NAROČILNICA

ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Podatki o naročniku
Priimek in ime / naziv: __________________________________________ Davčna št.:__________________
Naslov:__________________________________________________
Št. soglasja za priključitev:___________________

Pošta: ________________________

Št. merilnega mesta:________________________

Tel. številka:__________________________ E-pošta:___________________________________________
Lokacija merilnega mesta:___________________________________________________________________

2. Naročam IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
(označi)

PZI ZA PMO ali PRESTAVITEV NN VODOV………………390,00 EUR (brez DDV)
(Cena vključuje izdelavo projektne dokumentacije, mapa 3. Načrt s področja elektrotehnike priključno merilne omare, s kompletno
priključno in merilno opremo za obračunsko odčitavanje električne energije za eno merilno mesto. Načrt vsebuje tekstualni del,
dimenzioniranje el. opreme, projektantske popise z oceno stroškov in grafične priloge. V ceni so upoštevani 4 izvodi načrta PZI.)

na osnovi izdelane projektne dokumentacije želim prejeti ponudbo za izvedbo del

Opombe: Cena je sestavljena na osnovi veljavnega cenika storitev Elektro Gorenjska, d. d. Pri izdelavi projektne dokumentacije se upošteva oprema, skladna
z veljavnim naborom merilne opreme in tipizacije merilnih mest po SONDO. V ceni ni upoštevan znesek DDV, ki se obračuna skladno z zakonom o DDV. V
ceni ni zajeto pridobivanje geodetskih podlog, pridobivanje soglasij in služnostnih pogodb lastnikov zemljišč in soglasij oziroma mnenj deležnih soglasodajalcev
oziroma mnenjedajalcev ter upravljavcev komunalnih, telekomunikacijskih in ostalih vodov.
Dodatne informacije: Jure Jenko, mag. inž. el., telefon: 04 2083 698, e-pošta: jure.jenko1@elektro-gorenjska.si
Splošni pogoji:
Plačilni pogoji: Ponudnik (izvajalec) bo v roku 8 dni od opravljene storitve po tem naročilu izstavil račun, katerega znesek je naročnik dolžan poravnati v roku 15 dni od datuma izstavitve
računa na transakcijski račun izvajalca. V primeru prekoračitve roka plačila računa, bo izvajalec naročniku obračunal zakonite zamudne obresti.
Rok izdelave: Izvajalec se zavezuje, da bo naročene storitve opravil v roku 10 delovnih dni od datuma prejema naročila, če z naročnikom ni sklenjen drugačen dogovor.
Preklic naročila: Naročnik lahko odstopi od naročila v roku dveh dni od datuma naročila s pisnim obvestilom ali po e-pošti: jure.jenko1@elektro-gorenjska.si. Ponudnik storitev (izvajalec)
ima pravico preklicati naročilo v kolikor ugotovi, da ima naročnik do izvajalca neporavnane obveznosti iz preteklosti.
Izvedba storitev in garancija: Izvajalec se zavezuje, da bo izdelal projektno dokumentacijo skladno z veljavnimi pravilniki in standardi ter tipizacijo merilnih mest in merilne opreme po
SONDO in Elektro Gorenjska, d. d.
Osebni podatki naročnika: S podajo naročila, naročnik izjavlja, da dovoljuje uporabo njegovih osebnih podatkov za namen izvajanja naročila.

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

S podpisom izjavljam, da sem seznanjen s splošnimi pogoji ponudbe in izvedbe naročenih storitev.
Datum:____________________________ Podpis naročnika:______________________________

Če nimate ustreznega digitalnega potrdila, lahko
podpis narišete z miško. V programu Adobe Reader
na desni strani kliknite Komentar/Comment in zgoraj
izberite ikono svinčnika. Da z risanjem prenehate
zgoraj kliknite na črno puščico.

Izpolni izvajalec, Elektro Gorenjska, d. d.:
Datum prejema naročila: __________________________ Naročilo sprejel:__________________________________________ Podpis: ________________
DN:________________ Datum oddaje načrta: ______________________ Načrt oddal:__________________________________ Podpis:_______________
Izpolni naročnik po opravljeni storitvi:
Datum prevzema načrta:_________________________________ Načrt prevzel:__________________________________________ Podpis:____________

