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ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za objavljanje obvestil o 

načrtovanih izklopih električne energije v radijskem programu, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz 
tega povabila in njegovih prilog.  

Naročnik v obdobju enega leta predvideva naslednje število radijskih objav (KN pomeni 

krajevno nadzorništvo): 

 

 Področje Število objav 

 KN Kranj 120 

 KN Škofja Loka in Medvode 90 

 KN Železniki 60 

 KN Cerklje in Visoko 100 

 KN Tržič 110 

 KN Radovljica in Bled 130 

 KN Jesenice in Kranjska Gora 120 

 KN Bohinj 40 

 Skupaj 770 

 
Vzorci treh različnih obvestil (dolžina do 20 sek) so v prilogi tega povabila. Obvestilo mora biti 

objavljeno 48 ur pred predvidenim izklopom.  
Naročnik od ponudnikov pričakuje ponudbe, ki naj vsebujejo: 

- izpolnjen in podpisan obrazec Ponudbe, 
- podatke o pokritosti s signalom po posameznih področjih KN in   
- podatke o številu poslušalcev po posameznih KN (področja KN so razvidna iz priloge 

Teritorialna področja KN). 
Naročnik ima pravico, da izbere enega, dva ali več ponudnikov. 
En ponudnik je lahko izbran kot najugodnejši za največ tri področja. Ponudnik kljub temu lahko 

odda ponudbo za več kot tri območja, vendar mora v tem primeru v obrazcu ponudbe navesti 
prioritetni vrstni red področij. Prioritetni vrstni red pomeni, da bo naročnik v primeru, da bo ponudnik 
(z dopustno ponudbo) najugodnejši v več kot treh področjih, pri izbiri upošteval prioritetni vrstni red 
in ponudnika izbral za področja, ki bodo označena z 1, 2 in 3 (področja, označena s prioriteto 4-8, bodo 
izločena iz nadaljnjega ocenjevanja, tako da bo za ta področja izbrana ponudba drugega in tretjega 
najugodnejšega ponudnika).  

Pogodba se bo z izbranimi ponudniki sklenila za obdobje dveh let. 
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in 

dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom 
potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.  
 Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati. Navedbe v listinah 
morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb, in morajo biti dokazljive.  
 Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da 
v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.  

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki z boljšo pokritostjo s signalom in višjim podatkov o 
številu poslušalcev po posameznih področjih. Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb 
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Večnivojsko parafiranje  


Lastnik javnega naročila Marjeta Rozman


Večnivojsko parafiranje Da


Podpisnik Nivo Parafirano Datum Zap. st. parafa Dostop Opomba


Marjeta Rozman 1 Da 30.12.2022 1 Da  


Primož Skledar 2 Da 30.12.2022 2 Da  


Špela Sajovic 3 Da 30.12.2022 3 Da  


Boštjan Tišler 4 Da 30.12.2022 4 Da  


Večnivojsko parafiranje končano Da
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praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju navedenega v prejšnjem stavku in 
predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem 
povabilu. Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o 
ceni ne bo več pogajal.   

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 9. 1. 2023 do 12. ure, na e-
naslov: robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si. Odpiranje ponudb ne bo javno. 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 
- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si in  
- primoz.skledar@elektro-gorenjska.si.  

 
 
OPOZORILO: 

Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, katera bo prejel najkasneje en delovni dan pred rokom 
za oddajo ponudb do 12. ure.   

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe 
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila, odgovori na vprašanja ipd.) 
objavljal na svoji spletni strani: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja. Na tej strani 
bo objavil tudi izbiro ponudnika v predmetnem naročilu tako, da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, 
o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.  
 Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik 
ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih 
stroškov, ki bi jim morebiti nastali tekom postopka oddaje naročila. 

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne odda naročila ponudniku, ki izpolnjuje vse 
pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve 
pogodbe.  
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
        Elektro Gorenjska, d.d. 

Predsednik uprave: 

dr. Ivan Šmon, MBA 

  
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- ponudba 

- vzorci obvestil 
- teritorialna območja krajevnih nadzorništev 

- predlog pogodbe 
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PONUDBA1  
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV22-042, dajemo naslednjo 
 

PONUDBO 
 

  Za predmet naročila: 
Objavljanje obvestil o načrtovanih izklopih električne energije v 
radijskem programu 

 

 

Področje Število objav 
 

Prioriteta2 

Cena/objavo  

(v EUR brez DDV) 

Cena skupaj 

(v EUR brez DDV) 

KN Kranj 120 
   

KN Škofja Loka in Medvode 90 
   

KN Železniki 60 
   

KN Cerklje in Visoko 100 
   

KN Tržič 110 
   

KN Radovljica in Bled 130 
   

KN Jesenice in Kranjska Gora 120 
   

KN Bohinj 40 
   

Cena za vsa obvestila skupaj  

(v EUR brez DDV) 

 
 

 

 
1 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, 
da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti 
nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih 
oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik 
dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku 
moral predložiti predmetno izjavo. 
2 Ponudnik pri posameznem področju vpiše številke od 1 do 8, s čimer določi prioritetni vrstni red. En ponudnik je lahko izbran 
kot najugodnejši za največ tri področja. 
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Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne 
bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni 
zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila. 

Rok objave: določen na vsakokratnem pisnem naročilu. 

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi. 

  Veljavnost ponudbe: _____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe 

 

Kraj in datum:    
     
        Žig in podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ponudnik:

EAD - 2872462



 
 

VZORCI OBVESTIL 

1. Obvestilo 

 

2. Obvestilo 

 

3. Obvestilo 
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TERITORIALNA OBMOČJA KRAJEVNIH NADZORNIŠTEV 
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PREDLOG POGODBE 
Naročnik: 
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 
3A, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA 
ID številka za DDV: SI 20389264 
matična številka: 5175348000  
 
in 
 
Izvajalec: 
____________, ki ga zastopa __________ 
ID številka za DDV: SI _________ 
matična številka: __________ 
 
sklepata  

 

POGODBO št. POV22-042 
 

OBJAVLJANJE OBVESTIL O NAČRTOVANIH IZKLOPIH ELEKTRIČNE ENERGIJE  
V RADIJSKEM PROGRAMU 

Področja: … 
 
 
PREDMET POGODBE 

1.  člen 
Predmet te pogodbe je objavljanje obvestil o načrtovanih izklopih električne energije v radijskem 

programu (v nadaljevanju: objava obvestil), kot to izhaja iz ponudbe izvajalca št. __ z dne ___. Ponudba 
izvajalca je priloga te pogodbe. 

Navedene količine v ponudbi so predvidene (okvirne), kar pomeni, da lahko odstopajo navzgor 
ali navzdol, odvisno od števila vzdrževalnih in investicijskih del s strani naročnika. 

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 vrednost. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, 
ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi. 

  
POGODBENA VREDNOST 

2.  člen 
 Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša okvirna pogodbena vrednost __ EUR brez DDV.   
 Pogodbena vrednost je določena tako, da vsebuje vse stroške izvajalca (stroške dela in vse 
ostale stroške), ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti v celotnem pogodbenem 
obdobju, razen DDV, ki se obračuna po veljavni zakonodaji. 

Vsi stroški oziroma plačila, ki jih pogodbena vrednost iz prvega odstavka tega člena ne 
vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej 
pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca. 
 
ROK IZVEDBE 

3.  člen  
Izvajalec je dolžan objaviti obvestilo o načrtovanem izklopu v roku 48 ur pred predvidenim 

izklopom.  
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PLAČILNI POGOJI 
4.  člen 

Naročnik bo izvedene objave plačeval na podlagi pravilno izstavljenih računov, ki jih izvajalec 
izstavlja mesečno, do 10. dne v mesecu za izvedene objave v preteklem mesecu. Vsakemu računu mora 
izvajalec priložiti media plan objav, iz katerih je razviden datum in čas objave.   

Naročnik je dolžan pravilno izstavljene račune plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. Na 
računu mora biti obvezno navedena številka naročilnice oziroma te pogodbe. V primeru zamude pri 
plačilu, ima izvajalec za čas zamude pravico obračunati zakonske zamudne obresti. 

Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 10 dni po 
prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrniti, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim 
datumom. Nov plačilni rok prične teči z dnem izstavitve novega računa. Če izvajalec v dogovorjenem 
roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s 
tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru račun dolžan plačati v roku, navedenem v II. 
odstavku tega člena.  
 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA 

5.  člen 
 Izvajalec se obvezuje izvesti prevzete storitve v skladu s ponudbeno dokumentacijo, pravili 
stroke, veljavnimi predpisi in standardi. 
 Izvajalec je dolžan tudi zagotoviti, da bodo vsi njegovi zaposleni in tretje osebe, ki bodo izvajali 
storitve na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev 
širjenja okužb nalezljivih bolezni. 
 Izvajalec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih 
obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja 
predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.  
     
OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

6.  člen 
Naročnik se obvezuje: 

- pravočasno predati izvajalcu vso dokumentacijo (vsebino obvestil), ki je potrebna za izvedbo del 
po tej pogodbi ter mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,  

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno,  

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvršitev prevzetih storitev in njeno realizacijo, 

- izvajati plačilne obveznosti, izhajajoče iz pogodbe. 
 
POGODBENA KAZEN 

7.  člen 
  Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z objavi obvestil v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico 
zahtevati za vsako zamude od izvajalca pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti 
brez DDV. Pogodbena kazen ne more preseči 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Če škoda, ki jo utrpi 
naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne 
odškodnine. 
   Če izvajalec ne opravi storitev po tej pogodbi in naročnik odpove to pogodbo, ima naročnik 
pravico obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.  
  Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem izrecno ne 
odpoveduje uveljavljanju pogodbene kazni, ampak je s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje 
pravico do pogodbene kazni.  
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

8.  člen 
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  Izvajalec naročila na strani naročnika je ____ (tel. _____, e-pošta: ____) in zastopa naročnika v 
vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi, 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: _____) in je pooblaščen, da 
zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter je ves čas trajanja 
pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.   
  Pooblaščene osebe naročnika bodo obvestila pošiljale na e-pošto izvajalca: _______________.  
  Vsako spremembo oseb, ki skrbijo za izvajanje pogodbenih obveznosti, morata stranki pisno 
sporočiti nasprotni stranki v treh dneh po nastali spremembi. 
  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. 
 
VIŠJA SILA 

9.  člen 
  Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude 
pri izpolnjevanju pogodbenih 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. 
 
POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

10. člen 
  Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge 
stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo trajno 
varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu ali v zvezi delom z naročnikom 
ali družbami Skupine Elektro Gorenjska oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z 
naročnikom ali družbami Skupine Elektro Gorenjska, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki 
nanašajo.  
   Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov pomeni dolžnost izvajalca, da bo 
listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te 
pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, 
posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za svoje namene ter 
da bo na zahtevo naročnika naročniku nemudoma vrnil oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih 
medijih. 
  K varovanju poslovne skrivnosti in osebnih podatkov so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih 
strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe. 
  Kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu 
predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost izvajalca. 
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

11. 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 
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predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali 
posredniku. 
 
IZJAVA O LASTNIŠTVU 

12. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času 

izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje da so z njim povezane družbe, 

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, v kolikor 
le ta to zahteva.  
  
REŠEVANJE SPOROV IN ODSTOP OD POGODBE 

13. 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.  
  Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka: 

- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj 
dve opozorili,  

- če je v tej pogodbi tako določeno,  

- če skupna pogodbena vrednost celotnega naročila na podlagi povabila št. POV22-042 
(vrednost po vseh sklenjenih pogodbah) doseže mejno vrednost za uporabo zakona o javnem 
naročanju (ZJN-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, 

- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene storitve. 
Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo s 30-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, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, 
sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok. 

Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli 
povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.   

 

PRILOGA POGODBE 
14. člen 

  Priloga k tej pogodbi je:  

- ponudba izvajalca št. ____ z dne ___. 
 Sestavni del pogodbe je tudi:  

- povabilo k oddaji ponudbe št. POV22-042 z dne ___. 

 Priloga in sestavni del sta enako zavezujoča kot pogodba. 
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KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
  Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V 
primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev, ne predloži 
izpolnjene in podpisane izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (ZIntPK), pogodba preneha veljati. 

 Pogodba se bo sklenila za čas od podpisa do 31. 12. 2024.  
  Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod. 
 
 
____________, dne _____________  
 
 
 
Izvajalec:        Naročnik: 
_________        ELEKTRO GORENJSKA, d.d. 
Direktor:        Predsednik uprave: 
______         dr. Ivan Šmon, MBA 
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