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III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE – POSEBNI DEL 
 
23. Obvezna vsebina ponudbe – pogoji in dokazila  

 
Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki (v tabeli v nadaljevanju).  
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. 
 
Obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN« 

Ponudnik mora v obrazcu »PONUDBA« in v obrazcu »PONUDBENI PREDRAČUN« vpisati vse 
pozicije, v skladu z navodilom k PRILOGI D/1.  

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor 
vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v 
EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali 
pdf., obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.  
»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen v 
del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.   

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in 
dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je 
predložen v delu »Predračun«. 

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, 
podatki v obrazcu PONUDBA, naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del 
»Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom, naloženim v razdelek »Dokumenti«, del 
»Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, tj. v obrazcu »PONUDBENI 
PREDRAČUN«, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. 
 
ESPD 

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 ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala 

javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane 
podatke. 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v 
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, 
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del 
»ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali 
sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. 
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji 
uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot 
podpisan.  
 
Ostali dokumenti 
 Ponudnik ostale dokumente, ki jih mora predložiti ponudbi, v informacijskem sistemu e-JN 
naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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Če ponudnik v ponudi priloži nepodpisan dokument, se kljub temu šteje, da je oddan pravno  
zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan, saj z oddajo ponudbe v sistemu e-JN 
ponudnik že s tem izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo. 
 

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s 
skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku 
oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo naslednjih dokumentov: 
 
 

1.  PONUDBA IN PONUDBENI PREDRAČUN 
Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec Ponudba in obrazec Ponudbeni predračun 
(specifikacija del, v excel obliki), v skladu s pogoji iz te dokumentacije JN.  
 
DOKAZILO: Izpolnjeni in podpisani obrazec Ponudba in obrazec Ponudbeni predračun 
(specifikacija del) (PRILOGA D/1). 
 

2.  ESPD 
Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo 
ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev (navedeni v nadaljevanju) in da izpolnjuje 
pogoje (navedeni v nadaljevanju) za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu (če se ti 
pogoji ne dokazujejo posebej, ker v ESPD to ni predvideno).  
 
Razlogi za izključitev so naslednji:  
a. kaznovanost ponudnika ali oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa tega ponudnika, ali oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje 
ali nadzor v njem, za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni 
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) ter našteta v 75. členu 
ZJN-3.  

b. neizpolnjevanje vseh obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu 
z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi v kateri 
ima ponudnik sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne 
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni 
imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 
za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe (REK obrazec). 

c. ponudnik je na dan roka za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov 
z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena 
ZJN-3. 

d. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike 
Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve 
kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi 
pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 
zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

e. če se je nad ponudnikom 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, 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. 
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f. če je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova 

integriteta.  

g. če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti 
sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati 
konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če 
organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh 
naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. 

h. če nasprotja interesov iz II. odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z 
drugimi, blažjimi ukrepi. 

i. če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z 
naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne 
obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila 
(pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije. 

j. če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih 
zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za 
sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se 
zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. 

k. če je ponudnik poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti 
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem 
postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi 
lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega 
naročila. 

 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2). 
 
PREDLOŽITI:  
- za ponudnika 
- za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe 
- za vsakega podizvajalca 
- za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik  

 

3.  SKUPNA PONUDBA 
Če ponudnik nastopa s skupnim partnerjem, mora ponudbi priložiti akt o skupnem 
nastopanju pri izvedbi javnega naročila (pripravi ponudnik) v skladu z 12. točko 
dokumentacije JN. 
 
DOKAZILO: Akt o skupnem nastopanju (PRILOGA D/3).  

4.  NEKAZNOVANOST 
Ponudnik mora izkazati, da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za 
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki 
ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 
Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 
devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s 
katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 
 
DOKAZILA:  
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- podpisan ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi 
obsodbami«) (PRILOGA D/2). 
 
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati 
predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem). Če bodo na predloženem obrazcu ESPD (v Delu VI: Sklepne izjave), vse osebe 
(ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta 
vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor), s 
podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih 
pooblastil naročnik ne bo zahteval. 
 
Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo 
biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.  
 
PREDLOŽITI za:  
- I. Pravne osebe: 

o za ponudnika 
o za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe 
o za vsakega podizvajalca 
o za vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik 

 
- II. Fizične osebe: 

o za vse fizične osebe sodelujočih pravnih oseb (iz I. alineje), ki so članice 
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki 
imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 

5.  Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, mora izkazati, da v zadnjih šestih mesecih pred 
izstavitvijo dokazila ni imel blokiran(e) TRR in da ima bonitetno oceno po S.BON AJPES od 
SB1 do vključno SB6.  
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ta pogoj izkaže: 

• s predložitvijo potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih ima odprt poslovni račun, 
o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih šestih mesecih pred 
izstavitvijo dokazila,  

• s predložitvijo potrdila o bonitetni oceni (izdelana po pravilih Basel II), izdanega 
s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani 
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica.  

Bonitetna ocena mora biti enakovredna bonitetni oceni S.BON AJPES od SB1 do vključno 
SB6.  

 
Vsa zgoraj navedena potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. 
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora predložiti potrdila bank in potrdilo o 
bonitetni oceni v originalnem jeziku dokumenta in uradnem prevodu v slovenski jezik.  
 
DOKAZILO: S.BON-1 obrazec in/ali (velja za tujega ponudnika) potrdila bank in potrdilo o 
bonitetni oceni (PRILOGA D/4).  
 
PREDLOŽITI: 
- za ponudnika 
- za vsakega partnerja v primeru skupne ponudbe 

https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica
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6.  Ponudnik mora ponudbi predložiti potrdilo o ogledu objekta, podpisano s strani naročnika.  
 
DOKAZILO: Potrdilo o ogledu objekta ali izjava ponudnika (PRILOGA D/5). 

7.  KADROVSKE ZAHTEVE 
 

a) Vodja del (elektromontažna in gradbena dela) 

V PRILOGI D/6a in D/6b se nahajata obrazca, v katera ponudnik vpiše vodjo del (VD) za 
elektromontažna dela in vodjo del (VD) za gradbena dela, s katerima bo sodeloval pri izvedbi 
pogodbe. 
 
VD mora izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim gradbenim zakonom (GZ-1; Ur. l. RS, št. 
199/2021 s spremembami), in je oziroma mora biti do podpisa okvirnega sporazuma vpisan 
v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri IZS. Vsak VD mora znati govoriti in pisati v 
slovenskem jeziku. Če tega ne zna, je ponudnik/izvajalec dolžan zagotoviti ustrezno 
prevajanje (tolmačenje).  
 
DOKAZILO: Izpolnjen obrazec PRILOGA D/6a in PRILOGA D/6b. 
 

b) Elektromontažer za VN kabel in kabelske končnike  

Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago vsaj dva usposobljena izvajalca elektro 
montažnih del za montažo kabla in kabelskih končnikov (fizični osebi, ki morata biti v 
delovnem razmerju pri dejanskem izvajalcu elektro montažnih del za montažo kabla in 
kabelskih končnikov). Ponudnik usposobljenost dokazuje tako, da za vsakega od navedenih 
elektro montažerjev predloži veljaven certifikat, izdan s strani proizvajalca ponujenih 
kabelskih končnikov in VN kabla, in sicer v naslednjem obsegu: 

- polaganje ponujenega 110 kV kabla,  

- izdelava in montaža ponujenih 110 kV prostozračnih končnikov. 

Ponudnik izkazovanje pogoja o zaposlitvi zgoraj navedenega kadra izkazuje s predložitvijo 
izjave o izpolnjevanju kadrovskega pogoja (zaposlitev).  
Če bo izbran izvajalec, ki v času oddaje ponudbe nima zaposlenih ustrezno usposobljenih 
delavcev, bo dolžan do podpisa pogodbe predložiti pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo 
ustrezno potrdilo o zaposlitvi za delavca (npr. potrdilo ZZZS).  
Naročnik ima pravico pridobiti podatke o izpolnjevanju pogojev iz te točke iz uradnih evidenc 
oziroma zahtevati od ponudnika, da mu predloži vse zahtevane dokumente in podatke. 
 
DOKAZILO: Zgoraj navedena dokazila za izpolnjevanje kadrovskih zahtev (certifikati o 
usposobljenosti) in izjava ponudnika (zaposlitev kadra) (PRILOGA D/7a in PRILOGA D/7b). 
 

8.  CERTIFIKATI in PRIROČNIKI 
Ponudnik mora ponudbi predložiti naslednje certifikate oz. priročnike: 

1. certifikat serije standardov ISO 9001 in 14001 (obvezno za ponudnika, skupnega 
partnerja in podizvajalce ter proizvajalce 110 kV kabla, 110 kV končnikov in 110 kV 
odvodnikov prenapetosti), 
2. certifikat serije standardov ISO 45001 ali OHSAS 18001 (obvezno za proizvajalce 
110 kV kabla in 110 kV končnikov), 
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3. Q/A priročnik (obvezno za proizvajalce 110 kV kabla in 110 kV končnikov) – zahteva 
se predložitev izvlečkov, ki pokrivajo proizvodne procese ponujene opreme (naročnik si 
pridržuje pravico, da naknadno zahteva predložitev celotnega priročnika).   

 
DOKAZILO: Certifikati serije standardov ter Q/A priročnik (PRILOGA D/8).  
 

9.  TEHNIČNE ZAHTEVE ZA 110 kV KABELSKI SISTEM 
Ponudnik mora ponudbi priložiti: 
- izpolnjeno Tabelo zahtevanih tehničnih prilog (DZR, Tabele tehničnih zahtev, str. 40), 
- priloge, navedene v Tabeli zahtevanih tehničnih prilog (DZR, Tabela zahtevanih tehničnih 
prilog, str. 52), 

- dokazilo proizvajalca, da razpolaga z napravo za meritve kontinuiranega nadzora debeline 
plašča v času ekstrudacije, (postopek ekstrudacije mora imeti kontinuiran nadzor debeline 
izolacije za celotno dolžino dobavljenega kabla, podatki o meritvah izolacije v postopku 
ekstrudacije mora proizvajalec imeti na razpolago in dostopnost na zahtevo naročnika pri 
prevzemnih preizkušanjih v tovarni (FAT)), 
- vso ostalo dokumentacijo, ki je navedena v DZR (poglavje 6, Posebni tehnični pogoji, str. 
21), 
- prospektno dokumentacijo (po izboru ponudnika, vloži se za zahtevanimi prilogami), 

 
DOKAZILO: Tehnična ponudbena dokumentacija (PRILOGA D/9).  

10.  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA GRADBENA DELA 
Ponudnik mora priložiti tehnično ponudbeno dokumentacijo, in sicer: 

- Izjavo o skladnosti za gladke cevi,  
- Izjavo o skladnosti (velja za PE (DWP) cevi) v skladu z/s: 

1. Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni 
list RS, št. 17/201,1 čl. 3 in 7),  

2. standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1; -2 (Ugotavljanje skladnosti – 
Dobaviteljeva izjava o skladnosti). 

- drugo ustrezno tehnično dokumentacijo, v skladu  DZR (V. tehnična specifikacija), 
- vso ostalo dokumentacijo, ki je navedena v DZR (poglavje 6, Posebni tehnični pogoji, 

str. 16).  

DOKAZILO: Tehnična ponudbena dokumentacija (PRILOGA D/10).  

11.  REFERENCE – dobava 110 kV kabla in elektro montažna dela 
Ponudnik mora izkazati naslednje reference:  
 
a) PROIZVAJALEC 110 kV KABLA IN KABELSKIH KONČNIKOV: 
• 110 kV kabel 
Proizvajalec mora s predložitvijo seznama referenc izkazati, da je v letih 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 in 2022 (za leto 2022 se šteje do roka za oddajo ponudb) na območju EU ali 
EFTA letno proizvedel vsaj 200 kilometrov ponujenega tipa 110 kV kabla.  
Iz referenčne liste mora biti razvidno najman:  

− tip ponujenega 110 kV kabla (obvezno z izolacijo XLPE),  

− količina,  

− naziv proizvajalca,  

− država in lokacija proizvajalca, 

− leto izdelave in 

− država kupca. 
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• 110 kV kabelski končniki - prostozračni 
Proizvajalec mora s predložitvijo seznama referenc izkazati, da je v letih 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 in 2022 (za leto 2022 se šteje do roka za oddajo ponudb) na območju EU ali 
EFTA letno proizvedel vsaj 100 kosov ponujenega tipa 110 kV prostozračnih končnikov.  
Iz referenčne liste mora biti razvidno najmanj:  

- tip ponujenega 110 kV prostozračnega končnika, 

- količina, 

- naziv proizvajalca,  

- država in lokacija proizvajalca,  

- leto izdelave in 

- država kupca. 
 
Naročnik si pridržuje pravico preveriti navedbe proizvajalca v referenčnih listah. V primeru, 
da navedbe v referenčni listi niso točne, bo ponudnikova ponudba izločena iz nadaljnjega 
postopka. 
 
b) PONUDNIK 
Ponudnik ali skupni partner mora z referenco izkazati, da je v zadnjih petih letih do roka za 
oddajo ponudb, na območju EU kot pogodbeni partner končnega naročnika izvedel 
dobavo, montažo in spuščanje v pogon 110 kV kablovoda na enem objektu. Referenca 
mora kumulativno obsegati najmanj: 

• dobavo in montažo 110 kV kabla ponujenega proizvajalca za vsaj 200 metrov 

neprekinjene trase polaganja, od tega vsaj 30 % v kabelski kanalizaciji oz. v cevi, in 

• dobavo in montažo 6 kosov 110 kV prostozračnih končnikov ponujenega 

proizvajalca. 

 
Sodelovanje pri izvedbi posla – 50 % ponudbene vrednosti: 
Ponudnik ali skupni partner, ki bo izkazoval referenco, mora sodelovati tudi pri izvedbi 
predmetnega javnega naročila, najmanj v vrednosti 50 % ponudbene vrednosti. Vrednost 
del, ki jih bo prevzel posamezni subjekt, ki izkazuje reference, mora biti razvidna iz 
ponudbene dokumentacije (npr. za skupne ponudnike v medsebojni pogodbi). 
 
c) VODJA DEL 
Ponudnik mora za vodjo del izkazati reference, da je v zadnjih petih letih do roka za oddajo 
ponudb EU vodil vsaj en projekt montaže, sodelovanja pri spuščanju v pogon in vse ostale 
aktivnosti (prevzem opreme, testiranja, sodelovanje pri strokovnih tehničnih pregledih) 
110 kV priključnega kablovoda. Minimalni obseg reference: 

- en sistem 110 kV kablovoda (110 kV kabel z izolacijo XLPE, polaganje v trasni dolžini 

najmanj 200 m, montaža 6 kosov 110 kV prostozračnih končnikov). 

 
č) IZVAJALEC ELEKTROMONTAŽNIH DEL ZA 110 kV KABLOVOD 
Ponudnik mora za dejanskega izvajalca1 elektro montažnih del za kabel in kabelske 
končnike, izkazati najmanj eno pozitivno referenco, da je v zadnjih petih letih do roka za 

 
1 Dejanski izvajalec elektro montažnih del in dejanski izvajalec predelave 110 kV daljnovodnega stebra je 
gospodarski subjekt, katerega bo ponudnik izbral za izvedbo elektro montažnih del oz. predelave. Lahko je to 
ponudnik sam, njegov partner v skupni ponudbi ali podizvajalec (izvajalec, odgovoren ponudniku in ne 
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oddajo ponudb, na območju EU kot pogodbeni partner končnega naročnika izvedel 
montažo in spuščanje v pogon enega priključnega kablovoda z minimalnim obsegom:  

- 200 metrov neprekinjene trase polaganja kabla  ponujenega proizvajalca, od tega 

vsaj 30 % v kabelski kanalizaciji oz. v cevi, in 

- 6 kosov 110 kV prostozračnih končnikov  ponujenega proizvajalca. 

 
d) IZVAJALEC PREDELAVE 110 kV DALJNOVODNEGA STEBRA 
Ponudnik mora za dejanskega izvajalca2 predelave daljnovodnega stebra, izkazati najmanj 
eno pozitivno referenco, da je v zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudb, na območju 
EU kot pogodbeni partner končnega naročnika izvedel sanacijo, predelavo ali 
rekonstrukcijo 110 kV predalčnega daljnovodnega stebra, ki je zajemala vsaj 250 kg jekla 
na enem projektu. 
 
Splošne zahteve za reference ponudnika, vodjo del, izvajalca elektro montažnih del in 

izvajalca predelave daljnovodnega stebra:  

• Upoštevale se bodo reference, za katere velja, da je objekt v funkcionalnem obratovanju 
(npr. uspešno opravljen strokovno tehnični pregled, drug ekvivalenten pregled ipd.). V 
nasprotnem primeru bo naročnik smatral ponudbe za neustrezne in jih bo izločil. 

• Reference se ne seštevajo. Kompletna zahtevana referenčna količina mora biti dobavljena, 
zmontirana in spuščena v pogon na enem objektu.  

• Referenčna potrdila morajo biti podpisana in žigosana s strani končnega uporabnika 
(investitorja energetskega objekta), v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil. 

• Naročnik ima pravico, da od ponudnika zahteva dokazilo npr. kopijo zapisnika tehničnega 
pregleda. Naročnik si pridržuje pravico preveriti predložene reference. Če naročnik teh 
referenc ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), le-te ne bo upošteval. Če se bo 
naročnik odločil za ogled referenčnega objekta, mu mora  ponudnik omogočiti  ogled v času 
od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o izbiri. 
 

DOKAZILO: Seznam referenc proizvajalca (PRILOGA D/11-PRO), referenčno potrdilo za 

ponudnika (PRILOGA D/11-PON), referenčno potrdilo za vodjo del (PRILOGA D/11-VD), 

referenčno potrdilo za izvajalca elektro montažnih del (PRILOGA D/11-EMD) in 

referenčno potrdilo za izvajalca predelave 110 kV daljnovodnega stebra (PRILOGA D/11-

IPDS). 

12.  REFERENCE – gradbena dela 
Ponudnik mora izkazati naslednje reference: 
 
a) Dejanski izvajalec gradbenih del  
Ponudnik, ki bo dejansko izvajal gradbena dela za kabelsko kanalizacijo, mora predložiti vsaj 
dve (2) referenci, da je v  zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudb izvedel gradbena dela 
za kabelsko kanalizacijo za 110 kV kablovod v trasni dolžini vsaj 200 metrov, od katerih je 
bilo vsaj 50 metrov trase v kabelski kanalizaciji. 
 
Ponudnik referenčni pogoj lahko izpolni tudi s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem. V 
primeru, da bo ponudnik pri izvedbi del nastopal s skupnim partnerjem in/ali podizvajalcem, 
ki bosta tudi dejansko izvajala gradbena dela, morata tudi partner in/ali podizvajalec izkazati 
reference, in sicer v sorazmernem deležu del, ki jih bosta partner in/ali podizvajalec dejansko 

 
neposredno naročniku – gre za gospodarski subjekt, ki bo z lastnimi zaposlenimi usposobljenimi delavci izvajal 
montažo kabla in kabelskih končnikov oz. predelavo 110 kV daljnovodnega stebra). 
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izvajala v tem javnem naročilu (npr. ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki bo dela izvajal v 
obsegu 30 %, zato mora podizvajalec izkazati reference v obsegu 30 % zahtevanih). Vrednost 
del, ki jih bo prevzel posamezni subjekt, ki izkazuje reference, mora biti razvidna iz 
ponudbene dokumentacije (npr. za skupne ponudnike v medsebojni pogodbi, za 
podizvajalca v prilogi osnutka pogodbe »Priloga-podizvajalec«). 
 
Deleži ponudnika in/ali skupnega partnerja in/ali podizvajalca se seštevajo in morajo skupaj 
doseči zahtevano vrednost iz te točke.  
 
V primeru, da skupni partner in/ali podizvajalec dejansko ne bosta izvajala gradbenih del 
(npr. skupni partner bo izstavil le finančno zavarovanje, podizvajalec bo nudil le tehnično 
opremo), zanju ni treba izkazati referenc.  
 
b) Vodja del (VD) za gradbena dela: 
Vodja del, nominiran v ponudbi, mora predložiti vsaj eno (1) referenco, da je v zadnjih petih 
letih do roka za oddajo ponudb izvajal vodenje del za gradbena dela za kabelsko kanalizacijo 
za 110 kV posamezne trase v kabelski kanalizaciji v trasni dolžini vsaj 200 metrov, od katerih 
je bilo vsaj 50 metrov trase v kabelski kanalizaciji. 
 
Splošne zahteve za reference dejanskega izvajalca gradbenih del in VD: 

- Referenčni objekt, na katerega se nanaša referenca, mora biti najmanj v namenski 
uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali 
uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). V nasprotnem 
primeru bo naročnik smatral ponudbe za neustrezne in jih bo izločil. 

- Naročnik ima pravico, da od ponudnika zahteva dokazilo, npr. kopijo zapisnika 
tehničnega pregleda. Naročnik si pridržuje pravico preveriti reference, navedene 
v seznamu. Če jih naročnik ne bo mogel preveriti (npr. tudi z ogledom), referenc 
ne bo upošteval. Če se bo naročnik odločil za ogled referenčnega objekta, mu 
mora ponudnik omogočiti ogled v času od odpiranja ponudb do sprejema 
odločitve o izbiri.  

 
DOKAZILO: Referenčno potrdilo (PRILOGA D/12a in D/12b). 
 

13.  OKVIRNI TERMINSKI PLAN 
Ponudnik mora ponudbi predložiti okvirni terminski plan izvedbe dobave in montaže 
opreme, vključno z gradbenimi in elektro montažnimi deli, iz katerega bo razviden potek del 
po posameznih fazah. 
 
DOKAZILO: Okvirni terminski plan  (PRILOGA D/13). 

14.  Ponudnik mora ponudbi priložiti organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta, v kateri 
morajo biti navedeni dejanski izvajalci za posamezna dela na objektu ter poimensko 
navedeni kadri (vodja del, izvajalec elektromontažnih del, izvajalec predelave 110 kV 
daljnovodnega stebra, dejanski izvajalec gradbenih del itd.). Organizacijska shema mora biti 
podpisana in potrjena s strani ponudnika. 
 
DOKAZILO: Organizacijska shema vodenja in izvajanja projekta (PRILOGA D/14).  

15.  OSNUTEK POGODBE 
Naročnik dokumentaciji JN prilaga osnutek pogodbe (PRILOGA D/15), ki jo bo sklenil z 
izbranim ponudnikom. S podpisom obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino 
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osnutka. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ponudbi priložiti izpolnjeno 
prilogo osnutka pogodbe (»Priloga – podizvajalec«).  
 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (PRILOGA D/2) in, če nastopa s podizvajalcem, izpolnjena  
»Priloga – podizvajalec« osnutka pogodbe. 

16.  SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA 
Ponudnik mora ponudbi priložiti podpisano Specifikacijo zahtev naročnika. 
 
Dokazilo: Specifikacija zahtev naročnika (PRILOGA D/16). 

17.  FINANČNA ZAVAROVANJA 
Ponudnik mora ponudbi priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, izdano s strani 
ustreznega subjekta, v skladu s 17. točko dokumentacije JN in vzorcem v PRILOGI F/1. 
Finančno zavarovanje mora biti predloženo v višini 15.000,00 EUR. 
  
DOKAZILO: Finančno zavarovanje (PRILOGA F/1). 
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PRILOGE D/1 – D/16 
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PRILOGA D/1 
 
 

PONUDBA2 
 

 
Številka ponudbe: ________________ 

Ponudnik:                  ________________________________________________ 

 
Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo 
 

PONUDBO3 
 

 
Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za RTP 
Primskovo, vključno z gradbenimi in elektro 
montažnimi deli (v EUR, brez DDV) 
 

 
_________________ EUR  

 
 

Veljavnost ponudbe  _____________________  

 
 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 
 

  
Žig in podpis: 

 

 
2 Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni 
ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. 
V del »Predračun« naloži datoteko »PONUDBA« v obliki word, excel ali pdf. 
3 Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati priloženi obrazec »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«. Pri 

izpolnjevanju obrazca »PONUDBA« mora ponudnik upoštevati količine iz »PONUDBENEGA PREDRAČUNA«. Cena 
na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora 
zajemati vse popuste in stroške.  
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponudnik mora v vsako postavko v ponudbenem predračunu 
vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna 
količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo 
odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna 
postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer 
ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna. 
Ponudnik/dobavitelj/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali 
neustrezne dokumentacije JN za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji JN morebiti niso bili ustrezno 
opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo JN, dobavitelj/izvajalec kot 
strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel. 
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PONUDBENI PREDRAČUN4 in 4  
 
(popisi del so objavljeni v Excelovi datoteki in jih mora ponudnik izpolniti v skladu z navodili) 
 
 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA:  
 
Ponudnik izjavljam, da sem seznanjen z vso dokumentacijo JN in tehnično dokumentacijo (DZR), na 
podlagi katere bomo pripravili ponudbo in, če bomo izbrani, strokovno in pravočasno izvedli vsa 
zahtevana dela.  
 
 
 

 
Kraj in datum: 

 
Ponudnik: 
 

 Žig in podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale 
priloge«. 
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PRILOGA D/2  

 
 
 

 
 
 
 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD 
 

(v skladu s podtočko 2, točke 23 dokumentacije JN) 
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PRILOGA D/3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akt o skupnem nastopanju 
 

(v skladu s podtočko 3, točke 23 dokumentacije JN) 
 

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem) 
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PRILOGA D/4 

 
 
 
 
 
 
 
 

S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni 
 

(v skladu s podtočko 5, točke 23 dokumentacije) 
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PRILOGA D/5 

 
 

POTRDILO 
 

o prisotnosti pri ogledu 
 
 
 
 
Predstavniku družbe _______________________________________________________, 
 
__________________________________________________________________________ 
 
potrjujemo prisotnost pri ogledu lokacije RTP Primskovo v postopku naročila Dobava in montaža 110 
kV kabelskega sistema za RTP Primskovo, vključno z gradbenimi in elektro montažnimi deli, št. JN22-
006. 
 
 
Prisotnost pri ogledu: 
 
- predstavniki ponudnika: ________________________________________________ 
 
 
 
Dne _______________________ 
 
 
 
 
Žig in podpis predstavnika naročnika: 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IZJAVA 
 
Ogleda lokacije RTP Primskovo v javnem naročilu Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za 
RTP Primskovo, vključno z gradbenimi in elektro montažnimi deli, št. JN22-006, se nismo udeležili, 
ker razpolagamo z vsemi informacijami za strokovno in kvalitetno pripravo ponudbe in, v primeru 
izbire, strokovno in kvalitetno izvajanje vseh gradbenih del.  
 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 
 

  
Žig in podpis: 
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PRILOGA D/6a 
 
 
 
 

Vodja del, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbenih del – EMD 
 

(v skladu s podtočko 7, točke 23 dokumentacije) 
 
 
 
 
 
Vodja del za EMD : __________________________________________________________, 
 
št. vpisa v IZS (če je že vpisan): ___________________________________________________. 
 
 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
  

Žig in podpis: 
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PRILOGA D/6b 

 
 
 
 

Vodja del, s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbenih del – GD 
 

(v skladu s podtočko 7, točke 23 dokumentacije) 
 
 
 
 
 
Vodja del za GD : __________________________________________________________, 
 
št. vpisa v IZS (če je že vpisan): ___________________________________________________. 
 
 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
  

Žig in podpis: 
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PRILOGA D/7a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokazila za izpolnjevanje kadrovskih zahtev (certifikati 
 o usposobljenosti) 

 
(v skladu s podtočko 7, točke 23 dokumentacije) 
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PRILOGA D/7b 

 
 

 
IZJAVA 

 
 
V zvezi s predmetnim javnim naročilom in kadrovskimi zahtevami, navedenimi v podtočki 7., točke 23 
dokumentacije JN, 
 
Izjavljamo in potrjujemo, da imamo zaposlena: 
 
- vsaj 2 izvajalca elektromontažnih del za VN kable in kabelske končnike (fizični osebi), ki 

izpolnjujeta zahteve podtočke 7, točke 23 dokumentacije JN, in sicer:  

-  

• Ime in priimek: __________________________________, zaposlen pri:_____________________ 

• Ime in priimek: __________________________________, zaposlen pri:_____________________ 

• Ime in priimek: __________________________________, zaposlen pri:_____________________ 

 
 
Zavedamo se in soglašamo, da ima naročnik pravico pridobiti podatke o izpolnjevanju pogojev iz te 
točke iz uradnih evidenc oziroma zahtevati, da mu predložimo vse zahtevne dokumente in podatke. 

 
Izjavljamo, da bomo ustrezna dokazila o usposobljenosti in pogodbe o zaposlitvi predložili tudi v 
primeru menjav delavcev po sklenitvi pogodbe. 
 
Zavedamo se in soglašamo, da ima naročnik pravico, da med izvajanjem pogodbe občasno preverja 
izpolnjevaje tega kadrovskega pogoja. 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:       Ponudnik: 
 
 
 
       Žig in podpis: 
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PRILOGA D/8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certifikati serije standardov ter Q/A priročnik 

    (v skladu s podtočko 8, točke 23 dokumentacije) 
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PRILOGA D/9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnična ponudbena dokumentacija  
 

(v skladu s podtočko 9, točke 23 dokumentacije) 
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         PRILOGA D/10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnična ponudbena dokumentacija 
 

(v skladu s podtočko 10, točke 23 dokumentacije) 
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PRILOGA D/11-PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE PROIZVAJALCA 110 kV KABELSKEGA SISTEMA (110 kV KABLA IN KABELSKIH 
KONČNIKOV) 

 
(v skladu s podtočko 11, točke 23 dokumentacije JN) 
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PRILOGA D/11-PON 
_________________________________ 
(naziv potrjevalca reference) 

_________________________________ 
(naslov potrjevalca reference) 

_________________________________ 
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference) 

 
REFERENČNO POTRDILO5 

ZA PONUDNIKA 
Izjavljamo, da je družba 
__________________________________________________________________________ 
izvedla dobavo in montažo 110 kV kablovoda, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi aktivnostmi (prevzem 
opreme, FAT in SAT, spuščanje v pogon in sodelovanje pri strokovnem tehničnem pregledu idr.): 
 

Št. Št. 
pogodbe 

Pogodbeni 
objekt 

(opis + 
območje) 

Datum 
zaključka 
investicije 

Dolžina neprekinjene 
trase polaganja 110 
kV kabla z izolacijo 
XLPE 
(v drug stolpec se vpiše 
dolžina neprekinjene 
trase polaganja v 
kabelsko kanalizacijo 
oz. v cev) 

Število 110 kV 
prostozračnih 
končnikov 

V kabelskem 
zaslonu je 
vgrajen 
optičen 
sistem za 
nadzor kabla 
 

Objekt je v 
obratovanju ali 
vsaj v 
preizkusnem 
obratovanju 

1.       DA          NE 
 

DA           NE 
 

2.       DA           NE 
 

DA           NE 
 

3.       DA           NE 
 

DA           NE 
 

*minimalni obseg reference: 200 metrov neprekinjene trase polaganja kabla ponujenega proizvajalca, 
od tega vsaj 30 % v kabelski kanalizaciji, in 6 kosov 110 kV prostozračnih končnikov, ponujenega 
proizvajalca. 

 
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,  
 
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.  
 
Dobavo in izvedbo posla je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v 
pogodbeno dogovorjenem roku.  
 
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco. 

 
Ime, priimek in podpis odgovorne 
osebe potrjevalca reference: 

___________________                       žig                 ____________________________ 
       (Kraj in datum)                                                                   (podpis potrjevalca reference) 

 
 5 Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na 

potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v 
številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse 
partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce). 
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 PRILOGA D/11-VD 

 _________________________________ 
 (naziv potrjevalca reference) 

 _________________________________ 

 (naslov potrjevalca reference) 

 _________________________________ 

 (pošta in naziv pošte potrjevalca reference) 

  

 REFERENČNO POTRDILO6  

 ZA VODJO DEL 

Izjavljamo, da je vodja del  
_________________________________________________________________________  
 
za našo družbo vodil projekt montaže, sodelovanja pri spuščanju v pogon in vseh ostalih aktivnostih 
(prevzem opreme, testiranja, sodelovanje pri strokovnih tehničnih pregledih) enosistemskega 110 kV 
priključnega kablovoda. 

Št. 
Št. 
pogodbe 

Pogodbeni 
objekt 
(opis in 
območje) 

Datum 
zaključka 
investicije 
oz.  
datum začetka 
obratovanja 
objekta 

Dolžina trase in 
tip 110 kV kabla 
z izolacijo XLPE 

Število 110 kV 
prostozračnih 
končnikov 

Objekt je v 
obratovanju ali 
vsaj v 
preizkusnem 
obratovanju 

1.      DA    NE 

2.    
  DA    NE 

3.    
  DA    NE 

 
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,  
 
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.  
 

Dela je navedeni vodja del opravil strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno 
dogovorjenem roku.  
 
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco. 

 
Ime, priimek in podpis odgovorne 
osebe potrjevalca reference: 

___________________                       žig                 ____________________________ 
       (Kraj in datum)                                                                   (podpis potrjevalca reference) 

  

  

  

 
6 Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na 
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu 
zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem 
nastopu, kot za podizvajalce). 
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 PRILOGA D/11-EMD 

_________________________________ 
(naziv potrjevalca reference) 

_________________________________ 
(naslov potrjevalca reference) 

_________________________________ 
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference) 
 

REFERENČNO POTRDILO7  
ZA IZVAJALCA ELEKTROMONTAŽNIH DEL 

 
Izjavljamo, da je družba 
__________________________________________________________________________ 
 
izvedla montažo in spuščanje v pogon priključni 110 kV kablovod. 
 

Št. 
Št. 
pogodbe 

Pogodbeni 
objekt 
(opis) 

Datum 
zaključka 
investicije 
oz.  
datum 
začetka 
obratovanja 
objekta 

Dolžina neprekinjene 
trase polaganja 110 kV 
kabla z izolacijo XLPE 
(v drug stolpec se vpiše 
dolžina neprekinjene trase 
polaganja v kabelsko 
kanalizacijo oz. v cev) 

Število 110 kV 
prostozračnih 
končnikov 

Objekt je v 
obratovanju ali 
vsaj v 
preizkusnem 
obratovanju 

1.    
   DA    NE 

2.    
   DA    NE 

3.       DA    NE 

*minimalni obseg reference: 200 metrov neprekinjene trase polaganja kabla ponujenega proizvajalca, 
od tega vsaj 30 % v kabelski kanalizaciji oz. v cevi, in 6 kosov 110 kV prostozračnih končnikov ponujenega 
proizvajalca. 

 
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,  
 
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.  
 
Dobavo in izvedbo posla je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v 
pogodbeno dogovorjenem roku.  
 
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco. 

 
Ime, priimek in podpis odgovorne 
osebe potrjevalca reference: 

 
___________________                       žig                 ____________________________ 
       (Kraj in datum)                                                                   (podpis potrjevalca reference) 
 

 
7 Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na 
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu 
zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem 
nastopu, kot za podizvajalce). 
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 PRILOGA D/11-IPDS 

_________________________________ 
(naziv potrjevalca reference) 

_________________________________ 
(naslov potrjevalca reference) 

_________________________________ 
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference) 
 

REFERENČNO POTRDILO8  
ZA IZVAJALCA PREDELAVE 110 kV DALJNOVODNEGA STEBRA 

 
Izjavljamo, da je dejanski izvajalec: 
 
__________________________________________________________________________ 
 

za našo družbo izvedel: predelavo (ali sanacijo ali rekonstrukcijo) 110 kV predalčnega daljnovodnega 
stebra, ki je zajemala vsaj 250 kg jekla na enem projektu. 
 

Št. 
Št. 

pogodbe 
Pogodbeni objekt 
(opis + območje) 

Izvedena dela 
(opis, skupaj z navedbo teže jekla na enem 

projektu) 
 

Mesec in leto 
izvedbe 

1.    
 

 
kg 

 

2.    
 
 

kg 

 

3.    
 
 

kg 

 

 
 
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,  
 
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.  
 
Dela je navedeni izvajalec opravil strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno 
dogovorjenem roku.  
 
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco 
in opravi ogled. 

 
Ime, priimek in podpis odgovorne 
osebe potrjevalca reference: 

 
___________________                       žig                 ____________________________ 
       (Kraj in datum)                                                                   (podpis potrjevalca reference 

 
8 Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na 
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu 
zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem 
nastopu, kot za podizvajalce). 
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PRILOGA D/12a 
_________________________________ 
(naziv potrjevalca reference) 
_________________________________ 
(naslov potrjevalca reference) 
_________________________________ 
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference) 
 

REFERENČNO POTRDILO IZVAJALCA9 
za gradbena dela  

 
Izjavljamo, da je družba 
__________________________________________________________________________ 
 
za našo družbo izvedla gradbena dela za kabelsko kanalizacijo, in sicer:  
 

Št. Pogodba št.  

Pogodbeni objekt 
(opis) 

Dolžina trase 
(v drug stolpec se vpiše 
dolžina neprekinjene 
trase polaganja v 
kabelsko kanalizacijo) 

Datum izgradnje 
(podpisan zapisnik  
STP, uporabno 
dovoljenje, oz. drugo 
dokazilo, da so dela 
zaključena) 

1      

2      

3      

 
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,  
 
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.  
 
Gradbena dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v 
pogodbeno dogovorjenem roku.  
 
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco. 

 
 
Ime, priimek in podpis odgovorne 
osebe potrjevalca reference: 

 
___________________                     žig                   __________________________ 
       (Kraj in datum)                                                            (podpis potrjevalca reference) 

 
 

 
 

 
9 Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na 
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu 
zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem 
nastopu, kot za podizvajalce). 



43 

Elektro Gorenjska, d. d. 
Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za RTP Primskovo, vključno z gradbenimi in elektro montažnimi deli, št. JN22-
006 

 

 
PRILOGA D/12b 

_________________________________ 
(naziv potrjevalca reference) 
_________________________________ 
(naslov potrjevalca reference) 
_________________________________ 
(pošta in naziv pošte potrjevalca reference) 
 

REFERENČNO POTRDILO VODJO DEL10 
za gradbena dela  

 
Izjavljamo, da je vodja del 
__________________________________________________________________________ 
 
za našo družbo vodil gradbena dela za kabelsko kanalizacijo, in sicer:  
 

Št. Pogodba št.  

Pogodbeni objekt 
(opis) 

Dolžina trase 
(v drug stolpec se vpiše 
dolžina neprekinjene 
trase polaganja v 
kabelsko kanalizacijo oz. v 
cev) 

Datum izgradnje 
(podpisan zapisnik  
STP, uporabno 
dovoljenje, oz. drugo 
dokazilo, da so dela 
zaključena) 

1      

2      

3      

 
Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,  
 
tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.  
 
Vodenje gradbenih del je navedeni vodja del opravil strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v 
pogodbeno dogovorjenem roku.  
 
Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco. 

 
 
Ime, priimek in podpis odgovorne 
osebe potrjevalca reference: 

 
___________________                     žig                   __________________________ 
       (Kraj in datum)                                                            (podpis potrjevalca reference) 

 
 
 
 

 
10 Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na 
potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu 
zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem 
nastopu, kot za podizvajalce). 
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PRILOGA D/13 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OKVIRNI TERMINSKI PLAN 
 

(v skladu s podtočko 13, točke 23 dokumentacije JN) 
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 PRILOGA D/14 

 
 
 
 

 

  

  

  

 Organizacijska shema vodenja in izvajanja projekta 

  

  (v skladu s podtočko 14, točke 23 dokumentacije JN) 
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PRILOGA D/15 
OSNUTEK 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. za DDV: SI 20389264 
matična številka: 5175348000 
 
in 
 
Izvajalec, tudi dobavitelj: 
_____________________________, ki ga zastopa _______________ 
identifikacijska št. za DDV: SI ______________ 
matična številka: ________________ 
 
sklepata  
 

POGODBO št. JN22-006 
 

DOBAVA IN MONTAŽA 110 kV KABELSKEGA SISTEMA ZA RTP PRIMSKOVO, VKLJUČNO Z 
GRADBENIMI IN ELEKTRO MONTAŽNIMI DELI 

 
UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
  Naročnik je za dobavo in montažo 110 kV kabelskega sistema za RTP Primskovo, vključno z 
gradbenimi in elektro montažnimi deli, izvedel javno naročilo, ki ga je dne _______ objavil na 
slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave __________ in na TED št. __.  
  Izvajalec je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. ____ 
z dne ____, ki je postala pravnomočna ______. 
 
PREDMET POGODBE 
2. člen 

Predmet naročila je dobava in gradnja 110 kV kabelskega sistema, ki bo izveden v sklopu 
nadomestitve prostozračnega priključka s kabelskim priključkom na RTP 110/20 kV Primskovo - 
daljnovodni sistem Labore, vključno z vsemi drugimi gradbenimi in elektro montažnimi deli v skladu z 
zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija JN) in 
specifikacije del (ponudbeni predračun) ter skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, 
dokumentacijo za razpis (DZR), št. projekta 8294/20, št. načrta 8294-6E1, julij 2022.  

Izvajalec je dolžan znotraj pogodbenih del zagotoviti tudi tista dodatna dela, ki niso izrecno 
navedena v DZR, so pa potrebna za varno in popolno funkcionalno delovanje razpisanega predmeta 
javnega naročila.   
  Ker bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali izvedba del zaščite s strani 
naročnika, bo naročnik izvajalcu vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja 
izvajalcu ni dovoljeno pričeti z deli. V primeru, da izvajalec kljub temu izvaja dela, naročnik nima 
nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode. 
 Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na 
predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti 
po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki 
bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.  
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POGODBENA VREDNOST 
3. člen 
  Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša ocenjena pogodbena vrednost v EUR brez DDV, 
skladno s ponudbo in ponudbenim predračunom izvajalca __________ EUR. 
  Cena je določena tako, da vsebuje vse stroške (material, prevoz, zavarovanje idr.), razen DDV, 
ki se obračuna po veljavni zakonodaji. 
  Cene/enoto so fiksne ves čas trajanja pogodbe in naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov 
oziroma kakršnega koli povišanja cen/enoto.  
  Naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov zaradi morebitnega daljšega delovnega časa ali dela 
ob dela prostih dnevih, prav tako ne bo priznal čakalnih ur zaradi slabega vremena ali neodobrenih 
izklopov VN/SN naprav. 
  Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne 
vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej 
pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.  

Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali 
neustrezne dokumentacije JN za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji JN morebiti niso bili 
ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo JN, 
izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.  
 

PLAČILNI POGOJI 
4. člen 

Naročnik bo v roku 30 dni po podpisu pogodbe dobavitelju plačal avans, in sicer v višini 20 % 
pogodbene vrednosti, za zagotovitev pravočasnosti in dobavljivosti energetske opreme, pri čemer 
dobavitelj ni zavezan k namenski porabi teh sredstev in lahko z njimi prosto razpolaga. Pogoj za nakazilo 
avansa je predložitev finančnega zavarovanja za vračilo avansa (26. člen te pogodbe) s strani 
dobavitelja. Dokler naročnik tega zavarovanja ne prejme, avansa dobavitelju ni dolžan nakazati. 

Naročnik bo opravljena dela plačeval po izstavljenih in potrjenih mesečnih situacijah 
dobavitelja za dejansko opravljeno delo ter dobavljene in vgrajene materiale ter opremo po cenah na 
enoto, ki so določene v ponudbenem predračunu, in sicer do višine 95 % pogodbene cene, 5 % 
pogodbene cene pa bo dobavitelj zaračunal naročniku po uspešno opravljenem dokončnem prevzemu 
objekta (13. člen te pogodbe). Računi se najprej poplačajo iz plačanega avansa.     

Dobavitelj bo situacije izstavljal mesečno, do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Mesečne 
situacije bodo izstavljene na osnovi s strani naročnikovega nadzora potrjenih dejanskih količin iz knjige 
obračunskih izmer. 

Končni obračun del po dejanskih količinah in fiksnih cenah na enoto mora biti izdelan pred 
podpisom primopredajnega zapisnika (13. člen te pogodbe). 

Naročnik bo izvedena dela plačeval na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov (situacij)  
dobavitelja, ki se morajo obvezno sklicevati na številko te pogodbe, in sicer v roku 60 dni od dneva 
izdaje računa. 

Za vsa predčasna plačila naročnik obračuna 5 % kasaskonto po letni obrestni meri. V primeru 
predčasnega plačila naročnik računa ne bo plačal prej, kot v roku 10 dni od prejema računa. V primeru 
spremembe obrestnih mer na trgu si naročnik pridržuje pravico do spremembe obrestne mere pri 
obračunu kasaskonta, o čemer bo naročnik pisno obvestil izvajalca. 
 Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v petnajstih dneh 
po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti ali delno zavrniti, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun 
z novim datumom. Nov plačilni rok prične teči z dnem izstavitve novega računa. Če dobavitelj v  roku 
iz 1. stavka tega odstavka ne prejme naročnikove pisne zavrnitve z navedbo razlogov za zavrnitev, se 
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šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan račun plačati v roku, 
navedenem v V. odstavku tega člena. 
 Če bo naročnik plačeval z zamudo, ima dobavitelj pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. 
           Dobavitelj svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je 
to dogovorjeno za podizvajalce ali če naročnik s tem predhodno soglaša. 
ROK IZVEDBE  
5. člen 
 Dobavitelj je dolžan izpolniti vse obveznosti iz te pogodbe in zaključiti z vsemi deli v devetih 
mesecih od podpisa te pogodbe. 

Izvedba dobave in montaže 110 kV kabelskega sistema bo potekala v skladu s terminskim 
planom, ki bo usklajen z naročnikom, in je sestavni del pogodbe. 
 Končni rok za izvedbo del se lahko podaljša v naslednjih primerih: 

• če se spremeni projektna dokumentacija izvedbe del na zahtevo naročnika, 

• če se spremeni tehnična dokumentacija izvedbe del iz razloga napak ali neskladij, pod 
pogojem, da je izvajalec pravočasno opozoril na takšne napake, 

• zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer, pod pogojem, da so bile pravočasno javljene naročniku, 

• zaradi zamud, ovire ali preprečitve, ki jih povzroči ali se jih lahko pripiše naročniku, osebju 
naročnika ali drugim naročnikovim razlogom, 

• zaradi nepredvidljive zamude, ovire ali preprečitve, ki jih povzročijo državni organi (npr. 
soglasja in dovoljenja za dostopne poti, zapora cest itd.), pri čemer se naročnik takšni zamudi, 
oviri ali preprečitvi ni mogel izogniti, 

• če naročnik ustavi dela iz razlogov, ki so v sferi naročnika, 

• zaradi dogodkov, ki so posledica višje sile, 

• iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, 

• iz katerega koli drugega razloga, določenega v tej pogodbi. 
 Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja končnega roka za izvedbo del, mora o tem 
obvestiti naročnika v 15 dneh po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti dogodka ali okoliščin, na 
podlagi katerih je po pogodbi mogoče podaljšati končni rok za izvedbo del.  
 V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora izvajalec opisati dogodek ali okoliščine, ki so razlog za 
podaljšanje končnega roka za izvedbo del.  
 V primeru nastopa okoliščin iz tretjega odstavka tega člena se rok za dokončanje del podaljša 
za toliko časa, kolikor so trajale okoliščine, ki so povzročile nastanek pravice do podaljšanja roka. 

   
TERMINSKI PLAN 
6. člen 
 Ob podpisu pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti detajlni terminski plan del, ki je 
predhodno usklajen in potrjen s strani naročnika. Terminski plan mora biti za vsako zaključeno tehnično 
celoto razdeljen na toliko aktivnosti, da bodo jasno razvidne faze, ki bistveno vplivajo na končni rok 
izdelave in termini faz izdelave najbolj kritičnih elementov, ki bodo morebitni predmet vmesne 
kontrole naročnika. 

Kadarkoli terminski plan ne ustreza več dejanski dinamiki napredovanja del, mora izvajalec 
naročniku predložiti popravljen terminski plan, ki realno prikazuje novo dinamiko izvedbe del, ki bo 
zagotovila pravočasno izvedbo pogodbenih del do končnega roka za izvedbo del. 
 
VODJA DEL 
7. člen 

Vodje del (VD), s katerimi bo izvajalec sodeloval pri izvedbi pogodbe, so: 

- za gradbena dela: ________________, št. vpisa v IZS: ________________.  

- za elektro montažna dela: ________________, št. vpisa v IZS: ________________.  
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V primeru zamenjave VD, ga mora izvajalec zamenjati z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse 
pogoje po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN22-006 z dne ____. 
 VD mora znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru mora izvajalec   
zagotoviti tolmačenje.  
  VD mora biti v času izvajanja pogodbenih obveznosti 2x tedensko prisoten na gradbišču ter 
sodelovati na vseh operativnih sestankih, tehničnem pregledu, v komisijah primopredaje in obračuna 
del.  

Če bo v času izvajanja del po tej pogodbi izvajalec želel VD zamenjati, mora novi VD izpolnjevati 
vse pogoje iz dokumentacije JN. 
 
KRAJ DOBAVE IN MONTAŽE OPREME 
8. člen 

Kraj dobave in montaže opreme je RTP 110/20 kV Primskovo – razloženo. Ob dobavi se sestavi 
zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik dobavitelja in naročnika. 

Dobavitelj je dolžan obvestiti naročnika najkasneje 5 dni pred dostavo opreme o: 

- načinu dostave, 

- količini in obsegu poslane opreme, 

- točnem datumu in času dostave. 
Dobavitelj mora vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in 

izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli med transportom in skladiščenjem zaščiteni na ustrezen 
način proti klimatskim vplivom. Vsi zaboji, paketi, itd. morajo biti na zunanji strani jasno označeni tako, 
da jih bo možno identificirati po odpremnih dokumentih. Posebni pogoji za normalen položaj zaboja, 
paketa itd., njegov transport in skladiščenje morajo biti razpoznavni iz označitve že iz razdalje dveh 
metrov. 

Naročnik za transport in transportno zavarovanje ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov. 
Dobavitelj je dolžan sam poskrbeti za razkladanje opreme. Razkladanje poteka v prisotnosti obeh 
pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov. Oprema, za katero se zapisniško ugotovi, da je 
poškodovana ali pomanjkljiva, se šteje za nedobavljeno.  

Embalažo po montaži odpelje dobavitelj, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. 
 
PREIZKUŠANJE OPREME (FAT) 
9. člen 

Dobavitelj mora pred dobavo opreme zagotoviti, da je opravljeno ustrezno tovarniško 
preizkušanje (FAT). Pri tem mora na svoje stroške poskrbeti za vse, kar je potrebno za učinkovito 
izvedbo preizkusov. Predstavnik naročnika ima pravico in dolžnost, da prisostvuje vsem tovarniškim 
preizkusom opreme (lahko tudi s pomočjo pooblaščenih predstavnikov strokovne inštitucije), ki je 
predmet dobave, dobavitelj pa je dolžan, da obvesti naročnika o datumu preizkušanja najmanj osem 
dni prej.  

Preizkušanje opreme, ki je predmet te pogodbe, se vrši v tovarni proizvajalca po veljavnih 
standardih in normativih in skladno z dokumentacijo JN in DZR.  

Vsi stroški, nastali v zvezi s potrebnimi kontrolami, prevzemi in preizkušanji, stroški prevoza, 
namestitve idr. za delavce naročnika (3 osebe) ter stroški pooblaščene strokovne inštitucije (vključno 
z vsemi morebitnimi ponovitvami), so stroški dobavitelja.   

V primeru, da je prvi tovarniški prevzem neuspešen, ga je treba ponoviti. V primeru, da je 
tovarniški prevzem tudi v drugem poizkusu neuspešen, ima naročnik pravico to pogodbo odpovedati 
brez odpovednega roka.  
 
DOKUMENTACIJA 
10. člen 



50 

Elektro Gorenjska, d. d. 
Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za RTP Primskovo, vključno z gradbenimi in elektro montažnimi deli, št. JN22-
006 

 

Izvajalec mora na objektu voditi gradbene dnevnike in knjige obračunskih izmer ter ažurno 
sestavljati in urejati dokumentacijo, zahtevano za izdajo dokazila o zanesljivosti objekta (tabele od I. 
do VIII.). Vpis v gradbene dnevnike lahko opravlja le nadzorni organ naročnika.  

V gradbene dnevnike pogodbeni stranki vpisujeta tekočo problematiko, svoje zahteve in 
pripombe. Dnevnike morata predstavnika pogodbenih strank podpisovati sproti.  

Izvajalec se obvezuje, da bo tekoče vnašal vse morebitne spremembe v projektno 
dokumentacijo ter najkasneje v roku 30 dni po zaključku del posredoval končne predloge, na osnovi 
katerih bo lahko vodja projekta izdelal projekt izvedenih del. 

Izvajalec lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in 
prihranek stroškov. Predlagane spremembe mora potrditi vodja projekta. 

Izvajalec mora pred dokončnim prevzemom objekta in opreme za uspešno izvedbo tehničnega 
pregleda, naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo v skladu s PZI in DZR ter 
gradbenim zakonom, vključno z dokazilom o zanesljivosti objekta (DZO). 
 
IZVRŠEVANJE DEL 
11. člen 
 Izvajalec prevzeta dela izvršuje po PZI. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega 
del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem nalogi ali s soglasjem naročnika, ki ga mora 
nadzorni organ ali njemu nadrejeni predstavnik naročnika vpisati v gradbeni dnevnik. 
 
DODATNA DELA 
12. člen 
 Dodatna dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naročnik zahteva, da se 
izvedejo. Izvajalec je dolžan izvesti vsa dodatna dela, katerih izvedbo zahteva naročnik. Dodatna dela 
bo izvajalec obračunal po enotnih ponudbenih cenah na enoto. 

 
DOKONČNI PREVZEM  
13. člen 
 Za dokončni prevzem del se šteje, ko: 

− izvajalec izroči naročniku vso tehnično dokumentacijo vključno z DZO (10. člen pogodbe) in 

− izvajalec predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in 

− pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o dokončnem prevzemu del.  
 Dokler niso izpolnjeni vsi trije elementi iz prejšnjega odstavka, dokončni prevzem del ni 
opravljen. 
 Dokončni prevzem del predstavlja osnovo za plačilo zadnjega računa, v višini 5 % pogodbene  
vrednosti.  
 Z dokončnim prevzemom del riziko poškodb in naključnega uničenja z izvajalca preide na 
naročnika. Če do datuma dokončnega prevzema pride do izgube ali škode na objektu, ki predstavlja 
predmet pogodbe, mora izvajalec popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo izvedba del, dogovorjenih 
s to pogodbo, ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi 
naročnika. 
 
ZAVAROVANJE IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 
14. člen 

Izvajalec: 
1. je dolžan na lastne stroške vso opremo in izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in 

drugim poškodbam do njihove polne vrednosti.  
2. mora zavarovati svojo odgovornost pri izvedbi del po tej pogodbi. V primeru, če pride do škode pri 

izvedbi pogodbenih obveznosti po odgovornosti izvajalca, mora izvajalec na svoje stroške 
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nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi 
dokumenti in navodili naročnika oz. nadzornega organa.  

3. ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, ki jo je 
povzročil ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo, nastalo 
tretjim osebam, ki jo je povzročil.  

4. je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica zamude (tudi vmesnih rokov), emisij 
škodljivih snovi v čas gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja in so v 
neposredni povezavi z izvajanjem pogodbenih obveznosti izvajalca.  

  Izvajalec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih 
obveznosti ter za vso škodo, ki bi nastala naročniku na napravah zaradi napak, nedelovanja ali 
nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.  
  Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec odgovoren tudi za morebitno posredno škodo 
(izpad sistema ali motnje v sistemu in s tem posledično izguba dohodka ali dobička naročnika, zahtevki 
poslovnih partnerjev oziroma odjemalcev zaradi zamude ali neizpolnitve obveznosti iz te ali drugih 
pogodb ipd.), ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ali v povezavi 
s to pogodbo, ali zaradi zamude, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta te pogodbe. 
Izvajalec za posredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine pogodbene vrednosti. Če izvajalec 
posredno škodo povzroči naklepno ali iz hude malomarnosti, navedena omejitev odškodnine ne velja. 
 
GARANCIJSKI ROK  
15. člen 

Dobavitelj za brezhibnost dobavljene in montirane opreme ter izvedena elektro montažna dela 
daje naslednje garancije: 

- za dobavljene in montirane kable in kabelske končnike: 3 leta,  
- za izvedena elektromontažna dela: 3 leta. 
- za izvedena gradbena dela: 3 leta. 
- za vgrajeni material:  eno leto oz. v skladu z garancijo proizvajalca (če je ta daljša od enega 

leta). 
Garancijski rok v vseh primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, začne teči od dneva 

dokončnega prevzema del (13. člen te pogodbe). 
Dobavitelj se zavezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške takoj oz. v roku 24 ur začel 

odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje 
v roku treh dni od pisno podane reklamacije naročnika oziroma v roku, dogovorjenem z naročnikom, 
ter soglaša, da, če ne bo začel z delom v 24 urah oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila 
o nepravilnosti, ima naročnik pravico nepravilnosti odpraviti sam oziroma po tretjem usposobljenem 
dobavitelju, na račun pogodbenega dobavitelja. V primeru, da se okvara ne more odpraviti v roku 10 
dni, se za čas odprave napak podaljša garancija. 

Dobavitelj se obvezuje, da bo še eno leto po poteku garancijskega roka brezplačno odpravil 
skrite napake opreme. 
 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA  
16. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 
a. prevzeta pogodbena dela izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi 

razpisnimi pogoji, ponudbo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi, po posebnem dogovoru 
pa tudi z drugimi navodili, ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim 
standardom in imajo predpisano a-testno dokumentacijo. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, 
so stroški izvajalca. 

b. uredil vse potrebno za dobavo opreme in njeno razkladanje, 
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c. kot odgovorni za kvalitetno in funkcionalno pravilnost prevzetih del, med deli kontroliral tehnično 
pravilnost izvedbe. Dela bo opravil strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku, poškodb na 
sosednjih objektih in okoliških komunalnih vodih. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški 
izvajalca, 

d. izvršil vse pogodbene dobave gospodarno v korist naročnika in da bo storil vse, kar spada v obseg 
prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni, 

e. sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev 
prevzetih obveznosti, 

f. bo naročniku pravočasno izročal vso dokumentacijo, skladno z določbami DZR in zakonodajo, 
g. sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del z ostalimi izvajalci in se prilagodil trenutnim 

potrebam po delih na objektu, 
h. na svoje stroške poskrbel za objekte, svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne 

sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci, 
i. strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi storitvami in dobavami, 
j. skladno s predpisi, na vidnem mestu območja gradbišča, namestil napis s podatki o naročniku in 

njegovem pooblaščencu, vrsti objekta, projektantu, izvajalcu in nadzorni službi, 
k. poskrbel za zavarovanje gradbišča oziroma območja dela, 
l. zagotovil začasne zaščitne ograje, zaščitne vrvice oziroma sredstva za ograditev in izoliranje od 

delov pod napetostjo ter znake za opozorila in prepovedi za fizično ločitev del pod napetostjo 
skladno z DZR in zakonodajo, 

m. izdelal:  
i. načrt organizacije gradbišča oziroma področja dela z vsemi varnostnimi ukrepi pri izvedbi 

del in 
ii. zagotovil vhodne podatke za izdelavo varnostnega načrta, 

n. v primeru nepredvidenih del o tem obvestil naročnika in opravil nepredvidena dela le po pisnem 
nalogu naročnika, 

o. pri delih zagotovil faznost posameznih del v skladu s terminskim planom in izrecnimi zahtevami 
naročnika, 

p. uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z 
gradbišča/trase oz. objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti ter predpise v 
zvezi z ravnanjem z odpadki ter ostale okoljevarstvene predpise, 

q. na svoje stroške uredil, pridobil ustrezna dovoljenja, varoval in zavaroval glavno skladiščno 
deponijo in pomožne deponije za stikališče, kabel in ostalo opremo in, glede na napredovanje del, 
na lastne stroške organiziral prevoz kabla in ostale opreme iz deponij na gradbišče. Po zaključku 
del je dolžan na vseh deponijah vzpostaviti prvotno stanje, 

r. zagotovil obvezno prisotnost vodje del na objektu v času izvedbe del, najmanj dvakrat tedensko, 
na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih 
pregledih, kar je vključeno v pogodbeno vrednost, 

s. vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ki morata biti na vpogled ves čas izvajanja del 
na terenu in ju morata pogodbeni stranki podpisovati sproti. Izvajalec je dolžan omogočiti 
nadzornemu organu naročnika stalen nadzor nad deli, kontrolo nad količino in kakovostjo 
izvedenih del, 

t. prijavil začetek del ustreznim organom in organizacijam, če je to potrebno glede na veljavno 
zakonodajo,  

u. pisno takoj obvestil naročnika, da so dela zaključena. 
Izvajalec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih 

obveznosti, ali ki bi nastala naročnikom zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta 
pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.   
 
17. člen 
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 Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, 
izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni. 
 
18. člen 
  Izvajalcu oziroma njegovim zaposlenim je vstop v objekte, kjer se nahajajo elektroenergetske 
naprave pod napetostjo, dovoljen le v prisotnosti predstavnika naročnika (krajevnega nadzornika 
oziroma drugega naročnikovega zaposlenega) oziroma ob izpolnjevanju pogojev, določenih v pisnem 
dovoljenju za delo. Predstavnik naročnika ima pravico, da pred vstopom v objekt preveri istovetnost 
izvajalca oziroma njegovega delavca. 
  Predstavnik naročnika je dolžan v objektih označiti območja, ki so za vstop prepovedana, 
oziroma na morebitna nevarna območja opozoriti izvajalca. Izvajalec je dolžan ta območja spoštovati, 
ker je to pomembno tako za njegovo varnost (oziroma varnost njegovih delavcev) kot tudi za varnost 
obratovanja objekta.  
  Izvajalec je dolžan pred pričetkom del podpisati tudi pisni sporazum o skupnih ukrepih za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni 
načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno 
delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021), ki je sestavni del pogodbe in enako zavezujoč kot pogodba. 
 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA NAROČNIKA  
19. člen 

Naročnik se obvezuje: 
a. predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca 

v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del, 
b. sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s 

projektno dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo, 
c. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

potek in obseg predmeta pogodbe, 
d. izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo. 
 
NADZORSTVO 
20. člen 

Za strokovni nadzor izvedbe vseh storitev, dobav in montaž bo skrbel naročnik. Predstavnik 
naročnika veljavno zastopa naročnika pri prevzemu opreme.  

Predstavnik naročnika mora: 
a. nadzorovati izvajanje vseh del po potrjeni tehnični dokumentaciji iz predmeta pogodbe in po 

veljavnih predpisih, standardih in normativih, 
b. izvajalcu dati pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti v projektu, ki jih izvajalec zahteva, z 

vpisom v gradbeni dnevnik. 
c. ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo iz predmeta pogodbe, 

tehničnimi predpisi, standardi in normativi. 
 
VARNOST PRI DELU 
21. člen 
  Izvajalec je dolžan: 

- sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču, 

- poskrbeti, da, če istočasno na istem delovišču sodeluje več izvajalcev, le-ti sklenejo pisni sporazum 
o skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, 
d.d., 
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- upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), 
predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu 
ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi. 

 V primeru, da bo na delovišču delo izvajalo dva ali več izvajalcev, mora izvajalec o tem obvestiti 
naročnika, da zagotovi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki določi ukrepe za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pri delu. Izvajalec 
materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na delovišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik 
ali tretje osebe. Naročnik si pridržuje pravico občasno preverjati izpolnjevanje predpisov s področja 
varnosti in zdravja pri delu. 
  Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi 
vsebino varnostnih načrtov Elektra Gorenjska, d.d. 
 
ODPADKI 
22. člen 

Izvajalec se s podpisom sporazuma zaveže, da bo odpadke, ki nastajajo pri njegovem delu in so 
za naročnika nekoristni, neposredno prepuščal zbiralcu odpadkov, pri tem pa mora pridobiti evidenčni 
list, ki ga mora dostaviti naročniku, kot prilogo računu.   

Koristne odpadke (baker, bron, medenina, aluminij, železo, jeklo, mešanice kovin, kabli, ki niso 
navedeni pod klasifikacijsko št. 17 05 03), mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče v Kranju ali na 
lokacijo naročnika v Žirovnici oziroma na drugo za to določeno lokacijo, pri čemer odpadke odloži v 
prisotnosti skladiščnika naročnika, ki ob tem izpolni zbirni list.  
 
PODIZVAJALCI  
23. člen 

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so 
navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).  

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg storitev, 
ki ga prevzame po pogodbi, ne glede na to, da del storitev izvaja podizvajalec. Izvajalec mora imeti 
poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev. 

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po 
sklenitvi te pogodbe želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora 
izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:  

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, 
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in 
- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu 

dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. 
Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.  
Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, 

naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka 
tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. 
Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi. 

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev 
oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo 
njihovih terjatev. Če se pojavi sum o izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta pogodba 
in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.  

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od 
plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh 
podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za 
izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo. Prav tako ima naročnik pravico, da med izvajanjem 
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pogodbe občasno preverja, ali so podizvajalci od glavnega dobavitelja prejeli plačila za izvedena dela 
po tej pogodbi.  
 Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi 
oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen 
v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka. Naročnik si pridržuje pravico, 
da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki 
opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. 

Obveznosti po tem členu pogodbe in 94. členu ZJN-3 veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev 
glavnega izvajalca. 

V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz tega člena, ima naročnik pravico odpovedati to 
pogodbo, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.  
 
VIŠJA SILA 
24. člen 
  Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude 
pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih 
pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila). 
  Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o 
nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati. 
  Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi 
vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se 
podaljšajo za čas trajanja višje sile. 
 
 
POGODBENA KAZEN 
25. člen 
 Če izvajalec ne dokonča pogodbenih obveznosti posameznega naročila v določenem roku, ima 
naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰ 
pogodbene vrednosti brez DDV, do največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. 
 Če izvajalec ne izvaja del v skladu s to pogodbo in naročnik pogodbo odpove, ima naročnik 
pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.  

Če VD dvakrat tedensko ni prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del, ima naročnik 
pravico, da ob vsakokratni neupravičeni odsotnosti VD z gradbišča zahteva pogodbeno kazen v višini 
300,00 EUR. 

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi 
oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, kot je to 
določeno v 23. členu, ima pravico obračunati pogodbeno kazen in odstopiti od te pogodbe brez 
odpovednega roka. 
  Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem izrecno ne 
odpoveduje uveljavljanju pogodben kazni, ampak je s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje 
pravico do pogodbene kazni. 
    
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA VRAČILO AVANSA 
26. člen 
  Dobavitelj mora naročniku pred nakazilom avansa s strani naročnika (4. člen te pogodbe) 
izročiti finančno zavarovanje za vračilo avansa, v skladu s 17. točko dokumentacije JN, v celotni višini 
avansa (brez DDV), dogovorjenega s to pogodbo. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 90 dni, kot 
je predviden rok za izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da avans v tem roku še ne bo izčrpan, 
je dobavitelj dolžan veljavnost podaljšati za obdobje, katerega skupaj določita obe pogodbeni stranki 
(tj. za obdobje, za katerega predvidevata, da bo z izdanimi računi avans lahko izčrpan).   
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  Naročnik bo to zavarovanje unovčil v primeru, če dobavitelj obveznosti ne bo izpolnil kvalitetno 
ali pravočasno oziroma v celoti, ali če se avans ne poplača v celoti pri izdaji zadnje izdane in potrjene 
situacije. 
 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
27. člen 
  Izvajalec mora naročniku najkasneje v desetih dneh od obojestranskega podpisa pogodbe 
izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s 17. točko 
dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. Veljavnost zavarovanja mora biti še 
najmanj en mesec po preteku veljavnosti te pogodbe. V primeru podaljšanja roka veljavnosti pogodbe, 
se za ta čas podaljša tudi zavarovanje. 
  Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če izvajalec: 
a) ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe 
b) ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe  
c) ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe 
d) ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe 
e) preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. 

 
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
28. člen 
  Najkasneje 30 dni po podpisu zapisnika o prevzemu del (10. člen te pogodbe) mora izvajalec 
naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 17. točko 
dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene brez DDV. 
  Veljavnost zavarovanja mora biti še vsaj dva meseca po poteku garancijskega roka po tej 
pogodbi. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja 
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 
   Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani 
izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v tej pogodbi. 
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
29. člen 
  Izvajalec naročila na strani naročnika je __________(tel. ______, e-pošta: ____), ki zastopa 
naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves 
čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.  
 Izvajalec naročila na strani izvajalca je _____________ (tel. ______, e-pošta: ____), ki je 
pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je 
ves čas trajanja pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.  

Predstavnika strank pogodbe nimata pravice spreminjati obveznosti po tej pogodbi. 
Vsako spremembo navedenih oseb obe pogodbeni stranki  druga drugi sporočita (navadna ali 

elektronska pošta) najkasneje v roku treh dni od nastanka spremembe.  
Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, 

posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta s 
strani izvajalca. 
 
POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
30. člen 
  Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge 
stranke, 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.  
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  Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki 
soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. 
Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in 
preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona. 
  Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih 
predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca 
obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in 
zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih 
aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani. 
  Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da 
podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za 
škodo, ki mu zaradi tega nastane. 
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
31. 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(ov), 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(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali 
posredniku. 
 
IZJAVA O LASTNIŠTVU 
32. 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 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje 
korupcije, če ta to zahteva.  

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v 
tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec 
seznaniti vsak tak subjekt. 

 
REŠEVANJE SPOROV 
33. člen 
  Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno 
in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče 
po sedežu naročnika. 
  Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko 
pravo, predvsem Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 (UPB1) s spremembami), poleg te pogodbe 
in zakonodaje pa se upošteva še: 
- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN22-006 z dne _______________, 
- ponudbeno dokumentacijo, št. _________ z dne ____________,  
- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _________,  
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- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.  
 
RAZVEZNI POGOJ  
34. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, če bo naročnik 
seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz II. odstavka 3. člena 
ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni 
organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve 
kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 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. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.  

 
ODSTOP OD POGODBE 
35. člen 
  Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih: 
a) če izvedene storitve po obsegu ali kvaliteti ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz 

dokumentacije JN, 
b) če izvajalec ne upošteva reklamacij naročnika glede kakovosti opravljenih storitev, 
c) če se izvajalec ne drži dogovorjenih rokov izvedbe storitev, 
d) če izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali ne priglasi novih podizvajalcev, 
e) če izvajalec storitve opravlja z neusposobljenimi delavci. 

  Naročnik mora pred odpovedjo pogodbe izvajalca pisno opozoriti, katere kršitve je ugotovil, in 
ga pozvati, naj s kršitvami preneha. V primeru, da po pisnem opozorilu s strani naročnika izvajalec 
naredi novo kršitev, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka ali ob upoštevanju 
odpovednega roka, določenega v V. odstavku tega člena. 

  Prav tako ima naročnik pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka: 
1. če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve 

opozorili,  
2. če je v tej pogodbi tako določeno, 
3. 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, 

4. če naročnik nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene storitve. 
  Izvajalec v tem členu navedenih primerih in v primeru iz 34. člena ni upravičen od naročnika 

zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.   
  Pogodbeni stranki lahko brez odpovednega roka kadarkoli odpovesta to pogodbo s 60 dnevnim 

odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti 
drugi stranki te pogodbe vročen s priporočeno poštno pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko sporazumno 
dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok. 
 
PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE 
36. člen 
 Priloge k tej pogodbi so:  
- ponudba št. _______, z dne _______, 
- ponudbeni predračun z dne _______, 
- priloga »Podizvajalec«, 
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- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro 
Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro 
Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021). 

 Sestavni deli te pogodbe so tudi: 
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN22-006, z dne ____________, 
- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. ___________, z dne _________, 
- tabela tehničnih zahtev,  
- tabela tehničnih prilog,  
- varnostni načrt naročnika. 
 Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba. 
 
KONČNE DOLOČBE 
37. člen 

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V 
primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot je določen v tej pogodbi oziroma v pozivu k podpisu 
pogodbe, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (27. člen te 
pogodbe) in/ali izjave o lastništvu (32. člen te pogodbe), pogodba preneha veljati.  

Pogodba se sklepa za čas od podpisa do zaključka vseh del, največ za obdobje devetih mesecev.  
  Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod. 
 
____________, dne _____________     
(kraj) 
 
 
Izvajalec:        Naročnik: 
________________       ELEKTRO GORENJSKA, d.d. 
________________       dr. Ivan Šmon, MBA  
________________       predsednik uprave 
 
 
Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena. 
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PRILOGA D/16 
 

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA  
 
A) TABELE TEHNIČNIH ZAHTEV (tabele so priloga dokumentacije JN in so objavljene tudi na spletni 
strani naročnika):  
 
Ponudnik mora obvezno v celoti izpolniti tabele tehničnih podatkov.  
Pri izpolnjevanju priloženih tabel je potrebno upoštevati, da se zahteva izpolnitev vseh rubrik s 
parametri ponujene opreme.  
 
Dokazila o zadovoljevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz tehnične dokumentacije (uradni 
opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih testov, itd). 
 
Vse strani tehničnih tabel morajo biti potrjene in podpisane s strani proizvajalca (zastopnik v Sloveniji 
ne zadostuje) in ponudnika.  
 
 
B) TABELA ZAHTEVANIH TEHNIČNIH PRILOG (tabela je priloga te dokumentacije in je objavljena tudi 
na spletni strani naročnika): 
 
Ponudnik je dolžan izpolniti tabelo (vpisati oznako priloge) in tehnične priloge urediti in priložiti 
ponudbi po spodaj navedeni tabeli. Ponudnik mora priložiti vse tehnične priloge, saj bo naročnik 
izvedel presojo primernosti nudenega materiala na podlagi prilog. V primeru, da ponudnik meni, da 
gre za poslovno skrivnost, naj te priloge ustrezno označi, obvezno pa je priložiti vse priloge. 
 
 
C) IZJAVA PONUDNIKA 
Ponudnik izjavljam, da sem seznanjen z vso dokumentacijo JN in tehnično dokumentacijo (tehnične 
specifikacije, DZR), na podlagi katere bomo pripravili ponudbo in, če bomo izbrani, strokovno in 
pravočasno izvedli vsa zahtevana dela in pogodbene obveznosti.  
 

Kraj in datum: Ponudnik: 
 

  
Žig in podpis: 

 


