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Št.: POV21-033
Del. št. EAD -

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za Sklepanje služnostnih in
prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d., za tri področja (sklope):
- 1. sklop: občine Bled, Bohinj, Železniki, Škofja Loka, Medvode,
- 2. sklop: občine Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko,
- 3. sklop: občine Tržič, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora,
v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog. Pogodba se bo z izbranimi
ponudniki sklenila za obdobje od podpisa do 31. 12. 2022.
V nadaljevanju vam pošiljamo vsebino naročila in pogoje za sodelovanje pri izvedbi naročila (razvidni
predvsem iz predloga pogodbe). Prosimo, da vso dokumentacijo skrbno pregledate in v skladu z
navedenimi zahtevami dopolnite manjkajoče podatke.
Ponudbena vrednost/enoto (brez DDV) mora vsebovati vse stroške, ki jih ponudnik predvideva za
izvedbo pogodbenih obveznosti (prevozni stroški, stroški dela, materialni stroški ipd.).
Ponudbo je mogoče oddati za enega, dva ali vse sklope, kot so razvidni iz ponudbenega predračuna.
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente
(kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je
z vsebino obrazcev in dokumentov seznanjen in se z njimi strinja.
Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob
predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem
povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na
kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 11. 10. 2021 do 10. ure, na e-naslov:
natasa.kotnik@elektro-gorenjska.si. Ponudbe, katere bo naročnik prejel po navedenem datumu in
uri, ne bodo upoštevane. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:
- natasa.kotnik@elektro-gorenjska.si in
- miha.zajec@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani:
http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila. Na tej strani bo objavil tudi izbiro
najugodnejšega ponudnika v predmetnem javnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali
ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.
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Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in
je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Elektro Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

IVAN
ŠMON

Priloge:

-

ponudba (1., 2. in 3. sklop)
predlog pogodbe
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Digitalno podpisal
IVAN ŠMON
Datum: 2021.10.05
10:26:41 +02'00'

PONUDBA1
Številka ponudbe:

___________________

Ponudnik:

______________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________

ID za DDV:

___________________

Kontaktni e-naslov in telefon:

___________________________________, __________________

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV21-033, dajemo naslednjo

PONUDBO

1. sklop: občine Bled, Bohinj, Železniki, Škofja Loka, Medvode:
Storitev
kom
1. služnost
100
2. soglasje imetnikov pravic
20
3. odkup zemljišča
15
Skupna cena za 1. sklop ( v EUR brez DDV)

Cena na enoto (brez DDV)

Skupaj

2. sklop: občine Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko:
Storitev
kom
1. služnost
100
2. soglasje imetnikov pravic
20
3. odkup zemljišča
15
Skupna cena za 2. sklop ( v EUR brez DDV)

Cena na enoto (brez DDV)

Skupaj

3. sklop: občine Tržič, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora:
Storitev
kom
1. služnost
100
2. soglasje imetnikov pravic
20
3. odkup zemljišča
5
Skupna cena za 3. sklop ( v EUR brez DDV)

Cena na enoto (brez DDV)

Skupaj

1 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da
mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad
10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb
v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan,
na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral
predložiti predmetno izjavo.
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Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne
bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni
zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.
Rok izvedbe: dogovorjen ob posameznem naročilu.
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi.

Veljavnost ponudbe:

Kraj in datum:

____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe

Ponudnik:

Žig in podpis:
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Predlog pogodbe
Naročnik:
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000
Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
identifikacijska št.: SI20389264
matična številka: 5175348000
in
Izvajalec:
_____________________________, ki ga zastopa _______________
identifikacijska št.: SI ______________
matična številka: ________________

sklepata
POGODBO št. POV21-033
SKLEPANJE SLUŽNOSTNIH IN PRODAJNIH POGODB
(sklop …)

UVODNA UGOTOVITEV
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da naročnik v skladu s poslovnim načrtom gradi
energetske objekte (kablovode, transformatorske postaje ipd.; v nadaljevanju: objekti), za kar je treba
predhodno skleniti služnostne pogodbe med naročnikom in lastniki zemljišč, na katerih bodo objekti
zgrajeni, in imetniki drugih pravic na zemljiščih, ali pa odkupiti zemljišče za potrebe izgradnje teh
objektov.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb, kot to izhaja iz te pogodbe in
ponudbe izvajalca št. ________, z dne __________, ki je priloga te pogodbe.
Izvajalec je na podlagi posameznega projekta za izgradnjo objekta, v okviru pridobivanja
služnosti, dolžan izvesti naslednje storitve:
a) pregledati ZK izpiske parcel, kjer bo zgrajen objekt, in pripraviti točen seznam lastnikov,
b) opraviti razgovore z lastniki zemljišč,
c) pripraviti situacije za posamezne parcele,
d) izračunati nadomestila za služnost v okviru meril, ki so potrjena s strani naročnika,
e) pripraviti služnostne pogodbe z višino odškodnine,
f) pridobiti soglasja imetnikov lastninske pravice,
g) notarsko overiti služnostne pogodbe in soglasja imetnikov pravic,
h) posredovati želje in spremembe trase lastnikov zemljišč investitorju,
i) po zaključenem delu predati spisek vseh lastnikov zemljišč s kontaktnimi podatki
posameznikov in vpisanimi spremembami,
j) aktivno sodelovati z investitorjem in sodnim cenilcem na operativnih sestankih in trasah
pri reševanju zahtevnejših primerov.
V okviru odkupa zemljišč je izvajalec dolžan izvesti naslednje storitve:
a) pregledati ZK izpiske parcel, kjer bo zgrajen objekt, in pripraviti točen seznam lastnikov,
b) opraviti razgovore z lastniki zemljišč,
c) skleniti dogovor z lastniki o kvadraturi in ceni zemljišča/m2,
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d) pridobiti dovoljenje lastnika za izvedbo parcelacije,
e) notarsko overiti predpogodbo in prodajno pogodbo (pripravi naročnik), vključno z
zemljiškoknjižnimi dovolili,
f) aktivno sodelovati z investitorjem in sodnim cenilcem na operativnih sestankih in trasah
pri reševanju zahtevnejših primerov.
3.

člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik izvajalcu ob potrebi po izgradnji določenega
objekta pisno sporočil vse potrebne podatke za izvedbo posameznega naročila.
Navedena storitev mora biti izvedena na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov, pristanka
lastnikov prizadetih nepremičnin ter pogojev in zahtev naročnika.
Če bi naročnik moral spremeniti potek trase, se izvajalec del s to pogodbo zavezuje, da bo na
podlagi zahteve naročnika, pridobil oziroma sklenil ustrezne pogodbe tudi z lastniki zemljišč na
spremenjeni trasi.
4.

člen
Vsa dela, navedena v 2. členu te pogodbe, bo izvedel izvajalec samostojno, brez podizvajalcev,
strokovno, kvalitetno, s svojimi sredstvi in v skladu s pisnimi in ustnimi navodili naročnika. Izvajalec se
zaveže o izvajanju dela sproti poročati naročniku, pisno ali ustno. Takoj po overitvi vseh potrebnih
podpisov pri notarju, je izvajalec dolžan izvod overjene pogodbe, vključno z enim overjenim prepisom,
ter enim podpisanim, a neoverjenim izvodom pogodbe, izročiti naročniku.
Izvajalec pri izvedbi del naročniku posebej odgovarja za natančnost podatkov in pravno ter
stvarno pravilnost vseh podatkov v sklenjenih služnostnih pogodbah. Izvajalec odgovarja za to, da je
pogodba sposobna za vpis v zemljiško knjigo. Če to ni, jo je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti
oziroma je popravek pogodbe že zajet v ceni/enoto, ki je navedena v ponudbi izvajalca. Izvajalec tudi
odgovarja za korekten in strokoven nastop pri lastniku nepremičnine ter prikaz projekta na terenu,
katerega dobi od naročnika.
Besedilo služnostne pogodbe je tipsko in jo bo izvajalec neposredno uporabljal. Če bo izvajalec,
na željo lastnika, želel spremeniti besedilo ali del besedila pogodbe, mora sprememba vsebovati
osnovna načela naročnika, izvajalec pa mora o spremembi obvestiti naročnika, ki spremembo potrdi,
sicer naročnik ni dolžan podpisati služnostne pogodbe.
5.

člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ocenjena pogodbena vrednost (brez DDV) posameznega
sklopa po tej pogodbi znaša:

1. sklop: občine Bled, Bohinj, Železniki, Škofja Loka, Medvode:
___________ EUR
2. sklop: občine Kranj, Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor, Jezersko:
___________ EUR
3. sklop: občine Tržič, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora:
___________ EUR
Skupaj:
___________ EUR
DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.
Neto pogodbena vrednost za posamezno storitev, kot je razvidna iz ponudbe izvajalca, je fiksna
do konca izvedbe pogodbenih del in vključuje vse stroške, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih del,
razen stroškov overitve podpisov lastnikov in drugih imetnikov pravic pri notarju, ki jih plača naročnik.
Naročnik plača tudi vse stroške v zvezi s pridobivanjem historičnih izpiskov, za katere izvajalec predloži
potrdilo o plačilu.
Navedene količine v specifikaciji, za katere se sklepa pogodba z izvajalcem, so predvidene
(okvirne), kar pomeni, da lahko odstopajo navzgor ali navzdol, odvisno od potreb naročnika. Naročnik
ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v
specifikaciji.
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6.

člen
Pri sklepanju služnostnih pogodb se izvajalec zavezuje, da bo pri izračunu višine nadomestila za
služnost po posamezni pogodbi upošteval s strani naročnika potrjena merila. Za morebitno višjo
nadomestilo oz. odškodnino bo moral predhodno pridobiti soglasje naročnika.
7.

člen
Kot rešena zadeva, ki je podlaga za izplačilo, se šteje zaključen celotni paket sklenjenih
služnostnih ali prodajnih pogodb in danih soglasij v sklopu posameznega objekta, torej, ko so za ta
objekt zbrani vsi overjeni podpisi lastnikov oziroma solastnikov oziroma imetnikov obligacijskih ali
stvarnih pravic na služnostni ali prodajni pogodbi, sposobni za vpis v zemljiško knjigo. V primeru
naročila, kjer je v sklopu posameznega objekta več kot 10 lastnikov oziroma solastnikov oziroma
imetnikov obligacijskih ali stvarnih pravic, se pogodbeni stranki posebej dogovorita o številu overjenih
podpisov, ki se štejejo za rešeno zadevo.
Naročnik bo vsako rešeno zadevo izvajalcu plačal v 30. dneh po datumu izdaje računa, ki ga
izvajalec izstavi po pregledu in potrditvi opravljenih storitev posameznega objekta s strani naročnika.
Naročnik je dolžan poravnati samo nesporni del opravljenega dela, medtem ko mora sporni del
v roku 8 dni od prejema pogodb reklamirati.
8.

člen
Izvajalec je dolžan pred posameznim naročilom, tj. ko mu naročnik posreduje idejno situacijo,
izdelati ponudbo in jo predložiti naročniku v roku treh (3) delovnih dni po prejemu idejne situacije. Na
podlagi prejete ponudbe naročnik izvajalcu izstavi pisno naročilo (naročilnico), v katerem določi tudi
rok izvedbe storitev posameznega naročila. Začetek izvajanja storitev posameznega naročila ne sme
biti daljši od sedmih dni od dneva prejema pisne zahteve naročnika (prejem naročilnice).
Izvajalec je dolžan naročnika vsakih 14 dni pisno obveščati o stanju naročenih zadev.
V primeru, da se pri naročniku pojavijo neodložljiva dela, se je izvajalec dolžan odzvati v roku
enega (1) delovnega dne po pisni zahtevi naročnika.
V primerih izrednega povečanja obsega del ali v primerih nastanka višje sile ali če ima izvajalec
več kot tri nezaključene objekte, ima naročnik, da zagotovi pravočasno izvedbo del, pravico dodatno
najeti še druge izvajalce.

9.

člen
V primeru nepredvidenih okoliščin (višja sila ipd.), ki bodo izvajalcu preprečile opraviti delo iz te
pogodbe, se pogodba razveže brez odpovednega roka, plača pa se že opravljeno delo. Izvajalec mora
o nastopu takih okoliščin nemudoma obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru je naročniku
odškodninsko odgovoren.
Izjeme so le tista nedokončana dela, za katera naročnik ve, da jih izvajalec, brez svoje krivde, ni
uspel dokončati.
V primeru, da izvajalec ugotovi, da ne bo mogel oddati dela v dogovorjenem roku (npr. lastniki
večinoma živijo izven Gorenjske ali v tujini, potekajo spori v zvezi z nepremičnino ipd.), mora pisno
zahtevati podaljšanje roka najmanj sedem dni pred iztekom dogovorjenega roka z navedbo
utemeljenega vzroka zamude in od naročnika pridobiti soglasje k naknadno določenemu primernemu
roku za dokončanje del.
10. člen
Če izvajalec ne izpolni naročila v dogovorjenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico
od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰ vrednosti naročila, s katerim izvajalec
zamuja (brez DDV), vendar skupno največ 10 % pogodbene cene (brez DDV). Če škoda, ki jo utrpi
naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od dobavitelja še razliko do
popolne odškodnine.
Če izvajalec ne opravi del po tej pogodbi v celoti in naročnik odpove to pogodbo, ima naročnik
pravico obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10 % pogodben vrednosti.
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Če izvajalec ne opravi del v skladu z dogovorom naročnika oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti ali
se v primeru nepredvidenih in neodložljivih del ne odzove v navedenem času, je naročniku dolžan
povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.
11. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke drugih
strank, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so
zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri
realizaciji te pogodbe.
12. člen
Sestavni te pogodbe so tudi Splošni pogoji Elektra Gorenjska, d.d. (dostopni na spletni strani:
https://www.elektro-gorenjska.si/o-podjetju/varstvo-osebnih-podatkov-gdpr), o obdelavi osebnih
podatkov upravljavca (v nadaljevanju: Splošni pogoji), ki so enako pravno zavezujoči kot pogodba.
13. člen
Ker se naročnik šteje za upravljavca zbirk osebnih podatkov v smislu določb predpisov o varstvu
osebnih podatkov, izvajalec pa za obdelovalca, stranki s to pogodbo ureja tudi medsebojno razmerje
glede obveznosti po Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonu o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1), v zvezi s pogodbeno obdelavo osebnih podatkov.
14. člen
Izvajalec bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti obdeloval naslednje osebne podatke
posameznikov:
- ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, prostorske meje na parceli lastnika
nepremičnine, parcelna številka, ID znak, telefonska številka (po potrebni dopolniti).
Osebni podatki iz prejšnjega odstavka so del Evidence o služnostnih pogodbah in pogodbah o
odškodninah.
Izvajalec bo osebne podatke obdeloval zgolj za izvajanje storitev, navedenih v 2. členu te
pogodbe.
15. člen
Izvajalec bo poskrbel za zavarovanje osebnih podatkov. Zavarovanje obsega organizacijske,
tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter
nepooblaščena obdelava teh podatkov.
Na zahtevo naročnika mora izvajalec naročnikove dokumente in vsebine, ki jih je ta kakorkoli
prejel, učinkovito izbrisati.
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov
zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne
zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov.
Izvajalec bo obdeloval osebne podatke v imenu in za račun naročnika skladno z veljavnimi
predpisi, mednarodnimi in evropskimi standardi ter drugimi pravili stroke, to pogodbo in navodili
naročnika.
Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih aktih naročnika glede varstva podatkov
in informacijske varnosti. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja
sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.
Pogodbeni stranki sta za vsako storitev po tej pogodbi dogovorili tehnični in poslovni opis
storitev ter merila glede zahtevane ravni storitve, ki so v prilogi oz. z vsakokrat veljavnimi Splošnimi
pogoji Elektra Gorenjska, d.d., ki bodo objavljeni na uradni spletni strani naročnika in so sestavni del
pogodbe.
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16. člen
Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali storitve na podlagi te pogodbe,
izpolnjevali vsakokratne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (npr.
izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), nošenje mask, razdalja, razkuževanje idr.). Na
zahtevo naročnika, so ti delavci v času opravljanja dela, dolžni izkazati izpolnjevanje veljavnih ukrepov
(npr. predložitev dokazila o izpolnjevanju PCT idr.).
17. člen
Izvajalec naročila na strani naročnika je __________, tel. št.: __________, e-naslov: _____.
Izvajalec naročila na strani izvajalca je __________, tel. št.: __________, e-naslov: _____.
18. 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
izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 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 prevzemniku ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
19. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času
izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, 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,
ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to
zahteva.
20. člen
Priloga k tej pogodbi je:
- ponudba izvajalca, št. _______ z dne ________.
21. člen
Vsaka stranka lahko odstopi od pogodbe. Odpovedni rok znaša dva (2) meseca. Rok začne teči
naslednji dan, ko druga stranka prejme pisno obvestilo, poslano s priporočeno pošiljko.
Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:
- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj
dve opozorili,
- če skupni znesek naročil posameznega sklopa doseže vrednost 15.600,00 EUR brez DDV,
- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu,
ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu,
ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali
prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so
njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad
njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave.
Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli
povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.
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22. člen
Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja slovensko pravo, predvsem določila
Obligacijskega zakonika.
Sporna razmerja bosta stranki reševali sporazumno. Če do sporazuma ne pride, rešuje ta
razmerja sodišče po sedežu naročnika odpadka.
23. člen
Spremembe in dopolnitve te pogodbe se uredijo s pisnimi dodatki.
24. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do 31. 12. 2022.
Sestavljena je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

Datum: __________

Izvajalec:

Naročnik:
Elektro Gorenjska, d. d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

_______________
_______________
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