Stran

13614 /

Priloga 1:

Št.

102 / 13. 12. 2011

Uradni list Republike Slovenije

Temeljne in dodatne okoljske zahteve za elektriþno energijo

Ta priloga se uporablja, kadar je predmet javnega naroþila elektriþna energija.
1.1

Temeljne okoljske zahteve za elektriþno energijo

1.1.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Elektriþna energija z deležem elektriþne energije iz obnovljivih virov energije1 (v nadaljnjem
besedilu: OVE) in/ali soproizvodnje elektriþne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim
izkoristkom.
1.1.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:
1.
40 % dobavljene elektriþne energije mora biti pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim
izkoristkom, kot jih doloþa zakon, ki ureja energetiko.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
1.1.3 Merila za izbor
Za razvrstitev ponudb naroþnik poleg cene in morebitnih drugih meril doloþi:
1.
Merilo »veþ energije iz OVE«.
Delež elektriþne energije proizvedene iz OVE, ki presega minimalni delež, kot ga je naroþnik
opredelil v opisu predmeta oziroma tehniþnih specifikacijah, se v okviru meril toþkuje z
dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih
meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

2.

3.

1

Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »veþ energije iz SPTE z visokim izkoristkom«.
Delež elektriþne energije pridobljene iz SPTE z visokim izkoristkom, ki presega minimalni delež
kot ga je naroþnik opredelil v opisu predmeta oziroma tehniþnih specifikacijah, se v okviru meril
toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v razmerju do
ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
Merilo »veþ energije iz SPTE, ki temelji na OVE«.
V primeru SPTE z visokim izkoristkom, ki temelji na OVE (na primer biomasa), se ponudba v
okviru meril toþkuje z dodatnimi toþkami na naþin, ki ga predvidi naroþnik. Delež tega merila v
razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji doloþi naroþnik.

Opredelitev elektriþne energije iz obnovljivih virov energije mora ustrezati opredelitvi tovrstne elektriþne energije
v zakonu, ki ureja energetiko.
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Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
1.1.4 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Izvajalec mora ob koncu vsakega leta izvajanja pogodbe navesti izvor elektriþne energije, ki jo
je dobavil naroþniku, in priložiti potrdilo o unovþenju ustreznega števila potrdil o izvoru
elektriþne energije, s þimer dokazuje, da je bilo vsaj 40 % oziroma delež iz ponudbe
dobavljene elektriþne energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom.
2.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na naþin, predviden v pogodbi o
izvedbi javnega naroþila, zaþne naroþnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
1.2

Dodatne okoljske zahteve za elektriþno energijo

1.2.1 Predmet javnega naroþila
Naroþnik doloþi predmet javnega naroþanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naroþanja okoljsko manj obremenjujoþe blago in da se pri oddaji javnega naroþila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naroþnik lahko opredeli predmet javnega naroþila
oziroma sklopa na naslednji naþin:
1.
Elektriþna energija, ki je v celoti pridobljena iz OVE.
1.2.2 Tehniþne specifikacije
Naroþnik v tehniþnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naroþila,
doloþi:
1.
Vsa dobavljena elektriþna energija mora biti pridobljena iz OVE, kot jih doloþa zakon, ki ureja
energetiko.
Naþin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo po preteku koledarskega leta na raþun
naroþnika unovþil ustrezno koliþino potrdil o izvoru elektriþne energije, ki jih izda državni ali
regionalni organ ali neodvisna organizacija, pooblašþena za izdajo teh potrdil, s þimer bo
dokazal, da blago izpolnjuje zahteve.
1.2.3 Doloþila pogodbe o izvedbi naroþila
Naroþnik med pogodbena doloþila vkljuþi doloþilo:
1.
Izvajalec mora ob koncu vsakega leta izvajanja pogodbe navesti izvor elektriþne energije, ki jo
je dobavil naroþniku, in priložiti potrdilo o unovþenju ustreznega števila potrdil o izvoru
elektriþne energije, s þimer dokazuje, da je bilo 100 % dobavljene elektriþne energije
pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom.

