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1 Splošno 
 

Konzorcij proizvajalcev električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE), koordinator 

proizvajalcev Zveza društev MHE Slovenije in organizator dražbe Interenergo d.d. objavljajo povabilo 

na javno dražbo za nakup električne energije proizvedene iz OVE za leto 2010.  

Namen javne dražbe je ponuditi proizvedeno električno energijo iz OVE, izpeljati transparenten 

postopek prodaje in ponuditi vsem zainteresiranim kupcem neodvisen vir električne energije 

proizvedene v Republiki Sloveniji. 

 

2 Ponudba javne dražbe 
 

Ponudba javne dražbe je proizvedena električna energija iz OVE po naslednjih karakteristikah: 

Prodajalec: Konzorcij proizvajalcev električne energije iz OVE. 

Obdobje dobave: Od 1.1.2010 od 00:00 do vključno 31.12.2010 do 24:00. 

Cena: Cena bo določena na javni dražbi. 

Primopredajno mesto: Števec električne energije. 

Količina: Predvideni profil proizvodnje je naveden v spodnji tabeli. 

 

Mesec v MWh 

JAN 2010 2.040 

FEB 2010 1.830 

MAR 2010 2.590 

APR 2010 3.720 

MAJ 2010 3.660 

JUN 2010 2.820 

JUL 2010 2.420 

AVG 2010 2.200 

SEP 2010 2.260 

OKT 2010 2.750 

NOV 2010 2.760 

DEC 2010 2.490 

SKUPAJ 2010 31.540 
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3 Javna dražba 
 

Datum javne dražbe je v ponedeljek 23.11.2009. 

Javna dražba bo potekala v dveh (2) fazah. 

 

1. FAZA 

Vsi zainteresirani ponudniki posredujejo po faksu v ponedeljek 23.11.2009 med 12:00 in 12:15 

izpolnjeno PRIJAVNICO, s čimer se formalno prijavijo na dražbo. PRIJAVNICA je v prilogi tega razpisa. 

Komisija  v prvi fazi pregleda prijave in po elektronski pošti obvesti ponudnike do 12:50 o možnosti 

pristopa v 2. fazo javne dražbe. 

 

2. FAZA 

Druga faza poteka v dveh (2) ali treh (3) krogih.  

Prvi krog poteka med 13:00 in 13:10. Ponudniki posredujejo zavezujoče ponudbe po faksu na 

izpolnjenem obrazcu PONUDBA. PONUDBA je v prilogi tega razpisa. 

Komisija v drugi fazi pregleda ponudbe in do 13:20 obvesti vse ponudnike po elektronski pošti o 

najugodnejši doseženi ceni ter jih pozove k podajanju izboljšanih ponudb v naslednjem krogu. 

Drugi krog poteka med 13:20 in 13:30. Ponudniki posredujejo zavezujoče ponudbe po faksu na 

izpolnjenem obrazcu PONUDBA. Obrazec PONUDBA je v prilogi tega razpisa. 

Komisija v drugi fazi pregleda ponudbe in do 13:40 obvesti vse ponudnike po elektronski pošti o 

najugodnejši doseženi ceni ter jih pozove k podajanju izboljšanih ponudb v naslednjem krogu, če bo 

tretji krog izveden, ali pa jih obvesti o zaključku javne dražbe. 

Tretji krog, če bo izveden, poteka med 13:40 in 13:50. Ponudniki posredujejo zavezujoče ponudbe 

po faksu na izpolnjenem obrazcu PONUDBA. Obrazec PONUDBA je v prilogi tega razpisa. 

Po zaključku zadnjega kroga obvesti komisija v drugi fazi po elektronski pošti v roku 10 minut vse 

ponudnike o izpolnjenju pogoja za uspešnost javne dražbe (četrti odstavek točke 6), o uspešnosti 

javne dražbe in o izbiri najugodnejšega ponudnika (ime ponudnika, ponujena cena),. 

Najugodnejši ponudnik (kupec) bo obveščen o izbiri tudi po faksu do 14:30.  

Javna dražba se zaključi predvidoma do 14:30. 
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4 Kontakti 
 

KONTAKTI VELJAVNI NA DAN DRAŽBE: 

Telefon: +386-1-30-70-744 

Faks: +386-1-30-70-851 

Email: drazba@interenergo.si 

 

KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE GLEDE DRAŽBE: 

Telefon: +386-1-30-70-977 

Faks: +386-1-30-70-851 

Epošta: gregor.karlovsek@interenergo.si 

 

5 Splošni pogoji javne dražbe 
 

Na javni dražbi lahko sodelujejo izključno ponudniki, ki so na dan dražbe uvrščeni v bilančni shemi v 

Republiki Sloveniji kot odgovorni bilančne skupine (OBS) ali odgovorni bilančne podskupine (OBPS). 

Ponudnik s podano PRIJAVNICO sprejema splošne pogoje javne dražbe in druga relavantna dejstva, 

izjavlja, da je seznanjen z vsemi dejstvi glede proizvedene električne energije (okvirna in 

nezavezujoča ponujena količina, zaveza po prenosu proizvodnje v bilančno (pod)skupino, 

odstopanja, idr.), podajanja ponudb in se obvezuje skleniti individualne pogodbe z vsemi člani 

konzorcija, če je na javni dražbi spoznan za najugodnejšega ponudnika. 

Ponudnik sprejema besedilo pogodbe o nakupu in prodaji električne energije (POGODBA) v 

slovenskem jeziku. POGODBA je sestavni del tega vabila. 

Na dražbi se podajajo ponudbe v evrih s ceno na eno (1) decimalno mesto.   

Ponudnik je seznanjen, da je vsaka njegova ponudba zavezujoča in da je njegova najvišja ponujena 

cena na javni dražbi najvišja cena, ki jo posreduje tekom poteka dražbe - bodisi v prvem, drugem ali v 

tretjem krogu, če se ta izvede. 

Ponudnik tekom javne dražbe ne more odstopiti, če je že podal vsaj eno ponudbo. 
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6 Druga pomembna dejstva v zvezi z javno dražbo 
 

Kupec je zavezan skleniti individualne pogodbe s posameznimi člani konzorcija – posameznim 

proizvajalcem električne energije iz OVE najkasneje do 27.11.2009. Primer POGODBE v slovenskem 

jeziku je sestavni del te ponudbe in je v prilogi tega razpisa. Zveza društev MHE Slovenije že 

razpolaga z vsemi opcijskimi pogodbami podpisanimi s strani članov konzorcija, ki postanejo 

zavezujoče, če je izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka te točke, za pospešitev postopka. Pogodbam so 

priložena tudi pooblastila in izjave o prenosu med bilančnimi (pod)skupinami. 

Vse podane ure v tem razpisu se navezujejo na srednjeevropski čas »CET«. 

Člani konzoricija se obvezujejo električno energijo prodati po ceni, ki je višja od cene »Phelix 

Baseload Year Futures: Cal-10« znižane za 1,00 EUR/MWh (avkcijska cena). »Phelix Baseload Year 

Futures: Cal-10« se bo na dan dražbe ob 10:00 uri odčital na spletni strani www.eex.com. 

Če avkcijska cena iz prejšnjega odstavka na dražbi ni dosežena, je avkcija neuspešna, člani konzorcija 

pa nimajo obveze prodati električne energije. 

Navedene predvidene proizvedene količine v točki 2 temeljijo na pričakovani proizvodnji s strani 

proizvajalcev in niso fiksne niti niso kakor koli določene, temveč so zgolj indikativne, in služijo 

ponudnikom pri pripravi ponudb. 

Kupec prevzame primopredajna mesta proizvajalcev v svojo bilančno (pod)skupino. Vsa odstopanja, 

ki nastanejo kot razlika med napovedjo in realizacijo, bremenijo kupca. 

Ponudniki na dan dražbe ne bodo obveščeni o številu krogov dražbe, temveč bo o številu krogov 

odločila komisija v 1. fazi interno. Komisija v 2. fazi bo zavezana izpeljati javno dražbo v številu 

krogov, kot bo določila komisija v 1. fazi. Ponudniki bodo tekom dražbe zgolj obveščeni o naslednjem 

krogu ali o njenem zaključku. 

Komisija v 1. fazi javne dražbe si pridružuje pravico, da na osnovi diskrecijske pravice (merilo za 

izbor) kateremu koli ponudniku odreče možnost sodelovanja v 2. fazi javne dražbe. Merilo za izbor je 

presoja komisije v 1. fazi o plačilni sposobnosti zainteresiranega ponudnika. Ponudnik, kateremu ni 

bila dana možnost pristopa v 2. fazo se na odločitev komisije ne more pritožiti, niti pritožba ne zadrži 

izvajanja javne dražbe.  

Če ponudnik v prvem krogu 2. faze javne dražbe ne poda ponudbe, ga komisija v drugi fazi pozove k 

predložitvi ponudbe telefonsko. Če te ponudnik kljub pozivu v roku ne predloži, ponudniku ugasne 

pravica do sodelovanja na javni dražbi. 

Če ponudnik v drugem ali tretjem krogu 2. faze ne poda ponudbe, ga komisija v drugi fazi pozove k 

predložitvi ponudbe telefonsko. Če te ponudnik kljub pozivu v roku ne predloži, štejejo predhodno 

prispele ponudbe. 

Če imata po zadnjem krogu (drugem ali tretjem krogu, glede na odločitev komisije iz 1. faze) dva ali 

več ponudnikov izenačene ponudbe (enaka cena), komisija v 2. fazi pozove izključno izenačene 

ponudnike po elektronski pošti in tudi telefonsko po dodatnem izboljšanju ponudbe (neposredni 

poziv) in jim tudi dodelijo dodatni čas 5 minut. Če sta tudi po neposrednem pozivu dve ali več 
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ponudb izenačenih, bo komisija upoštevala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele 

tekom javne dražbe. 

Urni potek javne dražbe iz točke 3 je okviren in lahko odstopa od planiranih rokov, če pride med 

javno dražbo do tehničnih težav oz. drugih zapletov. Vsi ponudniki bodo pravočasno obveščeni o 

morebitnih spremembah. 

Komisija v 2. fazi bo rezultate javne dražbe javno objavila. Obvestilo bo obsegalo uspešnost javne 

dražbe, najugodnejše ponudbe posameznih ponudnikov in izbira najugodnejšega ponudnika (kupca). 

Vse javne objave bodo na spletni strani Zveze društev MHE Slovenije www.zdmhe.si. Na navedeni 

spletni strani je objavljeno tudi to gradivo, POGODBA s pooblastilom in izjavo, PRIJAVA in PONUDBA, 

kot tudi konzorcijska pogodba (zgolj v slovenskem jeziku in v slovenskem delu spletne strani). 

Ne glede na dejstvo, da je bil s strani Zveze društev MHE Slovenije kot član komisije imenovan tudi 

zaposleni pri potencialnem ponudniku, se organizator dražbe zavezuje, da bosta komisiji delovali po 

principu transparentnosti, objektivnosti in z namenom doseganja najvišje cene. V ta namen 

organizator od vsakega člana komisije zahteva izpolnjevanje najstrožih meril, ki so dogovorjena na 

interni ravni. V primeru kakršnih koli odstopanj, bodo o tem ponudniki nemudoma obveščeni. 

Vse dodatne informacije glede javne dražbe, ki jih želijo pridobiti potencialni ponudniki, člani 

konzorcija, koordinator in druga zainteresirana javnost, so na voljo na kontaktih podanih v točki 4 

(KONTAKTI ZA DODATNE INFORMACIJE GLEDE DRAŽBE) do ponedeljka 23.11.2009 do 10:00 ure. 

Ne glede na dejstvo, da je ta ponudba in pogodba o nakupu in prodaji prevedena tudi v angleški 

jezik, se v primeru morebitnih nejasnosti uporabljajo določila izključno iz njenih slovenskih izvirnikov. 

Pogodba o nakupu in prodaji se sklene izključno v slovenskem jeziku. 

7 Člani komisij 
 

Člani komisije za 1. fazo: 

Marko Gospodjinački, predstavnik koordinatorja, predsednik komisije za 1. fazo 

Edo Dobravec, predstavnik gorenjskih proizvajalcev 

Zvonimir Smrekar, predstavnik primorskih proizvajalcev 

Člani komisije za 2. fazo: 

Marko Gruden, predstavnik primorskih proizvajalcev, predsednik komisije za 2. fazo 

Drago Šolar, predstavnik štajerskih proizvajalcev 

Gregor Karlovšek, predstavnik organizatorja 
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8 Priloge 
 

1. Primer pogodbe o prodaji in nakupu električne energije (POGODBA) 

2. Prijavnica na javno dražbo (PRIJAVNICA) 

3. Zavezujoča ponudba (PONUDBA) 


