finančna zavarovanja sme predložiti le eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi.
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V primeru, da je tekom izvedbe javnega naročila zoper katerega izmed članov konzorcija (tudi
v primeru zgolj dveh članov) uveden postopek z namenom prenehanja njegovega poslovanja,
se sklenjena pogodba obdrži v veljavi, v kolikor preostali člani konzorcija izpolnjujejo vse, s to
dokumentacijo zahtevane tehnične pogoje in finančna zavarovanja.
2.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in
strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih
subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. V tem primeru mora
naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo
zagotovil teh subjektov v ta namen. Kot dokazilo o tem lahko na primer šteje pisni dogovor
med temi subjekti, ki se sklene v ta namen. Subjekti katerih zmogljivosti namerava uporabiti
ponudnik, morajo izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnika),
sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne pogoje določene v
točki 13. teh navodil, z izjemo glede pogojev o finančnih zavarovanjih, ki jih mora predložiti le
eden izmed ponudnikov.
3 Jezik
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi
ponudbeni dokumenti, z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega
komercialnega informativnega gradiva, ki so lahko v angleškem jeziku oz. prevedeni v angleški
jezik. Vsi dokumenti v tujem jeziku, z izjemo prej navedenih, morajo biti prevedeni v slovenski
jezik. Prevod v slovenski jezik mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik priloži v ponudbeni
dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.
4 Dopustnost ponudbe
Ponudba se lahko predloži za en sklop ali več sklopov oz. za vse sklope, vendar mora biti
predložena na način, da se lahko ocenjuje po sklopih.
Ponudnik mora v svoji ponudbi ustrezno označiti ali se njegova ponudba nanaša na vse sklope
ali le na posamezne sklope. Označitev opravi z izpolnitvijo obrazca OBR-6a, tako da vpiše
ponudbene podatke za en ali več sklopov.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
1. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za ponudnika oz. soponudnika;
2. ponudbo (obrazec OBR-6a);
3. ponudbeni predračun (obrazec OBR-6b) za vsak ponujeni sklop, ki se v informacijskem
sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v obliki ».pdf«,
ter poleg tega dodatno še nespremenjeno izpolnjeno datoteko v zapisu MS Excel, ki pa jo
v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«;
4. vzorec pogodbe (obrazec OBR-5);
5. potrdilo o referencah (obrazec OBR-8, OBR-8a);
6. podatke o podizvajalcih (obrazec OBR-10), v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila
storitve ali gradnje nastopal s podizvajalci;
7. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za podizvajalca pri izvedbi naročila storitve ali gradnje;
8. akt o skupni izvedbi, v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno
ponudbo; glej točko 2.3 teh navodil;
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9. dokazilo iz točke 2.4 teh navodil, v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov;
10. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za subjekt katerega zmogljivosti bodo uporabljene;
11. specifikacijo tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) in vse morebitne zahtevane dokumente iz
obrazca OBR-11, ter dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev, na katerih mora biti jasno
označeno na kateri sklop se nanašajo;
Variantne oziroma opcijske ponudbe bo naročnik izključil.
Ponudba mora biti celovita, eventualne delne ponudbe bodo izključene.
Naročnik si pridržuje tudi pravico do ogleda vzorcev, pred izdajo odločitve o izbiri, in sicer pri
ponudniku ali proizvajalcu na lokaciji, ki je od sedeža naročnika oddaljena največ 200 km oz. v
primeru večje oddaljenosti na skladišču naročnika. V primeru, da bo naročnik od ponudnika
zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v
roku, sicer bo takšen ponudnik izključen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.
Prospektni material in katalogi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku.
Zahtevane vzorce bo naročnik vrnil ponudnikom brez posebnih zahtev ponudnikov v roku 30
dni po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom. Naročnik si pridržuje pravico preveriti
resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval
ponudbo pa bo izključil.
Ponudba je dopustna v kolikor:
- jo predloži ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev,
- jo predloži ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- je prispela pravočasno,
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko,
- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju
javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi
podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza
originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
5 Izpolnitev dokumentacije oziroma celotne ponudbe
Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.
Vsebine obrazcev, izjav, listin in vzorca pogodbe ni dovoljeno spreminjati.
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V kolikor so listine v ponudbeni dokumentaciji predložene v eni datoteki, z izjemo ESPD
obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna, je zaželeno, da so oštevilčene z
zaporednimi številkami in zložene po vrstnem redu, skladno z določili točke 4. te
dokumentacije.
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi
za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije,
ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski
subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj
razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Naročnikov ESPD obrazec v (XML obliki) je elektronsko dostopen skupaj z ostalo
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik/soponudnik/podizvajalec ga
najprej shrani na svoj lokalni disk. Na Portalu javnih naročil, pod zavihek ESPD
(http://www.enarocanje.si/_ESPD/), kot »gospodarski subjekt« uvozi naročnikov ESPD
obrazec za predmetno javno naročilo, izpolni vse obvezne podatke, ki jih je zahteval naročnik
in na koncu ESPD obrazec ali iztiska, ga ročno podpiše in v kolikor posluje z žigom tudi žigosa
ali pa elektronsko podpiše in ga priloži v obliki ».xml«.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži v razdelek »ESPD – ponudnik«, svoj
elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v
slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je
oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v
pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
V kolikor v informacijskem sistemu e-JN naloženi dokumenti v razdelek »Drugi dokumenti«
niso elektronsko podpisani, jih mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi
žigosati, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna. Z elektronskim
podpisom oz. parafo na vsaki stran vzorca pogodbe oz. okvirnega sporazuma (OBR-5)
ponudnik potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.
V kolikor kateri koli dokument v predloženi ponudbi predstavlja poslovno skrivnost, mora
ponudnik oddani ponudbi priložiti, sklep o poslovni skrivnosti, in vse posamezne liste teh
dokumentov označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO
ZAUPNO«. V kolikor vsi posamezni listi oz. dokumenti iz ponudbe, ki predstavljajo poslovno
skrivnost ponudnika, ne bodo vnaprej izrecno in jasno označeni kot poslovna skrivnost,
ponudnik sam odgovarja za nastale posledice, ker ni ustrezno označil poslovne skrivnosti v
ponudbeni dokumentaciji.
V kolikor je zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora ponudnik zaupni
del podčrtati z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa označiti z zapisom »POSLOVNA
SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«.
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Poslovna skrivnost niso podatki, ki so javni že po samem zakonu (2. odst. 35. člena Zakona o
javnem naročanju).
6 Listine v ponudbi
Vsi dokumenti morajo odražati pravno relevantno stanje. Naročnik lahko naknadno zahteva
predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost predloženih dokumentov. Starost
dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V
tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno
stanje na dan, določen za predložitev ponudb.
7 Predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno
potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA
(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zade
vaId=20504
8 Rok za predložitev ponudbe
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do:

25.09.2020 do 8.30 ure CET (Central European Time).

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s
statusom »ODDANO«.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
9 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
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10 Dopolnitve, popravki, pojasnitve
Če so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne
oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v
ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne
informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z
načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev,
popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more
preveriti sam.
Naročnik bo morebitni poziv na dopolnitev ali spremembo oz. pojasnilo ponudbe posredoval
ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene
dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.
Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, ga naročnik izključi.
11 Navedba neresničnih podatkov
V primeru, ko se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezen ponudnik v
postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino
kot pravo, bo Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal
predlog za uvedbo postopka o prekršku.
12 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev
Ponudniki nosijo sami, vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s
stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi
naročnik preizkusiti. Naročnik ponudnikom v nobenem primeru ne bo povrnil stroškov v zvezi
s pripravo ponudbe oziroma kakršnihkoli stroškov, ki bi ponudnikom lahko nastali zaradi
sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.
13 Obvezni pogoji
Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko
sodeluje v postopku. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s soponudnik-om/-i in/ali s
podizvajalc-em/i mora slednji prav tako izpolnjevati pogoje iz točk 13.1. in 13.2. te
dokumentacije.
Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik
uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v
zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
13.1 Osnovna sposobnost ponudnika, so-ponudnika oz. podizvajalca:
 da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega ponudnika/soponudnika/podizvajalca, ali oseba, ki ima
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila pravnomočno
obsojena za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12Zadeva: TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVNE ENERGIJE
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UPB in nasl.; KZ-1): 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, 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, hudodelsko združevanje.
Dokazilo: ESPD obrazec.
 da nima na dan oddaje ponudbe, neplačanih zapadlih obveznih 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 ima sedež, ali predpisi države naročnika, v
vrednosti 50,00 EUR ali več, ter da ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Dokazilo: ESPD obrazec.
 da na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami.
Dokazilo: ESPD obrazec.
 da mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Dokazilo: ESPD obrazec.
13.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
 da je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima
gospodarski subjekt (ponudnik oz. soponudnik oz. podizvajalec) svoj sedež.
Dokazilo: ESPD obrazec.
13.3 Ekonomski in finančni položaj:
 da ponudnik/soponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni imel na
transakcijskem-ih računu-ih neporavnanih obveznosti.
Dokazilo: ESPD obrazec.
13.4 Tehnična in strokovna sposobnost:
 Potrdilo o referencah za sklop 1, 2, 3:
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Za ponudnika oz. za proizvajalca:
Ponudnik mora dokazati, da je v obdobju od 01.01.2017 do 15.09.2020 uspešno dobavil
minimalno 150 (sto petdeset) trifaznih števcev delovne in jalove energije s
komunikacijskim vmesnikom GSM/GPRS od istega proizvajalca kot ga ponuja v svoji
ponudbi, naročnikom s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oziroma državah
članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) pri katerih so bili le-ti vgrajeni.
Dokazilo: Potrdila o referencah (OBR-8)
Opomba: Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. dobave so zaključene!
Naročnik si pridržuje pravico predložene reference preveriti in jih ne upoštevati v kolikor jih
ne bo mogoče preveriti.
Kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje referenčnih pogojev se upoštevajo tudi referenčna
potrdila podizvajalcev, vendar zgolj do višine sorazmernega odstotnega deleža istovrstnih
del, ki jih bo v skladu z izpolnjenim obrazcem OBR-10 prevzel posamezni podizvajalec. (Npr.
V primeru, da podizvajalec prevzema 20 % vseh del, lahko ponudnik z referenčnimi potrdili
podizvajalca izpolni pogoj referenčnih zahtev zgolj do 20 % pod pogojem, da gre za isto vrsto
del, ki jih bo izvajal podizvajalec.)
13.5 Ostali pogoji
 da nudi plačilni rok 30 dni od datuma prevzema blaga oz. zaključka izvedbe del, in prejema
pravilno izstavljenega računa.
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
 da nudi splošni garancijski rok za vsak posamezni sklop vsaj 60 (šestdeset) mesecev od
prevzema blaga.
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
 da bo rok dobave za sklop 1, 2, 3 maksimalno 30 (trideset) dni od posameznega
sukcesivnega naročila.
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
14 Izključitev ponudb
Naročnik bo izključil:
 ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 4. in 13. teh navodil,
 ponudbe, ki bodo vsebovale spremenjene, s strani naročnika dane obrazce, njihove
priloge ali izjave ali vzorec pogodbe,
 ponudbo ponudnika, ki mu lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je zagrešil hujšo
kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta,
 ponudbo ponudnika, pri kateri je dokazano dogovarjanje ali korupcija,
 neobičajno nizko ponudbo,
 ponudbo s ceno, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva.
15 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti končno ponudbeno ceno, v evrih (EUR)
brez davka na dodano vrednost, katera mora vsebovati vse stroške (prevoz, špedicija,….itn.)
in popuste. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja izkazano posebej. Vse
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cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno.
V času trajanja pogodbe oz. do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti je ponudbena cena
fiksna.
16 Merila sklop 1, sklop 2, in sklop 3
Naročnik bo oddal javno naročilo ekonomsko najugodnejši ponudbi.
Za oceno ponudb bo uporabil naslednja merila:
 ponudbena cena (100 točk);
Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša
ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor
najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne
bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši
garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši
rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je
prvi oddal ponudbo.
16.1 Ponudbena cena
Ponudba z najnižjo ceno brez DDV dobi maksimalno število točk: 100 točk. Ostale ponudbe
prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od
ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli:

NPC
Tx = ------------- x 100
PC
kjer pomeni: - Tx – število točk vrednotene ponudbe;
100 – ponder določen po merilu;
NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;
PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe.
17 Finančna zavarovanja
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.
Finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti v skladu
z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP).
17.1 Veljavnost
Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora biti vsaj 30
dni več od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.
Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, mora biti še vsaj 30
dni po izteku garancijskega roka, danega s ponudbo za to javno naročilo.
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Finančno zavarovanje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v
garancijskem roku, mora biti v slovenskem jeziku in po vsebini identično dokumentaciji
priloženim vzorčnim obrazcem (OBR-7b in OBR-7c).
18 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati še 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Izjemoma lahko naročnik
zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnosti svojih ponudb. Tovrstno zahtevo sme ponudnik
zavrniti. Vse zahteve naročnika in odgovori ponudnikov, v zvezi s podaljševanjem veljavnosti
ponudbe, morajo biti posredovani elektronsko (npr. preko elektronske pošte).
19 Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne:
25.09.2020 s pričetkom ob 8.31 uri CET (Central European Time) na spletnem naslovu:
https://ejn.gov.si/eJN2.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 120 minut. Ponudniki,
ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
»Zapisnik o odpiranju ponudb«, s čimer je izpolnjena vročitev zapisnika o odpiranju ponudb
vsem ponudnikom.
20 Pregled in ocenitev ponudb
Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika
imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo o
javnem naročilu in veljavno zakonodajo.
21 Sklenitev pogodbe
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop, izbranim po merilih iz točke
16. teh navodil, sklenil pogodbo o sukcesivnih dobavah blaga za obdobje enega leta, skladno
z vzorcem pogodbe (OBR-5) iz te dokumentacije, za posamezni sklop. V primeru, da je en
ponudnik najugodnejši za več sklopov lahko pridobi in naročniku izroči eno finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zadostni višini za več pogodb skupaj.
V roku 10 dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe je ponudnik dolžan podpisati
pogodbo, sicer bo naročnik štel, da ponudnik z naročnikom posla ne želi skleniti.
Ponudnik mora v tem istem roku naročniku dostaviti ustrezno finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in izjavo v skladu s VI.
odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V primeru, da se izbrani
ponudnik v roku iz prejšnjega odstavka, na poziv naročnika ne bo odzval ali bo s podpisom
pogodbe neupravičeno zavlačeval ali ne bo predložil finančnega zavarovanja, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV ali izjave v skladu s VI.
odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo naročnik štel, da je
ponudnik odstopil od svoje ponudbe. Naročnik lahko od takšnega ponudnika zahteva
povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega
ponudnika.
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22 Prepovedana ravnanja
V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati kakršnih koli dejanj, ki bi v
naprej določila izbiro določene ponudbe.
V času izbire ponudbe do podpisa pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati kakršnih
koli dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka javnega naročanja ponudniki ne smejo izvajati postopkov, ki bi
lahko oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi lahko vplivali na
nepristranskost Državne revizijske komisije.
23 Pravno varstvo
Pravno varstvo ponudnikov je v postopku javnega naročanja zagotovljeno z revizijo postopkov
oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. št. 43/2011 in nasl. - ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima
ali je imela interes za dodelitev naročila in za verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila
povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo izpostavi kot kršitev
postopka oddaje javnega naročila, v skladu z zakonskimi roki.
Zahtevek se lahko vloži v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje
naročnika, razen kadar zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN, ne določata drugače.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in sestavljen v skladu z določili ZPVPJN.
Vlagatelj mora najkasneje na dan vložitve zahtevka plačati takso, v skladu z 71. členom ZPVPJN
na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje
proračuna RS, SWIFT koda: BSLJSI2X, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (namesto L-jev
se vpiše zadnji dve številki letnice javnega naročila, namesto X-ov se vpiše številka javnega
naročila z ničlami od spredaj, tako da so izpolnjena vsa mesta).
Vlagatelj po izteku roka za predložitev ponudb ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu
morale biti znane pred iztekom tega roka, in zaradi katerih ni vložil zahtevka za revizijo že pred
potekom tega roka, razen če dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni mogel ugotoviti pred
tem trenutkom. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku (Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje) na predpisan način.
Zahtevek za revizijo se vroči pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s
povratnico.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli pred odpiranjem ponudb, postopek ustavi!
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VZOREC POGODBE

(OBR-5)

za javno naročilo
TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE

Opomba: Vsako stran vzorca pogodbe, v kolikor ni elektronsko podpisana, mora ponudnik
podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, s čimer potrjuje, da je seznanjen
z njeno vsebino in se z njo strinja!
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PRODAJNA POGODBA
št. _______/________
ki jo skleneta
KUPEC:

ELEKTRO CELJE, d.d.,
Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje,
ki ga zastopa predsednik uprave,
mag. Boris Kupec
(v nadaljevanju: kupec)
TRR številka: SI56 0311 8100 0007 817
Davčna številka: SI62166859
Matična številka: 5223067000

in
PRODAJALEC:

________________________
________________________
ki ga zastopa ___________
________________________
(v nadaljevanju: prodajalec)
TRR številka: SI56 _______________
Davčna številka: SI_______________
Matična številka: ________________

PREDMET POGODBE:
TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE
SKLOP »1 oz. 2 oz. …« – »NAZIV«
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UGOTOVITVE
1. člen
Stranki ugotavljata, da je za predmetno naročilo bil izveden postopek oddaje javnega naročila
na osnovi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/2015 in nasl.), za nabavo blaga
»TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil
s št. ____________ dne _________, ter da je bil prodajalec izbran na podlagi odločitve o oddaji
javnega naročila št. JN-14/2020-NMV z dne ___________, kot najugodnejši ponudnik s
ponudbo št. _____________ z dne __________, ki je sestavni del te pogodbe.
PREDMET POGODBE
2. člen
Prodajalec prodaja, kupec pa kupuje:
Pogodbeni stranki s to pogodbo določita splošne in posebne pogoje prodaje in okvirni obseg
količin dobave po priloženi specifikaciji.
Količine so predvidene za obdobje enega leta. Kupec se ne zavezuje, da bo naročil točno
določeno količino blaga, ki je navedena v ponudbenem predračunu, saj je količina blaga zanj
v trenutku naročanja oz. izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, zato se zavezuje
le, da bo blago iz javnega naročila naročal sukcesivno po potrebi, vendar ne manj kot 60 %
predvidenih količin.
Dobave blaga se bodo vršile sukcesivno glede na potrebe kupca.
Kupec sme blago naročiti pri drugem dobavitelju v primeru, ko mu prodajalec v zahtevanem
času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanega blaga. V tem
primeru je prodajalec kupcu dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima kupec zaradi nakupa
omenjenega blaga pri drugem prodajalcu.
POGODBENA VREDNOST
3. člen
Pogodbena vrednost skladno s specifikacijo iz ponudbe izbranega ponudnika št. __________
z dne __________, ki je priloga te pogodbe, znaša:
Skupna pogodbena vrednost brez DDV

_____________ EUR

z besedo: _____________________________________ evrov ___/100 EUR.
Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu blago plačal po cenah, navedenih v ponudbenem
predračunu.
Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.
Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna veljajo DDP skladišča Elektra Celje, d. d.,
(Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in Cesta 4.julija, 8270
Krško), Incoterms 2010.
Davek na dodano vrednost bo obračunan po veljavni zakonodaji, na dan dobave blaga.
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ROK DOBAVE

4. člen

Pogodba se sklepa za obdobje enega leta. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec
izvršil posamezno dobavo pogodbenega blaga v zahtevanem obsegu v maksimalnem roku
____ dni od posameznega sukcesivnega naročila.
ROK PLAČILA
5. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa po vsakokratni izvršeni dobavi blaga.
V primeru zamude pri plačilu se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.
Kasaskonto, za predčasno plačilo, znaša 0,025 % na dan.
Prodajalec računu obvezno priloži kopijo naročilnice.
V kolikor je kateri izstavljeni račun nepravilen ali sporen ga ima kupec pravico v celoti zavrniti
oz. plačati le nesporni del in za sporni del zahtevati izstavitev dobropisa.
DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA
6. člen
Prodajalec se s to pogodbo zaveže izvršiti dobavo(-e) pogodbenega blaga za Elektro Celje, d.d.,
DDP skladišča Elektra Celje, d. d., (Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec in Cesta 4.julija, 8270 Krško), Incoterms 2010.
Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti, na osnovi dobavnice.
Količinski prevzem bo opravljen takoj ob prevzemu blaga, kvalitativni pa v rokih, določenih z
Obligacijskim zakonikom. Pri prevzemu ugotovljeni manko blaga ali njegove vidne napake, ki
so nastale med prevozom, mora praviloma potrditi tudi prevoznik.
Kvaliteta blaga mora ustrezati navedenemu obstoječemu standardu in deklaraciji na embalaži
oz. spremljajočih dokumentih. Prodajalec je dolžan zavarovati blago proti vsem rizikom, do
njegove predaje v namembnem skladišču. Blago potuje na riziko prodajalca.
O skriti napaki mora kupec obvestiti prodajalca nemudoma od dneva, ko je napako opazil.
Odgovornost prodajalca za skrite napake traja najmanj toliko časa kot traja garancija
proizvajalca za konkretno blago.
POGODBENE KAZNI
7. člen
Če prodajalec ne bo dobavil blaga v pogodbenem roku, je dolžan plačati kupcu pogodbeno
kazen v višini 5‰ (pet promilov) od vrednosti posamezne dobave z DDV, za vsak zamujeni
koledarski dan, vendar kazen za zamudo skupno ne more preseči 10 % vrednosti posamezne
dobave z DDV.
V primeru, ko prodajalec krši zahteve glede »pravilnosti podatkov na črtni kodi in vpisanih
podatkov SW števca« (točka 2.4.2-Dodatne zahteve iz Specifikacije tehničnih zahtev), lahko
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kupec prodajalcu zaračuna pogodbeno kazen na način, kot je to za posamezno kršitev
določeno v tehničnih specifikacijah.
Kupec ima pravico zaradi ravnanj prodajalca zahtevati odškodnino. Pogodbena kazen se ne
všteva v znesek odškodnine. Odškodnino lahko zahtevajo tudi tretje osebe, če jim je prodajalec
s svojim ravnanjem povzročil škodo.
SKRBNIK POGODBE
8. člen
Za prodajalca: ______________,
Za kupca: __________________.
Skrbnik pogodbe je dolžan spremljati potek izvajanja pogodbe in postoriti vse potrebno za
realizacijo vseh določil pogodbe ter vsaj enkrat letno preveriti ali se pogodba izvaja skladno s
pogodbenimi določili in ali pogodbena določila še vedno ustrezajo namenu, ki je bil podlaga
za sklenitev pogodbe.
Skrbnik pogodbe nima pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.
Morebitne spremembe skrbnikov pogodbe sta dolžni pogodbeni stranki javiti pisno v roku 3
(treh) dni.
POSEBNE OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA
9. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo:
 nudil tehnično podporo, zagotovil servis, embalažo in kvaliteto storitev skladno z
»dodatnimi zahtevami« (točka 2. iz Specifikacije tehničnih zahtev),
 opravil dobavo(-e) strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori,
soglasji, standardi in veljavno zakonodajo,
 izvršil dobavo(-e) v dogovorjenem roku,
 hkrati z blagom dostavil kupcu vso potrebno spremno dokumentacijo (navodila za
uporabo/montažo oz. obratovanje in vzdrževanje, ev. potrjene garancijske liste, listine o
skladnosti, ipd.),
 sproti obveščal kupca o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvršitev prevzetih obveznosti,
 varoval poslovno tajnost kupca in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih
informacij, če to kupec posebej zahteva,
 dogovorno s kupcem pripravil posebno seznanitev kupca oz. njegovih delavcev z zanj novo
opremo, ki jo vsebuje ta pogodba.
10. člen
Kupec se obvezuje, da bo:
 dal prodajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz.
informacije (na primer prednaročila) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
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sodeloval s prodajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbena dobava
blaga opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo,
tekoče obveščal prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
enako zanesljivo kot to zahteva od prodajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost
prodajalca in njegovih poslovnih partnerjev in bo kot tajne obdržal tudi druge informacije
in dokumente, če bo prodajalec to posebej zahteval.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
11. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da za pogodbeno blago velja tehnična dokumentacija, katero
je prodajalec kot ponudnik predložil v svoji ponudbi.
Kupec lahko med izvajanjem pogodbe na lastne stroške pri neodvisni akreditirani strokovni
inštituciji v EU preizkusi kvaliteto naključno izbranega blaga, ki je predmet te pogodbe. V
primeru, da je preizkus negativen (ugotovljeno neskladje med podatki iz ponudbe ponudnika
in preizkušenim(i) vzorci, zaradi česar niso izpolnjeni tehnični pogoji) nosi prodajalec stroške
preizkusa in vso škodo, ki bi kupcu nastala zaradi negativnega izida preizkusa.
PODIZVAJALCI
12. člen
Prodajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/-e:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz obrazca »Podatki
o podizvajalcu« (OBR-10), ki je obvezna priloga te pogodbe).
Prodajalec prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene
podizvajalce. Prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije,
izvršuje plačila neposredno podizvajalcem, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec, najpozneje v 60 dneh od
plačila končnega računa oziroma situacije kupcu predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve povezane s predmetom
javnega naročila.
POSLOVNA SKRIVNOST

13. člen

Vse podatke vezane na predmet pogodbe mora prodajalec šteti za poslovno skrivnost in se
obvezuje, da jih bo uporabljal, izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez
predhodnega soglasja kupca, prodajalec ne sme dokumentacije niti razmnoževati ali
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omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene.
Prodajalec jamči kupcu za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.
V primeru kršitve varovanja poslovne skrivnosti, se prodajalec zaveže plačati kupcu, ne glede
na dejansko škodo, ki je nastala kupcu pavšalno odškodnino v znesku 10.000,00 EUR v osmih
dneh od prejema pisnega poziva kupca. Če bi bila dejanska škoda višja od pavšalne
odškodnine, ima kupec pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine.
FINANČNO ZAVAROVANJE
14. člen
Najkasneje ob podpisu pogodbe mora prodajalec kot zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, kupcu predložiti bodisi bančno garancijo ali garancijo zavarovalne
družbe, skladno z obrazcem (OBR-7b); bodisi na transakcijski račun kupca nakazati
brezobrestni depozit.
Ne glede na vrsto finančnega zavarovanja, mora prodajalec zagotoviti zavarovanje v višini 5 %
pogodbene vrednosti z DDV (_____________ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni po poteku
roka za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.
Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje, če prodajalec prevzetih obveznosti ne
izpolni v skladu z določili te pogodbe. Unovčenje finančnega zavarovanja prodajalca ne
odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
Unovčeno finančno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.
GARANCIJA – REKLAMACIJE - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCIJSKEM ROKU
15. člen
Garancijska doba za blago je _______________ mesecev od prevzema blaga s strani kupca.
Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu reklamacijskega
pisnega obvestila (pošta ali e-pošta) od kupca, poslati na objekt svojega predstavnika in pričeti
odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Prodajalec
mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3. (treh) dni odpraviti ugotovljene
napake. V kolikor odprava napake terja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno
dogovoriti za primeren čas odprave napake.
V kolikor prodajalec ne prične z delom v 8 (osmih) dneh oz. v sporazumno dogovorjenem roku,
od obvestila o ugotovljenih nepravilnostih, ima kupec pravico nepravilnosti odpraviti sam oz.
po tretjem usposobljenem subjektu, na račun prodajalca.
Prodajalec mora, po zadnji dobavi blaga, kupcu predložiti finančno zavarovanje za odpravo
napak v garancijski dobi. Prodajalec je zavezan predložiti bodisi bančno garancijo ali garancijo
zavarovalne družbe, skladno s priloženim obrazcem (OBR-7c), bodisi na transakcijski račun
kupca nakazati brezobrestni depozit. Ne glede na vrsto zavarovanja, ki ga izbere prodajalec,
mora kupcu za obdobje garancijske dobe zagotoviti finančno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (__________EUR), ki mora veljati še
vsaj 30 dni več od navedenega garancijskega obdobja.
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Unovčenje finančnih zavarovanj prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak, pri
izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za
odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če prodajalec pogodbene
obveznosti ne bo izpolnil, kot mu sledi iz te pogodbe. Unovčeno zavarovanje mora prodajalec
nemudoma nadomestiti z novim.
Prodajalec se obvezuje rešiti reklamacije kupca na kvaliteto dobavljenega blaga, takoj po
prejemu njegovega pismenega zahtevka. Prodajalec ne bo priznal reklamacij napak v
garancijskem roku, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nepravilne manipulacije z blagom s
strani kupca, prav tako pa tudi ne škode, kot posledice delovanja višje sile ali tretjih oseb.
Kupec ima pravico nabaviti ustrezno novo blago na stroške prodajalca, če slednji v roku
določenim z garancijskim listom, ne bo poskrbel za odpravo priznanih napak reklamiranega
blaga.
VIŠJA SILA
16. člen
Prodajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri
izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastale okoliščine, ki jih
prodajalec ni mogel predvideti, preprečiti, niti jih odpraviti, oz. se jim ogniti – višja sila.
Pogodbeni stranki se pismeno obvestita o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v 3
(treh) dneh od njenega nastanka, oz. prenehanja. K pismenemu obvestilu morata predložiti
verodostojne dokaze o nastanku in trajanju višje sile.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
17. člen
Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna
pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali
na račun prodajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi
pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika in/ali
prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
RAZVEZA POGODBE
18. člen
V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi
o izvedbi javnega naročila, začne kupec ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Kupec si pridržuje pravico, da v primeru ko prodajalec ne spoštuje pogodbenih obveznosti ter
kljub naknadnemu pozivu svojih obveznosti ne izpolni, lahko odstopi od pogodbe brez
odpovednega roka.
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Poleg tega lahko kupec unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
Rok za odpoved pogodbe znaša 90 (devetdeset) dni in velja za obe pogodbeni stranki.
19. člen
Ta pogodba 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, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca
ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o 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,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen
v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.
O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila,
se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
REŠEVANJE SPOROV
20. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor
to ne bi bilo možno, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Celju, po slovenskem pravu. Za
tolmačenje spornih pogodbenih določil stranki soglašata z merodajno razlago, po naslednjem
vrstnem redu:
 pogodba,
 dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je sestavni del te pogodbe,
 obligacijski zakonik.
V primeru, ko bi bila sporna nabavljena količina posamezne vrste blaga, bo upoštevana celotna
realizacija te pogodbe.
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KONČNE DOLOČBE
21. člen
Pogodba je pod odložnima pogojema veljavno sklenjena na dan, ko jo podpišeta obe stranki.
Prodajalec izpolni odložna pogoja tako, da kupcu najkasneje ob podpisu pogodbe predloži
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je določeno s to pogodbo
in izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme po 1 (en)
izvod. Za vsa pravna razmerja, ki niso podrobneje opredeljena, veljajo določila Obligacijskega
zakonika.
Morebitne spremembe pogodbe so veljavne zgolj v primeru, da so dogovorjene v pisni obliki
kot dodatek k tej pogodbi in podpisane s strani odgovornih oseb pogodbenih strank.
Priloge:
 ponudba št. ____________ z dne ___________ s ponudbenim predračunom,
 finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
 izjava v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (ZIntPK),
 podatki o podizvajalcu na obrazcu (OBR-10),
 specifikacija tehničnih zahtev.
______________, dne _________

Celje, dne _________

Prodajalec:

Kupec:
ELEKTRO CELJE, d.d.
predsednik uprave
mag. Boris Kupec
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PONUDBA
_______________________________

(OBR-6a)

_______________________________
_______________________________
poln naslov (firma in naslov firme)
TRR: ____________________________________ e-pošta: __________________________
Davčna št.: ________________________________ Tel. št.: ___________________________
Matična št.: _______________________________ Fax. št.: ___________________________
Zakoniti zastopnik: ______________________ Kontak. oseba: _________________________
Podpisnik pogodbe: ___________________________________________________________
Skrbnik pogodbe: _____________________________________________________________
Na podlagi pozitivne zakonodaje zadevnega področja dajemo:
P O N U D B O št. _____________
za predmet javnega naročila:
TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE
BLAGO PO SKLOPIH

Kraj in datum:

Priloga: ponudbeni predračun

Podpis odgovorne osebe:
____________________

Ponudnik mora obrazec (OBR-6a) v kolikor posluje z žigom tudi žigosati!
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SKLOP 1:
DIREKTNI TRIFAZNI ŠTEVEC DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE
s ponudbeno ceno _____________________ EUR (skupni znesek brez DDV)
Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa
Rok dobave: _______________ (max. 30) dni od posameznega sukcesivnega naročila
Garancijska doba: _______________ (min. 60) mesecev od prevzema blaga
in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli
spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.
Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe:
____________________
Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;
SKLOP 2:
POLINDIREKTNI TRIFAZNI ŠTEVEC DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE
s ponudbeno ceno _____________________ EUR (skupni znesek brez DDV)
Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa
Rok dobave: _______________ (max. 30) dni od posameznega sukcesivnega naročila
Garancijska doba: _______________ (min. 60) mesecev od prevzema blaga
in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli
spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.
Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.
Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:
____________________

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;
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SKLOP 3:
INDIREKTNI TRIFAZNI ŠTEVEC DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE
s ponudbeno ceno _____________________ EUR (skupni znesek brez DDV)
Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa
Rok dobave: _______________ (max. 30) dni od posameznega sukcesivnega naročila
Garancijska doba: _______________ (min. 60) mesecev od prevzema blaga
in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli
spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.
Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe:
____________________
Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;
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PONUDBENI PREDRAČUN

(OBR-6b)

Ponudbeni predračun v elektronski obliki je priloga predmetne dokumentacije.
Ponudnik mora v Excelovo preglednico za sklop , ki ga ponuja (elektronski obrazec »Ponudbeni
predračun«) za vsako posamezno postavko vnesti cene na enoto mere, na dve decimalni
mesti natančno.
Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, če ponudnik v ponudbenem
predračunu v stolpcu »Cena za EM brez DDV (€)« pri kateri postavki ne vnese cene, šteje
naročnik to postavko za ceno 0,00 € oz., da se jo ponuja brezplačno.
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GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(OBR-7b)

Garant:_____________________________________________________________________
Ponudnik: ___________________________________________________________________
Upravičenec: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Kraj in datum: _______________________________________________________________
Garancija št.....................
V skladu s pogodbo ___________________________________________________________,
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)

sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za ____________________________________,
(predmet pogodbe)

je ponudnik dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve): _______________
___________________________________________________________________________
v skupni vrednosti: ______________ EUR (z besedo: ______________), v roku ___________,
v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

(dni, mesecev)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni, po prejemu
upravičenčeve pisne zahteve za plačilo z izjavo v kateri je zatrjevano, da ponudnik svoje
pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj
citirani pogodbi, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska (5 %
pogodbene vrednosti z DDV), ki znaša ________________ EUR (z besedo:
__________________________________________________________________________).
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago
(opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:
1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in
2. garancijo št. ........./.......... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico
unovčiti celotno bančno garancijo.
Ta garancija velja še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti oz. izpolnitve vseh obveznosti iz cit.
Pogodbe, vendar pa najkasneje do vključno ___________. Po poteku navedenega roka
garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija
vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno
pristojno sodišče po sedežu upravičenca.
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana
pri MTZ pod št. 758.
Garant
(žig in podpis)
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GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

(OBR-7c)

Garant:_____________________________________________________________________
Ponudnik: ___________________________________________________________________
Upravičenec: Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje
Kraj in datum: _______________________________________________________________
Garancija št.....................
V skladu s pogodbo ___________________________________________________________,
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)
sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za ____________________________________
(predmet pogodbe)

v vrednosti ________________ EUR (z besedo: ________________), je ponudnik dolžan po
opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz.
servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane
pogodbe in garancijske izjave.
Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni po prejemu
vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na kakršenkoli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali
znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____________ EUR (z besedo:
________________), če boste zatrjevali, da prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku, oz. v
roku, ko velja ta garancija, ni izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske
obveznosti, oz. če v primeru predložitve finančnega zavarovanja s krajšo veljavo od garancijske
dobe, vsaj 15 dni pred potekom veljavnosti takšnega finančnega zavarovanja ne bo predložil
novega zaporednega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi skladno s
sklenjeno pogodbo.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:
1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in
2. garancijo št. ........./.......... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico
unovčiti celotno garancijo.
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj
navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do vključno ____________. Po poteku navedenega
roka ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija
vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno
pristojno sodišče po sedežu upravičenca.
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana
pri MTZ pod št. 758.
Garant
(žig in podpis)
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POTRDILO O REFERENCAH

(OBR-8)

Potrjujemo, da je ponudnik kot glavni izvajalec oz. podizvajalec (ustrezno podčrtati):

v obdobju od od 01.01.2017 do 15.09.2020 za naročnika dobavil blago –
TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE S KOMUNIKACIJSKIM VMESNIKOM
GSM/GPRS,
ki so bile pri nas tudi vgrajeni.
Št.
pogodbe
oz.
naročila

Pogodbeni
partner

Predmet pogodbe oz. naročila
(obvezno navesti tudi tip in
proizvajalca blaga)

Čas
realizacije
(mesec in
leto)

Količine
(kos)

Potrdilo se izdaja za potrebe javnega naročila naročnika Elektro Celje, d.d. in se v druge
namene ne more uporabiti. Za potrebe predmetnega postopka javnega naročila, lahko Elektro
Celje, d.d. reference preveri. V kolikor jih ne bo mogoče preveriti jih naročnik ne bo upošteval.
Kvaliteto izvedenih storitev ocenjujemo kot:
USPEŠNO
Kontaktna oseba naročnika: ____________________________________________________
e-pošta:___________________________________________ Tel.: _____________________
V___________________,dne __________
NAROČNIK:
___________________________________
(Naziv naročnika)
___________________________________
(Žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

Zadeva: TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVNE ENERGIJE
Št. JN-14/2020-NMV
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

33

PODATKI O PODIZVAJALCU

(OBR-10)

Naročnik

Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Javno naročilo

TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVE ENERGIJE
Ponudnik oz. glavni izvajalec

Naziv in sedež
Podizvajalec
Naziv in sedež
ID št. za DDV
Matična številka
Transakcijski račun
Zakoniti zastopniki
Deli javnega naročila ki jih
bo izvajal podizvajalec
Vrednost delov brez DDV
Odstotek delov v izvajanju
podizvajalca
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca izjavljam, da: (obkroži eno izmed alinej)
-

ne zahtevam neposrednih plačil naročnika;

-

zahtevam neposredna plačila in soglašam, da naročnik namesto ponudnika poravna
oz. plača našo terjatev do ponudnika neposredno na naš transakcijski račun;

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika oz. glavnega izvajalca pooblaščam naročnika,
da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, ki mora imeti obvezno priložen predhodno
potrjen račun oz. situacijo podizvajalca za delo, ki ga je prevzel za predmetno javno naročilo,
neposredno plačuje zgoraj imenovanemu podizvajalcu, v kolikor le-ta zahteva neposredna
plačila.
Ponudnik oz. glavni izvajalec

Podizvajalec

V/na________________, dne___________

V/na________________, dne___________

Ime in priimek:
__________________________________
Podpis:
__________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
__________________________________
Podpis:
__________________________________

Zadeva: TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVNE ENERGIJE
Št. JN-14/2020-NMV
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

34

SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV

(OBR-11)

TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI
1.1.1
Kombinirani števci električne energije z GSM/GPRS komunikacijskim vmesnikom
Pri uporabnikih sistema pri katerih se moč meri, se uporabljajo več funkcijski števci delovne in
jalove energije. Glede na priključno moč uporabnika se uporabijo števci za direktno,
polindirektno in indirektno priključitev. Pri polindirektnih števcih, se tok meri preko merilnih
tokovnih transformatorjev (CT). Pri indirektnih števcih, se tok in napetost meri preko merilnih
transformatorjev (CT) in (VT).
Dovoljena je uporaba izključno trifaznih štiri vodnih (3P4W).
Glede na vpis tokovne (CT) prestave v števec ločimo:
sekundarni števec, sekundarno konfiguriran (CT prestave niso vpisane),
- primarni števec, primarno konfiguriran (CT prestave so vpisane v števec) .
Naročnik zahteva, da sta omogočeni obe vrsti konfiguriranja števcev delovne in jalove
energije.
-

1.1.2
Certificiranje
Kombinirani števci delovne in jalove energije morajo biti certificirani po:






MID, ES certifikat o pregledu zasnove merila (števec delovne energije) skladno s
Pravilnikom o merilnih instrumentih (Ur. list RS št. 42/06, 97/10 in 16/13);
Pravilniku o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov
ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. list RS, št.
72/01, 53/07 in 79/13) za števec jalove energije - Certifikat o odobritvi tipa merila;
DLMS/COSEM s strani DLMS User Association,
Zagotavljanju varnosti proizvoda in njegove uporabe – znak CE.

1.1.3

Meroslovne in ostale tehnične zahteve za kombinirane števce

Tabela 1: Meroslovne in osnovne tehnične zahteve za kombinirane števce
ŠT.
ZAHTEVE

OPIS ZAHTEVE

MINIMALNE VREDNOSTI

Število merilnih sistemov

Trije merilni sistemi (L1,L2,L3)

2

Razred točnosti:
− delovna energija

B (SIST EN 50470-3) ali C (SIST EN
50470-3)

3

Razred točnosti:
− jalova energija

1
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Razred 1 (SIST EN 62053-24) ali Razred 2
(SIST EN 62053-23)
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4

5
6

7

8

Merjene energij in moči:
− delovna energija
− jalova energija
− delovna moč
− jalova moč
Način merjenja jalove energije
Priključitev števca
Napetost UN
− Pol-indirektna in
indirektna priključitev
(NT priključitev)
− Direktna priključitev
Tok (Itr, Iref , Imax, Ist in Imin) :
− Pol-indirektna in
indirektna priključitev
(TT priključitev)
− Itr
− In (Iref)
− Imax
−

9

10

Direktna priključitev

Frekvenca
Temperaturno območje
delovanja (minimalne
zahteve):
− števec obratovanje
− števec skladiščenje
− LCD zaslon
− Shranjevanje
podatkov
Temperaturni koeficient
Povprečna vrednost
Ura realnega časa:

11
12

točnost pri +23oC v
obratovanju
Priključnica
−
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v obeh smereh A+, Av obeh smereh R+, Rv obeh smereh P+, Pv obeh smereh Q+, Q-, QI, QII, QIII,
QIV
Naravna vezava
(integrator v števcu mora poskrbeti za
ustrezen fazni premik napetosti in toka)
Trifazno štiri vodno 3P4W
−
−
−
−

3 x 57,7/100 V….3 x240/415 V; +15% .. 20%
3 x230/400 V; +15% .. -20%
SIST EN 50470-1

(0,01 / 5A)
1A (SIST EN 60044-1)
6A
100A
SIST EN 62053-21 (50 Hz, ±2%)
SIST EN 62052-11
-40°C do +70°C (SIST EN 50470-1)
≥-40°C do +70°C
≥ -25°C do +65°C
40°C do +75°C
-40 °C ... +70 °C manj, kot ± 0.015% / K
največ ±0,5 s/dan
(SIST EN 62054-21)
Standardna vijačna DIN priključnica
- Vijaki PZ2 +- po SIST ISO 4757

36

Prikazovalnik
- Izvedba

13

Minimalne zahteve za prikaz
podatkov

Elektromagnetna
kompatibilnost
(EMC):

14
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Prikazovalnik na tekoče kristale (LCD) v
skladu z VDEW specifikacijo z
dovoljenimi odstopanji prikazov ostalih
veličin in koristnih informacij, ki niso
standardizirane:
- 7 segmentov,
- najmanj osem 8 številk za prikaz
energij in moči, minimalne
višine 8 mm,
- najmanj 5 številk za prikaz OBIS
identifikacijskih (SIST EN 620566-1,) minimalne višine 5 mm.
Omogočati mora prikaz vsaj naslednjih
podatkov in simbolov:
- izmerjene vrednosti,
- merskih enot,
- OBIS identifikacijskih oznak v
skladu s SIST EN 62056-6-1, ,
- kazalčni diagram pretoka
delovne in jalove moči,
- smer pretoka tokov po fazah
(neobvezno),
- indikacijo prisotnosti vseh
napetosti in leve smeri vrtilnega
polja,
- indikacijo o trenutno aktivnih
tarifah (minimalno za 4 tarife za
energijo in moč) in status števca
in alarmi.
- indikacijo kvalitete GSM signala
- indikacijo vzpostavljene zveze
oziroma prenos podatkov
- status števca in alarmi
Števec mora izpolnjevati standarde in
predpise s tega področja:
 SIST EN 61000-4-2,
 SIST EN 61000-4-3,
 SIST EN 61000-4-4,
 SIST EN 61000-4-5,
 SIST EN 61000-4-6,
 SIST EN 61000-4-19,
 SIST EN 62052-11,
 SIST EN 62053-21,
 SIST EN 62053-22,
 SIST EN 62053-23,
 SIST EN 62053-24,
37

15

Zaznavanje zlonamernih
posegov:
Izolacijska trdnost

16

17
18
19
20

−
−

Izolacijska trdnost
Impulzna napetost oblike
1,2/50µs
− Zaščita pred posrednim
dotikom
Zaščita pred vdorom vode in
prahu
Vlažnost
Klimatski razred
Okolje
- mehansko okolje
elektromagnetno okolje
Radijske motnje
-
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 SIST EN 50470-1,
 SIST EN 50470-3
 SIST EN 55022.
Zahtevani senzorji:
 prisotnost tujega magnetnega
polja,
 odprtja pokrova priključnice
Zahteve:
≥4 kV, 50Hz, 1minuta
≥6 kV ostalo (SIST EN 62052-11)
≥8 kV tokovne in napetostne
sponke (SIST EN 62052-11)
 Razred II (SIST EN 62052-11)
≥IP 51 (SIST EN 60529)




>95%
3K7
− M1 ali M2
− E1 ali E2
class B (SIST EN 55022)

1.1.4
Življenjska doba
Zahtevana življenjska doba števca delovne in jalove energije, ki jo jamči proizvajalec je
minimalno 16 let. Na življenjsko dobo so vezane določene garancijske obveznosti ponudnika
in proizvajalca, zato mora biti predvidena življenjska doba skrbno določena in podkrepljena
z izračuni, kot so MTBF izračuni (po standardu SIST EN 62059-41) ali postopki umetnega
staranja po standardu SIST EN 62059-31-1, 62059-32-1.
Za čas življenjske dobe izdelka je ponudnik ali proizvajalec skladno z Zakonom o varstvu
potrošnikov dolžan za dobavljeno opremo zagotavljati servis in rezervne dele.
1.1.5
Metoda registracije električne energije in moči
Zahtevana je aritmetična metoda registracije električne energije in moči. Števec istočasno
beleži izmerjene količine v registrih prejete in oddane energije ter moči, v primeru, da je v eni
izmed faz tudi oddaja energije in moči. Za lažje razumevanje načina registracije je podan
spodnji primer:
V fazi L1 je odjem energije iz omrežja A1+, v fazi L2 je priključen PV (oddaja viškov energije v
omrežje A2) in v fazi L3 je odjem energije iz omrežja A3+; A+ = (A1+)+(A3+); A- = A2-.
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1.1.6
LCD zaslon
LCD zaslon mora biti odporen na škodljive vplive UV sevanja in kvarne vplive, ki so prisotni v
industrijskih okoljih.
Zahtevan je prikazovalnik na tekoče kristale:





7 segmentov,
najmanj osem 8 številk za prikaz energij, minimalne višine 8 mm,
najmanj 5 številk za prikaz OBIS identifikacijskih oznak (SIST EN 62056-6-1) minimalne
višine 5 mm,
funkcija osvetlitve LCD zaslona.

Omogočati mora prikaz vsaj naslednjih podatkov in simbolov:










izmerjene vrednosti,
merskih enot,
OBIS identifikacijskih oznak v skladu s SIST EN 62056-6-1,
kazalčni diagram smeri pretoka delovne in jalove moči oziroma energij,
indikacijo prisotnosti vseh napetosti,
indikacijo leve smeri vrtilnega polja,
indikacijo o trenutno aktivnih tarifah,
statusov števca in
alarmi (alarm baterije, alarmi nepooblaščenih posegov in vdorov, lahko tudi v obliki
LED indikatorjev).

Števec mora omogočati vsaj naslednje načine prikazovanja podatkov na LCD prikazovalniku:





samodejno kroženje podatkov na 10 s, časovna enota mora biti nastavljiva,
ročni prikaz podatkov (listanje registrov v ročni sekvenci),
ročni prikaz podatkov o omrežju (listanje registrov v ročni sekvenci za parametre
kakovosti električne energije, če števec omogoča ločeno listanje podatkov),
ročni prikaz podatkov (listanje obremenilne krivulje, ter predhodnih vrednosti
obračunskih stanj).

Pri ročnem prikazu se podatki pregledujejo s pomočjo tipke ali s pomočjo svetlobnega
snopa na optični vmesnik (zahteva ni obvezna).
1.1.7
Shranjevanje podatkov v števcu
Podatki v števcu morajo biti shranjeni s časovno značko v lokalnem času GMT+1. Števec mora
omogočati prestavitve letno zimskega časa (DST). Ura na LCD zaslonu mora vedno prikazovati
trenutno veljavni lokalni čas (v obdobju zimskega časa GMT+1 in obdobju poletnega časa
GMT+2). Prehod med poletnim in nazaj na lokalni (zimski) čas ureja Uredba o določitvi
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obdobja poletnega časa. Prikaz podatkov na LCD zaslonu (trenutno veljavna tarifa, tarifna
pravila, itd.) mora biti skladen z veljavnim zimsko letnim časom.
1.1.8
Zaščita merilnih in ostalih podatkov v števcu
Osnovna varnost mora biti zagotovljena z uporabo DLMS/COSEM standardov in priporočil, ter
z uporabo nivojskih gesel. Glede na zahteve evropskih priporočil je priporočljivo, da števec
podpira uporabo ustreznih kriptografskih metod za šifriranje in dešifriranje podatkov (uporaba
varnostnih ključev), kot je opisano v DLMS/COSEM standardu (Green Book, Edition 7 in Edition
8).
Za lokalni ali daljinski dostop do podatkov in nastavitev števca preko vmesnika I0 in I3, mora
biti vključena zaščita preverjanja pravic dostopa, kar vključuje uporabo nivojskih gesel. Poskus
nepooblaščenega dostopa do števca (vpis napačnega gesla) mora biti v števcu evidentiran.
1.1.9
Zahteve glede uporabe pri fotonapetostnih sistemih in povečani nelinearni porabi
Števci morajo ustrezati specifičnim pogojem uporabe, ki jih povzročajo sodobni
fotonapetostni sistemi in ostali nelinearni porabniki, ki obratujejo s slabim THDI in slabim
faktorjem delavnosti.
Števci morajo izpolnjevati zahteve standarda SIST-TP CLC/TR 50579:2012; Oprema za merjenje
električne energije - Težavnostni nivoji, zahteve za odpornost in preskusne metode za motnje
po vodnikih v frekvenčnem območju 2-150 kHz in SIST EN 61000-4-19: Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 4-19. del: Preskušanje in merilne tehnike – Preskus odpornosti proti
prevajanim motnjam skupne zvrsti v frekvenčnem območju od 2 kHz do 150 kHz na
izmeničnih napajalnih vhodih (IEC 61000-4-19:2014) – C2.
Prav tako je obvezna uporaba vseh novo izdanih standardov in priporočil, ki glede na
spremenjene razmere ustrezno ureja to področje.
1.1.10 Maksimalne dimenzije števcev, priključki in ohišje
Števci električne energije ne smejo presegati dimenzij največjih trenutno še obratujočih
industrijskih števcev. Zato ne smejo presegati naslednjih maksimalnih mer:
 Š ≤ 180mm (širina);
 V ≤ 360mm (višina);
 G ≤ 130mm (globina).
Mere števca in pritrdilne mere morajo ustrezati standardu DIN 43857. Zaradi manjših
dimenzij elektronskih števcev od klasičnih indukcijskih za katere je omenjeni standard nastal,
je dovoljeno odstopanje od standarda le v višini obešala (zgornja pritrdilna točka), ki je lahko
po višini nastavljivo oziroma ustrezno prilagodljivo dejanski velikosti števca. Uporabljeni
material za ohišje števca in pokrov priključnice mora zagotoviti zadostno varnost pred
širjenjem požara in mora biti preskušen oziroma skladen s SIST EN 60695-2-11 (požarna
odpornost ohišja). Ohišje števca mora biti narejeno iz takšnega materiala, ki ga ob koncu
uporabe števca lahko recikliramo.
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Mehanska trdnost ohišja mora biti v skladu s standardoma SIST EN 62052-11 in SIST EN
50470-1. Ohišje in LCD zaslon morata biti odporna proti UV sevanju.
Glavne priključne sponke priključnice števca s CT priključitvijo vodnikov s preseki do 6 mm2.
Pomožne sponke za priključitev zunanje opreme in pomožnih naprav (Npr.: I/0 releji, ostale
vijačne sponke, itd.) morajo omogočati priključitev vodnikov z minimalnim presekom 1,5
mm2 in so lahko izvedene kot vijačne ali vzmetne sponke. Priključni vijaki glavnih močnostnih

priključnih sponk morajo imeti križno zarezo skladno z zahtevami standarda SIST ISO 4757
(PZ2+-). Vijačne povezave morajo biti v skladu s SIST EN 60999-1.
Na pokrovu števca mora biti nameščena tipka za ročno listanje podatkov in SET tipka, ki se v
zaprtem položaju lahko plombira. Na pokrovu mora biti prostor za namestitev nalepke
prestavnega razmerja TT.
1.1.11 Rezervno napajanje števca
Za delovanje ure realnega časa (RTC), ročno listanje podatkov v breznapetostnem stanju
(pritisk ustreznih tipk na števcu ali s pomočjo optične sonde in ročnega računalnika) in
nemoteno delovanje ostalih zahtevanih funkcionalnosti v primeru izpada ali izklopa napajalne
napetosti skrbi super kondenzator ali baterija ustrezne zmogljivosti, da ohrani pravilno
delovanje ure vsaj 30 dni. Če je življenjska doba baterije krajša od življenjske dobe števca, mora
biti nameščena tako, da je omogočena njena zamenjava brez odstranitve meroslovne
plombe na pokrovu števca. Življenjska doba baterije mora biti vsaj 8 let. Funkcija
samodejnega nadzora preostale kapacitete baterije (velja za baterije, ki se ne polnijo in jih je
potrebno pravočasno zamenjati) mora biti v števcu programsko podprta.
1.1.12 Zahteve glede pomožnih vhodov/izhodov (I/O) modula
Funkcije pomožnih vhodov/izhodov morajo biti programabilne. Vhodno/izhodni modul števca
mora omogočati skupaj minimalno 6 programabilnih vhodov/izhodov. Zahtevani
vhodni/izhodni so lahko integrirani na osnovni plošči števca ali kot vstavljen dodani modul v
števec.
Števec mora biti opremljen vsaj z:
-

1x programabilni vhod,
4x brez-potencialnimi programabilnimi izhodi,
1x 5A bistabilnim relejem, ki se uporablja za krmiljenje zunanjega energetskega
odklopnika.

Osnovni podatki:
-

Nazivna stikalna napetost Un: ≥250 V,

-

Maksimalni preklopni tok Imax: ≥5 A.

Za brez-potencialne izhode se predvideva nabor naslednjih funkcij:
-

Prvi in drugi izhod: dajalnik impulzov za delovno energijo A+ in A-, impulzna konstanta
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-

0,5 Wh/imp, dolžina 80 ali 60 ms (programabilna frevenca in dolžina impulzov) ali,
Tretji in četrti izhod: dajalnik impulzov za jalovo energijo R+ in R-, impulzna konstanta
0,5 varh/imp, dolžina 80 ali 60 ms (programabilna frevenca in dolžina impulzov) ali,
Peti izhod: tarifni izhod T1/T2 za energijo in moč ( logična 0=T1/M1; logična 1=T2/M2)

-

ali,
Šesti izhod: tarifni izhod T3/T4 za energijo in moč ( logična 0=T3/M3; logična 1=T4/M4)

-

ali,
Sedmi izhod: izhod za merilno periodo MP (logična 1=9s; logična 0=15min) ali,
Osmi izhod: smerni izhod za delovno energijo.

-

Vhodno/izhodni modul je lahko integriran ali izmenljiv. V primeru izmenljivega modula, mora
števec I/O modul prepoznati in ga ustrezno pripraviti, da je takoj pripravljen za delovanje (Plug
& Play funkcija).
Števec je lahko opremljen tudi s posebnim M-Bus vmesnikom za priključitev drugih
merilnikov.
Končna nastavitev funkcij bo definirana pred dobavo merilne opreme.
1.1.13 Tarifne zahteve (TOU)
Minimalne zahteve:
-

tarifiranje preko interne ure in/ali zunanjih vhodov,
tarifni koledar se sinhronizira z notranjo uro (RTC),
6 tarif (T1, T2, T3, T4, T5, T6) za energijo in za moč,

-

12 sezon za tarifne programe,
12 tedenskih tarifnih programov,
24 dnevnih tarifnih programov (12 za energijo in 12 za moč)
8 individualnih preklopov znotraj posameznega dnevnega programa,
minimalna resolucija med preklopi je 1 minuta,
30 praznikov,
podpora lunarnim praznikom po Gregorjanskem koledarju,
uporaba pasivnega in aktivnega tarifnega koledarja,
za preklapljanje služi ura realnega časa RTC (SIST EN 62052-21), zunanji vhodi
morajo biti programsko blokirani,
uporaba slovenskega tarifnega pravilnika.

-

Če TOU lahko krmiliti isti tarifni register iz različnih tarif, lahko števec podpira le minimalno 6
sezon za tarifne programe in 6 tedenskih tarifnih programov.
Za izmerjene količine električnih energij in moči po tarifah so rezervirani standardni OBIS
objekti. Števec mora omogočati merjenje električnih energij in moči v minimalno štirih (4)
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tarifah. Na LCD prikazovalniku mora biti omogočena indikacija za spremljanje vseh aktivnih
tarif.
1.1.13.1 Slovenski tarifni program za dvotarifno merjenje
Kot aktivni tarifni program za energijo in moč se v števec vpiše veljavni slovenski tarifni
program za dvotarifno merjenje.
Pravila za slovenski dvotarifni program:
Tarifni časi za tarifo T1 (energije), M1 (moči) (VT):
- vsak delavnik od ponedeljka do petka od 06:00 do 22:00 ure
Tarifni časi za tarifo T2 (energije), M2 (moči) (MT):
- vsak delavnik od ponedeljka do petka od 22:00 do 06:00 ure in
- sobota, nedelja ter dela prosti prazniki od 00:00 do 24:00 ure.
Prazniki:
-

dnevi na točno določen dan v letu,
Velikonočni ponedeljek po Gregorijanskem koledarju.

Praznik »Velikonočni ponedeljek« mora biti v števec vpisan za celotno življenjsko dobo, če
števec ne podpira posebnega algoritma izračuna tega lunarnega praznika.
1.1.14 Merjenje električnih veličin
Minimalne zahteve glede merjenja električnih energij in moči:
-

merjenje delovne energije v obeh smereh pretoka energije po fazah in v vseh fazah
skupaj (A+=Q1+Q4, A-=Q2+Q3);

-

merjenje jalove energije v obeh smereh pretoka energije po fazah in v vseh fazah
skupaj (R+=Q1+Q2, R-= Q3+Q4);

-

merjenje jalove energije v vseh štirih kvadrantih v vseh fazah skupaj (Q1, Q2, Q3 in Q4);

-

merjenje navidezne energije v obeh smereh pretoka v vseh fazah skupaj (S+=Q1+Q4,
S-=Q2+Q3);

-

merjenje delovne moči v obeh smereh pretoka energije po fazah in v vseh fazah
skupaj (P+=Q1+Q4, P-=Q2+Q3);

-

merjenje jalove moči v obeh smereh pretoka energije po fazah in v vseh fazah skupaj
(R+=Q1+Q2, R-= Q3+Q4);

-

merjenje navidezne moči v obeh smereh pretoka energije v vseh fazah skupaj
(S+=Q1+Q4, S-=Q2+Q3);

-

merjenje trenutnih in povprečnih moči po fazah in v vseh fazah skupaj.

Minimalne zahteve glede merjenja električne napetosti, toka in frekvence:


tok po fazah,
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 napetost po fazah,
 frekvenca in faktor moči.
Zraven merjenja trenutnih vrednosti mora števec omogočati meritve nekaterih parametrov
kakovosti električne energije v časovni periodi, ki jo določa SIST EN 50160. Merilna perioda
(MP) je tako 10 min. Števec ni uradno merilo za ugotavljanje dejanskih značilnosti napetosti
v javnih razdelilnih omrežjih, ampak je zgolj indikator, za spremljanje nekaterih značilnosti, ki
distribucijskemu operaterju omogočajo pravočasno ukrepanje.
Merjenje in prikaz parametrov kakovosti energije in ostalih podatkov za potrebe učinkovitega
upravljanja omrežja obsega:
-

efektivne vrednosti napetosti po fazah,
tok po fazah,
povprečni faktor moči po fazah in skupaj v obeh smereh pretoka energije,
THD v napetosti in toku,
izpadi napetosti,
nihanja napetosti (nadnapetosti, podnapetosti).

1.1.15 Merjenje električne energije in moči
Števec mora omogočati merjenje različnih vrst in parametrov električne energije in moči. Za
vse te zahteve oziroma za vse v nadaljevanju zapisane OBIS objekte, mora programska oprema
števca (SW) omogočati dodajanje in odvzemanje iz liste obračunskih profilov in liste
bremenilnih krivulj (v nadaljevanju: LP). Dodajanje ali odvzemanje mora biti ustrezno zaščiteno
z nivojskimi zaščitami. Zraven totalnih registrov mora števec podpirati še minimalno 32
energijskih tarifnih registrov, ter minimalno 24 močnostnih tarifnih registrov.
1.1.15.1 Merjenje električne energije
Tabela 2: Zahteve glede merjenja in registracije električnih energij
ELEKTRIČ
NE
A+ [kWh]
A- [kWh]
R+ [kvarh]
R- [kvarh]
Q1 [kvarh]
Q2 [kvarh]
Q3 [kvarh]
Q4 [kvarh]
S+ [kVAh]
S+ [kVAh]
T (tarifa) = 1,2,3,4..6

OBIS
(EDIS)

SKUPAJ
1-x:1.8.T
1-x:2.8.T
1-x:3.8.T
1-x:4.8.T
1-x:5.8.T
1-x:6.8.T
1-x:7.8.T
1-x:8.8.T
1-x:9.8.T
1-x:10.8.T

Tabela 3: Zahteve glede registracije trenutnih srednjih vrednosti moči
ELEKTRIČ
NE
MOČI
[kW]
P+
P- [kW]
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R+ [kvar]
R- [kvar]
S+ [kVA]
S- [kVA]

1-x:3.4.0
1-x:4.4.0
1-x:9.4.0
1-x:10.4.0

Tabela 4: Zahteve glede registracije obračunskih maksimumov (Maximum demand)
ELEKTRIČ
L1
NE[kW]
P+
1-x:21.6.0
P- [kW]
1-x:22.6.0
R+ [kvar]
R- [kvar]
S+ [kVA]
S- [kVA]
T (tarifa) = 1,2,3,4..6

OBIS
L2 (EDIS) L3
1-x:41.6.0
1-x:61.6.0
1-x:42.6.0
1-x:62.6.0
-

L1+L2+L3
SKUPAJ
1-x:1.6.T
1-x:2.6.T
1-x:3.6.T
1-x:4.6.T
1-x:9.6.T
1-x:10.6.T

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci
1.1.16

Merjenje napetosti in toka po fazah

1.1.16.1 Merjenje napetosti
Števec mora meriti fazne napetosti in tokove v ustreznih DLMS/COSEM objektih ločeno za
vsako fazo posebej.
Tabela 5: Zahteve glede merjenja in registracije napetosti
L1
VRSTA NAPETOSTI
Trenutna napetost
1-x:32.7.0
THD napetosti
1-x:32.x.x
x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci

OBIS
(EDIS)
L2
1-x:52.7.0
1-x:52.x.x

L3
1-x:72.7.0
1-x:72.x.x

OBIS
(EDIS)
L2
1-x:51.7.0
1-x:51.x.x

L3
1-x:71.7.0
1-x:71.x.x

1.1.16.2 Merjenje tokov
Tabela 6: Zahteve glede merjenja in registracije tokov
L1
VRSTA
Trenutni
1-x:31.7.0
tok
THD
1-x:31.x.x
toka
x= OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci

1.1.17

Merjenje frekvence, faktorja moči in faznih kotov

Tabela 7: Zahteve glede merjenja frekvence
FREKVENC
A frekvenca
Trenutna

OBIS (EDIS)
1-x:14.7.0
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Tabela 8: Zahteve glede izračunavanja faktorja moči
FAKTOR MOČI
Trenutni faktor moči

L1
1-x:33. 7.0

OBIS
L2 (EDIS)
L3
1-x:53. 7.0
1-x:73. 7.0

SKUPAJ
1-x:13.7.0

Tabela 9: Zahteve glede merjenja faznih kotov
FAZNI
OBIS (EDIS)
KOT
1-x:81.7.1
U
2–
1-x:81.7.2
UU31–
1-x:81.7.x
UU31–
1-x:81.7.x
UU12–
1-x:81.7.x
UI21 –
1-x:81.7.x
UI32 –
x = OBIS kode seI3lahko razlikujejo med proizvajalci
1.1.18

Osnovni format merjenih veličin

1.1.18.1 Direktna priključitev števcev
Zahtevana nastavitev v Tabeli 10 velja za števce z direktnim načinom priključitve v trifazne
štiri-vodne sisteme. S pomočjo servisnega programa mora biti omogočeno spreminjanje teh
nastavitev (npr.: format).
Tabela 10: Zahtevan format registrov merjenih veličin prikazan na LCD prikazovalniku
MERJENA VELIČINA
(REGISTER MERJENE VELIČINE)

FORMAT

OBLIKA
FORMATA

ENOTA MERJENE
VELIČINE
kWh,
kvarh,
kVAh
kWh,
kvarh,
kVAh
kW,
kvar,
kVA

Energije – normalni način

8.1

0000000.0

Energije – testni način

8.3

00000.000

Obračunska moč (maximum demand)

5.2

000.00

Napetost

4.1

000.0

V

Tok

4.1

000.0

A

Frekvenca

3.1

00.0

Hz

Faktor delavnosti

4.3

0.000

Fazni kot

4.1

000.0
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1.1.18.2 Pol-indirektna priključitev števcev
Zahtevana nastavitev v Tabela 11 velja za števce s pol-indirektnim načinom priključitve v
trifazne štiri-vodne sisteme za osnovni (sekundarni) način merjenja (brez vnesenih konstant za
tokovno prestavo). S pomočjo servisnega programa mora biti omogočeno spreminjanje teh
nastavitev (npr.: ob vnosu tokovne prestave).
Tabela 11: Zahtevan format registrov merjenih veličin prikazan na LCD prikazovalniku
MERJENA VELIČINA

FORMAT

OBLIKA
FORMATA

ENOTA MERJENE
VELIČINE

8.3

00000.000

kWh, kvarh, kVAh

Energije – testni način

7.4

000.0000

kWh, kvarh, kVAh

Obračunska moč (maximum demand)

5.4

0.0000

kW, kvar, kVA

Napetost

4.1

000.0

V

Tok

4.2

00.00

A

Frekvenca

3.1

00.0

Hz

Faktor delavnosti

4.3

0.000

Fazni kot

4.1

000.0

(REGISTER MERJENE VELIČINE)
Energije – normalni način

°

1.1.19 Zahteve vezane na shranjevanje obračunskih podatkov
Števec mora omogočati obračunski profil za shranjevanje obračunskih podatkov, ter dva
profila za shranjevanje različnih podatkov v različnih časovnih periodah. Če se shranjujejo
energije, se shranjujejo kot števčna stanja ob zaključku merilne periode. Če v posamezni
periodi shranjevanja (MP) pride do izpada električne napetosti in nato do vzpostavitve še v
isti periodi, se števčna stanja shranijo normalno na koncu te periode. Prav tako se shranijo
izračunane povprečne vrednosti napetosti.
V primeru, da do ponovne vzpostavitve napetosti pride v eni od naslednjih period, se najprej
zaključi zadnja MP v kateri je prišlo do izpada s števčnimi stanji in povprečnimi vrednostmi
napetosti.
1.1.19.1 Mesečni obračunski profil
Podatki, ki se obvezno shranjujejo v mesečni obračunski profil so določeni v Tabela 12. Merilna
perioda MP1 mora biti nastavljiva. Kapaciteta pomnilnika za mesečni obračunski profil mora
biti takšna, da so po sistemu FIFO vedno na voljo podatki iz Tabela 12 vsaj za zadnjih 12 vpisov.
Tabela 12: Podatki, ki se shranjujejo v mesečni obračunski profil
ZAP. ŠT.

OBIS KODA

OPIS REGISTRA

1

0-0:1.0.0

Ura (Čas/Datum)

2

1-x:1.8.0

Prejeta delovna energija Skupaj (kWh)
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3

1-x:1.8.1

Prejeta delovna energija v T1 (kWh)

4

1-x:1.8.2

Prejeta delovna energija v T2 (kWh)

5

1-x:2.8.0

Oddana delovna energija Skupaj (kWh)

6

1-x:2.8.1

Oddana delovna energija v T1 (kWh)

7

1-x:2.8.2

Oddana delovna energija v T2 (kWh)

8

1-x:3.8.0

Prejeta jalova energija Skupaj (kvarh)

9

1-x:3.8.1

Prejeta jalova energija v T1 (kvarh)

10

1-x:3.8.2

Prejeta jalova energija v T2 (kvarh)

11

1-x:4.8.0

Oddana jalova energija Skupaj (kvarh)

12

1-x:4.8.1

Oddana jalova energija v T1 (kvarh)

13

1-x:4.8.2

Oddana jalova energija v T2 (kvarh)

14

1-x:1.6.0

P+ Največja povprečna moč Skupaj (kW)

15

1-x:1.6.1

P+ Največja povprečna moč v T1 (kW)

16

1-x:1.6.2

P+ Največja povprečna moč v T2 (kW)

17

1-x:2.6.0

P- Največja povprečna moč Skupaj (kW)

18

1-x:2.6.1

P- Največja povprečna moč v T1 (kW)

19

1-x:2.6.2

P- Največja povprečna moč v T2 (kW)

20

1-x:3.6.0

R+ Največja povprečna moč v Skupaj (kvar)

21

1-x:3.6.1

R+ Največja povprečna moč v T1 (kvar)

22

1-x:3.6.2

R+ Največja povprečna moč v T2 (kvar)

23

1-x:4.6.0

R- Največja povprečna moč v Skupaj (kvar)

24

1-x:4.6.1

R- Največja povprečna moč v T1 (kvar)

25

1-x:4.6.2

R- Največja povprečna moč v T2 (kvar)

x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci
Obračunski registri moči se po vpisu resetirajo.
1.1.19.2 Prvi LP
Perioda shranjevanja podatkov v prvi LP mora biti programabilna, nastavljena mora biti na
MP1=15min. MP1 je namenjena za merjenje in izračun povprečnih vrednosti, ki se
uporabljajo za razne obračunske namene. Merilna perioda MP1 mora biti nastavljiva,
omogočati mora vsaj naslednje nastavitve: 1, 5, 10, 15, 30 in 60 min. Nastavljena mora biti na
MP1=15 min. Kapaciteta pomnilnika za prvi LP pri shranjevanju podatkov v Tabela 13 mora biti
takšna, da so po sistemu FIFO v števcu vedno na voljo podatki iz Tabela 13 za zadnjih 3.840
vpisov.
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Tabela 13: Podatki, ki se shranjujejo v prvi LP
ZAP. ŠT.

OBIS KODA

OPIS
REGISTRA

Ura (Čas/Datum)
1
0-0:1.0.0
2
0-1:96.10.1
LP Status
3
1-x:1.5.0; (1-x:1.8.0)*
Prejeta delovna moč (kW)
1-x:2.5.0; (1-x:2.8.0)*
Oddana delovna moč (kW)
4
5
1-x:3.5.0; (1-x:3.8.0)*
Prejeta jalova moč (kvar)
6
1-x:4.5.0 ; (1-x:4.8.0)*
Oddana jalova moč (kvar)
7
1-x:21.5.0; (1-x:21.8.0)* Prejeta delovna moč v fazi L1 (kW)
8
1-x:41.5.0; (1-x:41.8.0)* Prejeta delovna moč v fazi L2 (kW)
9
1-x:61.5.0; (1-x:61.8.0)* Prejeta delovna moč v fazi L3 (kW)
X = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci
*velja za primer shranjevanja merilnih stanj oziroma energij ob koncu vsake MP1.
Dovoljena je tudi registracija merilnih stanj ob koncu merilne periode.
1.1.19.3 Drugi LP
Perioda shranjevanja podatkov v drugi LP mora biti programabilna od 1 do vsaj 60 minut.
Omogočati mora vsaj naslednje nastavitve: 1, 5, 10, 15, 30 in 60 min. Nastavljena mora biti na
MP2=10min.
Drugi LP je namenjen za shranjevanje podatkov o omrežju:




povprečnih vrednosti napetosti,
povprečnih vrednosti tokov,
povprečnih vrednosti faktorjev moči, itd.

Tabela 14: Podatki, ki se shranjujejo v drugi LP
ZAP. ŠT.

OBIS KODA

OPIS
REGISTRA

1
0-0:1.0.0
Ura (Čas/Datum)
2
0-1:96.x.x
LP Status
3
1-x:32.2x.0
Povprečna vrednost napetosti v fazi L1 (V)
4
1-x:52.2x.0
Povprečna vrednost napetosti v fazi L2 (V)
5
1-x:72.2x.0
Povprečna vrednost napetosti v fazi L3 (V)
6
1-x:31.2x.0
Povprečna vrednost toka v fazi L1 (A)
7
1-x:51.2x.0
Povprečna vrednost toka v fazi L2 (A)
8
1-x:71.2x.0
Povprečna vrednost toka v fazi L3 (A)
9
1-x:33.2x.0
Povprečna vrednost faktorja moči v fazi L1
10
1-x:53.2x.0
Povprečna vrednost faktorja moči v fazi L2
11
1-x:73.2x.0
Povprečna vrednost faktorja moči v fazi L3
x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci

Za snemanje podatkov zapisanih v zgornji tabeli mora kapaciteta pomnilnika po sistemu FIFO
zadoščati vsaj za 1.440 vpisov.
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1.1.20 Podatki na čelni plošči števca in pokrovu priključnice
Na čelni plošči pod LCD prikazovalnikom mora biti rezerviran prostor za izpis razlage OBIS kod,
ki so v pomoč uporabniku za lažje razumevanje prikazanih podatkov na LCD prikazovalniku.
Podatki na čelni plošči števca morajo biti zapisani v slovenskem jeziku. Na čelni plošči mora
biti odtisnjen logotip naročnika.
Vsebini zapisa sta lahko sledeči:
a) velja za čelne plošče z omejenim prostorom
0.0.0

Številka naprave

F.F.
1. .
2. .
3. .
4. .
9. .
10. .

Funkcijska napaka
Delovna moč (energija) +
Delovna moč Jalova moč +
Jalova moč Navidezna moč +
Navidezna moč -

.2.
.4.
.6.
.8.
. .T
0.1.0
0.9.1
0.9.2
C.6.0

Kumulativni maksimum
Trenutna
srednja
vrednost moč Pmax
Maksimum
Energija
Tarifa (T=1,2…6)
Števec obračunov
Čas
Datum
Stanje baterije

b) velja za čelne plošče z zadostnim prostorom
8.8.8… Test LCD zaslona
F.F.
Funkcijska napaka

0.1.0
0.0.0

A+

A-

R+

R-

1.4.0
1.6.T
1.8.0
1.8.T

2.4.0
2.6.T
2.8.0
2.8.T

3.4.0
3.6.T
3.8.0
3.8.T

4.4.0
4.6.T
4.8.0
4.8.T

S+

9.8.0
9.8.T

Števec obračunov
Identifikacija
S-

0.9.1
0.9.2

Čas
Datum

OPIS

Trenutna srednja vrednost moči
Maksimum moč Pmax
10.8.0 Energija ET
10.8.T Energija po tarifah

Višina znakov mora biti prilagojena prostoru, vendar morajo biti vsaj tako veliki, da jih
povprečni uporabnik sistema lahko razločno prebere z oddaljenosti 50 cm.
Prav tako mora biti prostor za izpis dodatne črtne koda skladno z zahtevami distribucijskega
operaterja. Uporabniška črtna koda je skladna z GS1 tip 128 (ISO/IEC 15417, ISO/IEC 15418),
in je sestavljena iz šifre tipa (štirje znaki) in tovarniške številke števca (do 10 znakov). Polje
tovarniške številke ni končno, ampak je odvisno od dejanske dolžine zapisa tovarniške številke
(brez vodečih ničel, če je številka krajša od 10 znakov).
Zahtevana je tudi 2D (QR) oblika črtne kode, ki je sestavljena iz šifre tipa, serijske številke
števca, letnice izdelave, uradna oznaka MID za delovni števec, uradne oznake odobritve tipa
merila za jalovo energijo, tokovno območje po MID certifikatu, napetost in celotni naziv tipa.
Oblika zapisa črtne kode mora biti skladna s standardom IEC 18004. Vrstni red je naročnik
določil v tem odstavku, pri čemer morajo biti posamezni podati ločeni s podpičjem (;).
Če komunikacijski vmesnik ni del števca, mora biti enako ustrezno označen kot števec.
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Pod pokrovom priključnice mora biti v obstojni obliki izpisana vezalna shema števca z vsemi
priključnimi sponkami. Izjemoma se dopušča, da je vezalna shema lahko izpisana tudi na čelni
plošči števca.
Na čelni plošči morajo biti v slovenskem jeziku izpisani še naslednji podatki:














oznaka, logotip in ime proizvajalca,
logotip naročnika,
tovarniška številka in leto izdelave,
CE znak z dodatno meroslovno oznako za skladnost merila z zahtevami Pravilnika o
merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13),
registrska oznaka homologacije po MID,
uradna oznaka odobritve tipa merila za števec jalove energije skladno s Pravilnikom o
načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah
in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. list RS, št. 72/01, 53/07 in
79/13),
temperaturno območje delovanja,
referenčna napetost skladno z SIST EN 62052-11,
meroslovno merilno območje toka, na primer 0,01-5(6) A,
informacije o točnosti števca za delovno in jalovo energijo,
vrednosti impulznih konstant za LED diodi za delovno in jalovo energijo in
oznaka zaščite pred posrednim dotikom, dvojna izolacija oziroma razred II.

1.1.21 Prikaz podatkov na LCD prikazovalniku
Prikazovalnik mora biti izdelan v skladu z zahtevami VDEW. V tovarni mora biti števec
konfiguriran tako, da se na LCD prikazovalniku ciklično na 10s izmenjujejo podatki zapisani v
Tabela 15. LCD zaslon mora podpirati izpis vseh merskih enot, ki jih meri ali registrira (V, A,
kWh, kvarh, kVAh, kW, kvar, kVA, MWh, Mvarh, MVAh, MW, Mvar, MVA).
Zahtevan je LCD prikazovalnik s funkcijo osvetlitve (backlight). Osvetlitev se vključi, ko
uporabnik sistema pritisne gumb na števcu za pomikanje po seznamu podatkov. Podprta mora
biti funkcija avtomatske prekinitve osvetlitve, ko preteče nastavljeni čas od zadnjega pritiska
tipke (funkcija mora biti programabilna).
Osnovna nastavitev:
-

3 minute po zadnjem pritisku tipke za pomikanje osvetlitev ugasne.

Zadeva: TRIFAZNI ŠTEVCI DELOVNE IN JALOVNE ENERGIJE
Št. JN-14/2020-NMV
Naročnik: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

51

Tabela 15: Podatki, ki se prikazujejo na LCD zaslonu v avtomatskem in ročnem načinu, ter
podatki ki se lahko preberejo iz števca (readout)
OPIS
PODATKA

OBIS KODA

AVTOMAT
SKI
NAČIN

ROČNI
NAČIN

BRALNI
NAČIN

F.F

Funkcijska napaka

11

1

1

0-0:0.0.0

Tovarniška številka števca

12

2

2

x-0:0.9.1

Čas

9

3

3

x-0:0.9.2

Datum

10

4

4

x-x:0.4.x

13

5

5

1-x:1.4.0

CT vrednost (0.4.2 numerator, 0.4.5
denumarator)
P+ povprečna moč tekoče periode

6

6

1-x:2.4.0

P- povprečna moč tekoče periode

7

7

1-x:1.6.0

P+ Največja povprečna moč (kW)

26

8

1-x:1.6.1

P+ Največja povprečna moč v T1 (kW)

3

27

9

1-x:1.6.2

P+ Največja povprečna moč v T2 (kW)

4

28

10

1-x:2.6.0

P+ Največja povprečna moč (kW)

29

11

1-x:2.6.1

P- Največja povprečna moč v T1 (kW)

30

12

1-x:2.6.2
1-x:1.7.0

P- Največja povprečna moč v T2 (kW)

31

13

P+ Trenutna moč skupaj

32

14

1-x:2.7.0

P- Trenutna moč skupaj

33

15

1-x:13.7.0

A+ skupni faktor moči

34

16

1-x:32.7.0

Vrednost napetosti v fazi L1 (V)

35

17

1-x:52.7.0

Vrednost napetosti v fazi L2 (V)

36

18

1-x:72.7.0

Vrednost napetosti v fazi L3 (V)

36

19

1-x:31.7.0

Vrednost toka v fazi L1 (A)

38

20

1-x:51.7.0

Vrednost toka v fazi L2 (A)

39

21

1-x:71.7.0

Vrednost toka v fazi L3 (A)

40

22

1-x:14.7.0

Frekvenca

23

1-x:81.7.x

Kot med U2 – U1

24

1-x:81.7.x

Kot med U3 – U1

25

1-x:81.7.x

Kot med U3 – U2

26

1-x:81.7.x

Kot med U1 – I1

41

27

1-x:81.7.x

Kot med U2 – I2

42

28

1-x:81.7.x

Kot med U3 – I3

43

29

1-x:1.8.0

A+ Prejeta delovna energija Skupaj
(kWh)

8

30
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1-x:1.8.1

A+ Prejeta delovna energija v T1 (kWh)

1

9

31

1-x:1.8.2

A+ Prejeta delovna energija v T2 (kWh)

2

10

32

1-x:2.8.0

11

33

1-x:2.8.1

A- Oddana delovna energija Skupaj
(kWh)
A- Oddana delovna energija v T1 (kWh)

7

12

34

1-x:2.8.2

A- Oddana delovna energija v T2 (kWh)

8

13

35

1-x:3.8.0

14

36

1-x:3.8.1

Q+ Prejeta jalova energija Skupaj
(kvarh)
Q+ Prejeta jalova energija v T1 (kvarh)

5

15

37

1-x:3.8.2

Q+ Prejeta jalova energija v T2 (kvarh)

6

16

38

1-x:4.8.0

17

39

1-x:4.8.1

Q- Oddana jalova energija Skupaj
(kvarh)
Q- Oddana jalova energija v T1 (kvarh)

18

40

1-x:4.8.2

Q+ Oddana jalova energija v T2 (kvarh)

19

41

20

42

21

43

22

44

23

45

24

46

25

47

A+ Prejeta delovna energija Skupaj v L1
(kWh)
A+
Prejeta delovna energija Skupaj v L2
1-x:41.8.0 (kWh)
1-x:61.8.0 A+ Oddana delovna energija Skupaj v L3
(kWh)
AOddana delovna energija Skupaj v L1
1-x:22.8.0
(kWh)
1-x:42.8.0 A- Oddana delovna energija Skupaj v L2
(kWh)
Oddana delovna energija Skupaj v L3
1-x:62.8.0 A(kWh)
x = OBIS kode se lahko razlikujejo med proizvajalci
1-x:21.8.0

S številkami je označen vrstni red prikazovanja podatkov na LCD zaslonu. Dodajanje in
odvzemanje prikazovanih podatkov na LCD zaslonu se izvaja lokalno ali daljinsko. Branje
predhodnih obračunskih vrednosti mora biti dostopno preko posebnega menija na LCD
prikazovalniku.
1.1.22 Zahteve glede zaznavanja nepooblaščenih vdorov in goljufij
Števec mora biti opremljen z ustreznimi stikali in tipali, ki zaznavajo spremembe pravilnega
stanja števca.
Števec mora biti opremljen s:
 tipalom škodljivega tujega magnetnega polja,
 stikalom odprtja pokrova priključnice števca,
Stikalo ali tipalo v primeru spremembe logičnega stanja v števcu sproži dogodek, ki omogoča
informacijo, da se je zgodil poizkus nepooblaščenega posega. Stikala in tipala morajo logično
delovati tudi v breznapetostnem stanju (funkcija mora biti podprta z dodatnim virom z baterijo
ali super kondenzatorjem).
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1.1.23 »PUSH« način pošiljanja
Števec mora poleg »PULL« načina zajema merilnih podatkov omogočati še pošiljanje merilnih
podatkov po metodi »PUSH. Metoda se uporablja na GSM/GPRS 2G ali 4G komunikaciji.
Omogočeno mora biti pošiljanje kateregakoli DLMS/COSEM objekta števca. Pošiljanje mora
biti izvedeno s pomočjo urnikov. Konfiguracija »PUSH« intervalov in objektov mora biti
poljubno nastavljiva.
1.1.24 Zahteve glede nadgradnje programske opreme
Programska oprema števca mora biti sestavljena iz:
 metrološkega dela (nespremenljivega) in,


aplikacijskega (spremenljivega uporabniškega) dela.

Nadgradnja programske opreme je dovoljena le za aplikacijski (uporabniški) del SW. Za
potrebe nadgradnje programske opreme števca, mora imeti distribucijski operater nameščen
poseben SW, ki omogoča varen postopek nadgradnje. Nadgradnja se lahko izvede lokalno
preko optičnega vmesnika ali oddaljeno iz Merilnega centra (HES).
Upoštevati je potrebno smernice organizacije WELMEC, ki določajo priporočila za programsko
opremo. Pri pripravi postopka nadgradnje SW je potrebno upoštevati zraven priporočil
WELMEC tudi standarde, ki nastanejo v okviru mandata M/441. Še zlasti tiste, ki se nanašajo
na funkcionalne zahteve za nadgradnjo programske opreme (SW) in posebne določbe glede
nalaganja in zamenjave programske opreme. Pri zasnovi števca je potrebno zagotoviti, da vsak
proces nadgradnje programske opreme ne vpliva na tiste dele števca, ki so pod nadzorom
MID. Postopek nadgradnje SW mora upoštevati stroga pravila glede korakov, ki so potrebni,
da se zagotovi varna nadgradnja.
Ostale zahteve:
 posodobitev uporabniške programske opreme števca mora biti omogočena brez
odprtja pokrova števca,


izmerjeni podatki v števcu morajo biti varno shranjeni, da jih sprememba programske
opreme ne prizadene,



vsaka nova različica SW mora biti v števcu ustrezno evidentirana,



označevanje verzije uporabniške programske kode mora biti izvedena skladno z
veljavnimi predpisi.

1.1.25 Zahteve glede dvosmerne komunikacije
Dvosmerna komunikacija je zahtevana med:
-

števcem električne energije - MC,
merilnikom električne energije – ostalimi števci na kaskadnem kanalu.
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Dvosmerna komunikacija mora omogočati najmanj:
-

daljinsko odčitavanje merilnih podatkov, alarmov in dogodkov,
daljinsko upravljanje števca,
sinhronizacijo časa,
spreminjanje tarifne sheme (TOU),
posodobitev uporabniškega dela programske kode.

Enake zahteve glede dvosmerne komunikacije veljajo tudi za optični vmesnik števca.
1.1.26 Beleženje dogodkov, alarmov in napak
Knjiga dogodkov je organizirana po posameznih področjih v dnevnikih dogodkov ali smiselno
kako drugače, vendar morajo biti dogodki po vsebini in vrstnem redu skladni s tem
dokumentom ali izjemoma z VDEW.
Vsak dogodek mora biti enoumno evidentiran z identifikacijo kodo s katero je moč ugotoviti
povzročitelja dogodka. Števec mora omogočati več različnih dnevnikov dogodkov. Vsi dnevniki
dogodkov imajo osnovno strukturo čas nastanka dogodka in kodo dogodka.
1.1.27 Komunikacijske zahteve
Števec mora omogočati neodvisne komunikacijske vmesnike:
- optični IR komunikacijski vmesnik,
- komunikacijski vmesnik RS485,
- GSM/GPRS komunikacijski vmesnik 2G ali 4G.
Zahtevana je podpora kaskadni funkciji - prevezava komunikacijskega kanala proti HES na
RS485 kanal, ki omogoča, da števec deluje kot komunikacijski prehod proti drugim
števcem. Podprt mora biti komunikacijski protokol po SIST EN 62056-46. Komunikacijski kanal
RS485 mora biti izveden na osnovni plošči števca, v nasprotnem primeru mora biti vsak
izmenljiv komunikacijski modul opremljen s tem vmesnikom.
1.1.27.1 Optični komunikacijski vmesnik
Optični komunikacijski vmesnik je namenjen za lokalno branje in konfiguriranje števca.
Tehnične zahteve za ta vmesnik so:


dvosmerna komunikacija;



fizikalne lastnosti vmesnika v skladu s SIST EN 62056-21 in/ali SIST EN 62056-46;
 PHY SIST EN 62056-42;
 DLL SIST EN 62056-46;
 APP SIST EN 62056-5-3;



podpora za interoperabilni komunikacijski protokol DLMS/COSEM v skladu s SIST
EN 62056-21 mode E;




OBIS identifikacijske kode skladno z SIST EN 62056-6-1;
hitrost od 300 (1200)b/s do 19200 b/s ali višje. Osnovna nastavitev je 9.600 b/s.
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1.1.27.2 RS485 vmesnik
Komunikacijski vmesnik RS485 (ISO/IEC 8482) je namenjen za priključitev več števcev z
RS485 vmesnikom v lokalno mrežo. Hitrost prenosa podatkov mora biti programabilna od
1.200 b/s do najmanj 38.400 b/s. Vmesnik mora biti izveden na osnovni plošči števca. V
primeru, da to ni tako se smatra, da je RS485 vmesnik skupaj z GSM/GPRS komunikacijskim
vmesnikom. RS485 komunikacijski vmesnik mora delovati v skladu s protokolom, ki je določen
v SIST EN62056-46.
1.1.27.3 GPRS/LTE vmesnik
Ponudnik lahko ponudi 2G / 4G komunikacijski modul, ki je namenjen za dvosmerno
komunikacijo s HES. Ta komunikacijski modul predstavlja sestavni del ponujenega števca.
Tehnične zahteve:


GPRS (Dual band 900/1800 MHz),



4G WAN vmesnik (800 in 1800/2600 MHz),



DLMS/COSEM, družina standardov SIST EN 62056,



podpora CSD komunikaciji za potrebe prijave števca v omrežje,



ležišče za izmenljivo SIM kartico standardne velikosti,



podpora za PIN kodo SIM,



podpora APN, uporabniško ime, geslo – možnost vnosa do 19 znakov,



Watchdog,



priložena multiband antena. Komunikacijski modul mora imeti skladno z R&TTE
Directivo certificirano tudi zunanjo anteno s 3 m dolgim priključnim kablom.

1.2
Programsko orodje za parametriranje in konfiguriranje
Programska oprema mora omogočati parametiranje in branje števca prek lokalnega vmesnika
I0. Programski paket je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Omogočati mora nastavitve
naslednjih parametrov:











nastavitev osnovnih parametrov števca,
načinov delovanja števca,
nastavitev pravic dostopa,
nastavitev časa in datuma,
zamenjavo tarifnih pravil,
prikazovanja podatkov na LCD zaslonu,
nastavitev funkcij I/O relejev, itd.,
zamenjavo uporabniškega dela programske opreme (SW),
branje in shranjevanje parametrirnih datotek,
branje in shranjevanje merilnih in ostalih podatkov (registre, profile, dogodke, alarme,
...),
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grafični prikaz kazalčnega diagrama napetosti in tokov za hitro odkrivanje napak pri
namestitvi,
prikaz profilov obremenitve v tabelarični in grafični obliki.

Ponudnik mora zagotoviti licenčno programsko opremo in skupno 10 licenc z neomejenim
časom veljavnosti. K ponudbi mora biti priložena licenca vsaj za čas veljavnosti ponudbe, z
izjavo pa se obveže zagotoviti zahtevano število licenc z neomejeno veljavnostjo po podpisu
pogodbe.
1.2.1 Predložitev dokazil o izpolnjevanju tehničnih zahtev
Ponudnik mora priložiti še dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje naslednjih
zahtev:
−

Dokazila o izpolnjevanju Direktive 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo
merilnih instrumentov na trgu (prenovitev), – ES certifikate o pregledu tipa, ES
certifikate o pregledu zasnove za instrumente ter njihove priloge, ki jih izdajo
priglašeni organi, kakor tudi dodatke, spremembe in preklice, povezane z že izdanimi
certifikati in nacionalnih predpisov ter ostala dokazila o izpolnjevanju meroslovnih
zahtev (v nadaljevanju: MID certifikat).

−

Certifikat o odobritvi tipa merila skladno s Pravilnikom o načinih ugotavljanja
skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove
označitve z oznakami skladnosti (Ur. list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13) za števec jalove
energije.

−

Dokazila, da so bili števci izdelani in preskušeni po standardih SIST EN 50470-1 in SIST
EN 50470-3. Priložiti je potrebno rezultate vseh zahtevanih testov obeh standardov.

−

Dokazilo o izpolnjevanju zahtev EMC standardov.

−

Izjavo ponudnika, da razpolaga z minimalnim številom zahtevanega (min. 3 osebe)
usposobljenega tehničnega osebja za izvajanje tehnične podpore v slovenskem jeziku.
K ponudbi je potrebno priložiti certifikate oz. pridobljena potrdila proizvajalca o
strokovni usposobljenosti tehničnega osebja.

−

Izjavo o skladnosti proizvoda s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Direktivo
2014/32/EU).

−

Certifikat DLMS/COSEM s strani DLMS User Association.

−

Dokazilo o načinu določitve življenjske dobe števca, ki ne sme biti nižja od 16 let.
Priložiti je potrebno poročilo o izvedenem umetnem staranju s strani enega izmed
usposobljenih laboratorijev v EU in podroben algoritem izračuna življenjske dobe
(upoštevati družino standardov SIST EN 62059) ali podati podrobni MTBF izračun (SIST
EN 62059-31-1, 62059-32-1).

−

Dokazilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST-TP CLC/TR 50579:2012; Oprema za
merjenje električne energije - Težavnostni nivoji, zahteve za odpornost in preskusne
metode za motnje po vodnikih v frekvenčnem območju 2-100 kHz.
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−

Izjavo oziroma potrdilo, da izdelki ne vsebujejo svinca, živega srebra, kadmija,
šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov (PBB) ali polibromiranih difeniletrov
(PBDE).

−

Izjavo ponudnika, da bo zagotavljal servis in rezervne dele za čas življenjske dobe
števcev.

1.3
Dobavni roki
Naročnik bo sukcesivno naročil zahtevano merilno in komunikacijsko opremo glede na
podpisano pogodbo.
Lokacije za dostavo števcev so:
1.

Skladišče materiala Selce, Popovičeva ul. 1, 3000 Celje ali

2.

Skladišče KK, Cesta 4.julija 32, 8270 Krško ali

3.

Skladišče SG, Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

DODATNE ZAHTEVE
2.1
Nudenje tehnične podpore
Izbrani ponudnik je odgovoren za zagotavljanje strokovne pomoči v celotni življenjski dobi
izdelka, za kar mora zagotoviti vsaj tri (3 ) slovensko govoreče ustrezno usposobljene
inženirje z opravljeno specializacijo pri proizvajalcu merilne opreme (kot dokazilo je zahtevan
pridobljen certifikat s strani proizvajalca ), ki morajo biti na razpolago v delovnikih med 7:00
in 15:00 uro, da bodo lahko nudili strokovno pomoč pri odpravljanju težav na terenu. Izvajalci
strokovne pomoči se morajo odzvati v roku 1 ure od oddaje zahtevka za strokovno pomoč.
Ponudnik za nudenje strokovne pomoči lahko najame tudi podizvajalca, vendar vse
odgovornosti podizvajalca prevzema nase.
Odzivni čas za odpravo napak od prejema zahtevka:
-

4 ur za kritično napako
12 ur za resno napako
24 ur za majhno napako

Pri čemer se smatra za:
-

kritično napako: napaka, pri kateri večjega števila (več kot 2%) ponujene MKO ni možno
uporabljati, je ni mogoče daljinsko dostopati ali ne deluje.
resno napako: napaka, pri kateri je uporaba večjega števila (več kot 2%) ponujene MKO
v funkcionalnem delovanju omejena.
majhno napako: napaka, pri kateri se ponujena MKO lahko nemoteno uporablja,
zaznani napaki se lahko uporabnik izogne.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti pripravljenost na svetovanje in sodelovanje pri odpravi
tehničnih težav ponujene opreme. Izbrani ponudnik mora v času nudenja tehnične podpore
zagotoviti:
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-

telefonsko pomoč,
tehnično pomoč preko oddaljenega dostopa in
tehnično pomoč pri naročniku.

Za vsako tovrstno delo se izdela pisno naročilo, katero vsebuje opis zahtevanega razvoja oz.
prilagajanja programske opreme. V pisnem naročilu se poda tudi oceno potrebnega števila ur.
Naročniki bodo po potrebi z izvajalcem storitve tehnične podpore sklenili posebno pogodbo,
v kateri bodo podrobneje opredelili vse medsebojne obveznosti v zvezi izvajanja te storitve.
2.2
Servisne zahteve
Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov za čas življenjske dobe števcev mora ponudnik
zagotoviti servis v Sloveniji. Poskrbeti mora za servis opreme v Republiki Sloveniji. Za čas
življenjske dobe izdelkov je ponudnik ali proizvajalec skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov
dolžan za dobavljeno opremo zagotavljati servis in rezervne dele.
2.3
Embalaža
Embalaža števca, mora na zunanji strani embalaže vsebovati seznam črtnih kod (Tip 128) za
vso opremo, ki je v paketu.
2.4
2.4.1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kvaliteta storitev
Prevzemne kontrole
Ob vsaki delni dobavi števcev mora ponudnik naročniku predati številke dobavljenih
števcev in kopije merilnih listov prve overitve z vsemi rezultati v elektronski obliki (CSV,
itd.) na predhodno dogovorjeni elektronski naslov.
Ponudnik mora 10 delovnih dni pred vsako delno dobavo števcev naročniku na
dogovorjeni elektronski naslov posredovati serijske številke števcev za posamezno
dobavo, da naročnik lahko izbere naključni vzorec največ 10% posamezne sukcesivne
dobave pri čemer morajo vsi števci prestati prevzemno kontrolo.
V kolikor se naročnik odloči opraviti preskus naključnega vzorca, ga pošlje v
akreditirani laboratorij, da le-ta preveri meroslovne in ostale rezultate. Rezultate
akreditiranega laboratorija naročnik posreduje ponudniku.
V primeru, da kontrolni organ ugotovi, da eden ali več števcev ne izpolnjuje zahtev, te
razpisne dokumentacije, se ponudniku zavrne celotna delna dobava. V primeru ko
števci ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, stroške nastale s prevzemno kontrolo krije
ponudnik. V primeru ko vsi števci izpolnjujejo zahteve, strošek preskusa krije naročnik.
Naročnik lahko v roku 10 dni po opravljeni kontroli s strani kontrolnega organa sam
preizkusi delovanje vseh funkcionalnosti naprave. V primeru, da se ugotovijo napake v
pravilnem delovanju funkcionalnosti enega ali več števcev se lahko celotna delna
dobava zavrne.
Ponudnik je v primeru zavrnitve dolžan izvesti ponovni (drugi) preskus števcev te
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delne. Nov vzorec izbere naročnik in ga posreduje akreditiranemu laboratoriju.
Izvedeni preskus mora biti izveden z enakimi postopki kot prvotni. Postopek dobave se
po opisanih korakih lahko ponovi le enkrat. V primeru, da kontrolni organ ponovno
ugotovi nepravilnosti pri enem ali več števcih, se prevzem te delne dobave nepreklicno
zavrne. Števce s temi tovarniškimi številkami ponudnik ne sme več dobaviti naročniku.
7. V primeru, ko se zavrne delna dobava mora ponudnik dobaviti vse nove števce el. en.
in ponovno posredovati seznam serijskih številk. Postopek prevzemne kontrole se
ponovi skladno z opisanimi točkami.
8. V primeru zavrnitve celotne delne dobave lahko naročnik unovči garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, poleg tega zahteva plačilo pogodbene kazni zaradi
zamude, ter tudi odstopi od pogodbe brez odpovednega roka (skladno z določili
pogodbe).
2.4.2
Pravilnost podatkov na črtni kodi in vpisanih podatkov SW števca
V primeru, da naročnik ugotovi, da se številka izpisana na čelni plošči in številka vpisana v
registrih števca ne ujema, je ponudnik dolžan dobaviti novi števec in plačati pogodbeno kazen
v vrednosti 200 EUR/števec brez DDV.
2.4.3
Garancijske zahteve
Ponudnik mora zagotoviti garancijsko dobo najmanj 60 mesecev. Garancijska doba prične teči
z dnem prevzema opreme na dogovorjenem skladišču naročnika.
V ponujeni garancijski dobi mora ponudnik poleg z zakonom predpisanimi obveznostmi do
kupca nuditi še naslednja dodatna jamstva:
1. V primeru, da v ponujeni garancijski dobi odpove manj kot 1% vgrajenih števcev

posameznega tipa, je ponudnik dolžan okvarjene števce takoj zamenjati z novimi ali
popravljenimi istega ali enakovrednega tipa. Naročnikovi stroški dela in prevozov se
ponudniku posebej ne zaračunajo.
2. V primeru, da v garancijski dobi odpove 1% ali več vendar manj kot 5% vgrajenih
števcev posameznega tipa, je ponudnik dolžan okvarjene števce zamenjati z novimi ali
popravljenimi istega ali enakovrednega tipa. Dodatno se mu zaračunajo tudi vsi nastali
stroški (stroški dela, prevozov in stroški popravkov obračuna) v vrednosti 36,80 EUR
/števec brez DDV.
3. V primeru, da v garancijski dobi odpove 5% ali več vgrajenih števcev posameznega tipa,
je ponudnik dolžan zamenjati vse dobavljene števce tega tipa z novimi ustreznimi
enakovrednega tipa ali naročniku povrniti celotno kupnino z zamudnimi obrestmi, ter
naročniku poravnati vse nastale stroške na merilnem mestu. v vrednosti 36,80 EUR
/števec brez DDV.
4. Za izpolnjevanje teh garancijskih zahtev mora ponudnik vedno razpolagati s potrebno
minimalno količino nadomestnih števcev. Okvarjene števce, ki so upravičeni do teh
garancijskih zahtev mora izvajalec zamenjati z novimi v 5. delovnih dneh, če je število
manjše od 100 kosov, oziroma v 30 dneh, če število okvarjenih števcev presega to
količino. Če ponudnik zamenjave ne izvede v dogovorjenem roku, mu naročnik za vsak
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dan zamude lahko zaračuna pogodbeno napak v vrednosti 5 % ponujenega števca.
2.4.4
Skrite napake
Zahtevana garancijska doba za tako imenovane primere skrite napake na vgrajenih
elektronskih komponentah in programski opremi velja za čas življenjske dobe izdelka.
Soglašanje s temi garancijskimi zahtevami ponudnik potrdi s podpisom pogodbe.
V primeru ugotovljene napake večjih razsežnosti na eni vgrajeni komponenti ali programski
kodi, je ponudnik dolžan vso opremo s to vgrajeno elektronsko komponento ali programsko
kodo zamenjati z novo in naročniku povrniti nastale stroške del na merilnih mestih v vrednosti
36,80 EUR /števec brez DDV. Za sistemsko napako večjih razsežnosti se smatra odpoved več
kot 7% dobavljenih števcev posameznega tipa zaradi odpovedi iste elektronske komponente
ali napake v programski kodi.
2.4.5
Meroslovna stabilnost zaradi povečanja trenda nelinearne porabe
Zahtevana garancijska doba za meroslovno stabilnost zaradi povečanja nelinearne porabe
(harmonski tok, slab cos φ, deformacijska energija, itd.) je za celotno ponujeno življenjsko
dobo.
V primeru, da naročnik prejme sklep pristojnega Urada RS za meroslovje o prepovedi uporabe
posameznega števca ali vseh števcev posameznega ponujenega tipa, je ponudnik dolžan ta
ponujeni števec ali vse ponujene števce tega tipa zamenjati z novimi ustreznimi in naročniku
povrniti nastale stroške del na merilnih mestih v vrednosti 36,80 EUR /števec brez DDV.
2.4.6
Dolgotrajna kakovost in zanesljivost ponujene opreme
Zahtevana garancijska doba za meroslovno stabilnost in celovito kakovost ponujenih števcev
v zvezi z izvajanjem pravilnika o overitvi števcev električne energije je vsaj 16 let.
V primeru, da posamezna populacija števcev prijavljena pri Uradu RS za meroslovje ne
prestane statističnega preizkusa zaradi skritih napak na števcu el. energije, ponudnik krije vse
nadaljnje stroške ponovnih overjanj v življenjski dobi. Ponudnik krije vse nastale stroške
izrednih del na MM (demontaža, montaža, preizkus, stroški prevozov), katere ob
ugotovljenem stanju v roku 7 dni soglasno sprejmeta naročnik in ponudnik in znašajo 69,30
EUR / števec brez DDV.
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SPECIFIKACIJA NAROČILA PO SKLOPIH
Št.

Tehnične zahteve

Količina

Logotip

Vrsta dobave

Dobavni rok

Direktni trifazni števec delovne in jalove energije z registracijo četrt urne krivulje
obremenitve s komunikacijskim vmesnikom GPRS/LTE
SKLOP 1
30 dni od dneva
Vrsta 1.
200
DA
sukcesivno
naročila
Polindirektni trifazni števec delovne in jalove energije z registracijo četrt urne
krivulje obremenitve s komunikacijskim vmesnikom GPRS/LTE
SKLOP 2
30 dni od dneva
Vrsta 2.
300
DA
sukcesivno
naročila
Indirektni trifazni števec delovne in jalove energije z registracijo četrt urne krivulje
obremenitve s komunikacijskim vmesnikom GPRS/LTE
SKLOP 3
30 dni od dneva
Vrsta 3.
20
DA
sukcesivno
naročila

Ponudnik, ki ga zastopa ____________________________________________ pod
materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse
zahteve iz obrazca OBR-11.
Podpis odgovorne osebe:
_____________________

Opomba: Vsako stran obrazca OBR-11 mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom
tudi žigosati, s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve iz tega obrazca!
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