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ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za Vzdrževanje napajalnih 
sistemov na baznih postajah, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.  

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje zahteve: 
- biti mora registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila in imeti vsa potrebna 

dovoljenja, ki se morebiti zahtevajo za opravljanje te dejavnosti, 
- imeti mora na razpolago vsaj eno terensko vozilo za dostop do težje dostopnih lokacij v 

visokogorju, 
- sprejeti mora vse pogoje, ki so navedeni v predlogu pogodbe (v prilogi). 

Kadrovski pogoj: 
Ponudnik mora biti pooblaščen za izvajanje del na enosmernih napajalnih sistemih 

proizvajalca Eaton. Usposobljenost ponudnik izkaže s predložitvijo potrdila, izdanega s strani 
proizvajalca. 

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.  

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo 
ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v 
predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo 
ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).  

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 4. 8. 2022 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  
- tomaz.mavec@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.  
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Številka pogodbe


 


Šifra sredstva KO šifra Parc. štev.


Večnivojsko parafiranje  


Lastnik javnega naročila Robert Pfajfar


Večnivojsko parafiranje Da


Podpisnik Nivo Parafirano Datum Zap. st. parafa Dostop Opomba


Robert Pfajfar 1 Da 28.7.2022 1 Da  


Tomaž Mavec 2 Da 29.7.2022 2 Da  


Marjeta Rozman 3 Da 29.7.2022 3 Da  


Špela Sajovic 4 Da 29.7.2022 4 Da parafiral namestnik v času parafiranja, Marjeta Rozman


Matej Pintar 5 Da 29.7.2022 5 Da  


Večnivojsko parafiranje končano Da
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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, 

 

 

Predsednik uprave: 

dr. Ivan Šmon, MBA 

  
 
 
 
Priloge: 

- ponudba 
- tehnična specifikacija 

- 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. POV22-022, dajemo naslednjo 
 

PONUDBO 
 

Za predmet naročila: Vzdrževanje napajalnih sistemov na baznih postajah 

 

Storitev Cena/enoto 

(v EUR brez DDV) 

Skupaj  

(v EUR brez DDV) 

A. Vzdrževanje napajalnih sistemov 

na baznih postajah  
________ EUR/objekt 

_____________ EUR (vsi objekti x 

36 mesecev) 

B. 8 x baterija2 Hoppecke net.power 

12V150 
_______ EUR/komplet _____________ EUR 

C. 1x Eaton2 SC200 _______ EUR/komplet _____________ EUR 

1x Eaton2 APR48-3G _______ EUR/komplet _____________ EUR 

SKUPAJ  _____________ EUR 

 
 
 

Cena servisne ure _________________ EUR brez DDV/ uro 

 
Cena v ponudbi mora vključevati vse stroške ponudnika (razen stroškov, navedenih v 2. členu 
pogodbe) s predmetnim naročilom tako, da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani 
s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.  
 
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi ali dobavi.  

 
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 Ponudba mora vsebovati tudi stroške standardne montaže in morebitne manipulativne stroške. V primeru, da bodo 
baterije in/ali napajalni moduli, navedeni v ponudbenem predračunu, kupljeni v letu 2022, velja cena iz ponudbenega 
predračuna. Ta cena velja tudi v naslednjih letih veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da se cene baterij in napajalnih 
modulov na svetovnem trgu povečajo za več kot 10 %. V tem primeru se bosta pogodbeni stranki posebej dogovorili za 
ceno. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če teh baterij in napajalnih modulov ne bo naročil ali jih bo naročil manj 
kot tri. 
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Veljavnost ponudbe: ____ (najmanj 20) dni od roka za oddajo ponudb  

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAD - 2798096



 
 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA 
 

A. VZDRŽEVANJE - OBSEG DEL PRI PREVENTIVNEM PREGLEDU NAPAJALNIH SISTEMOV ZA 
BAZNE POSTAJE  

  
1. Akumulatorske baterije:  

 vizualni pregled stanja baterije in spojnih mest,   
 meritve notranje konduktance baterije,  
 preverjanje obratovalnih stanj usmernika in priključene opreme,  
 če je z opisanimi postopki ugotovljena ustreznost baterije, se pristopi k izvedbi kapacitivnega 
testa baterije,  
 meritve napetosti posameznih celic oz. blokov,  
 praznjenje baterije z aktivnim bremenom, ki zagotavlja test baterije s konstantnim tokom ali 
konstantno močjo,  
 termična kontrola posameznih elementov in spojev,  
 prisotnost pri ponovnem polnjenju akumulatorskih baterij in spremljanje odzivov ter stanja 
tako baterije, kot usmernika in priključen opreme,  
 v času kapacitivnega testa je baterija odklopljena od usmerniškega sistema, zato je potrebno 
za ta čas priklopiti nadomestno baterijo,  
 izdelava in predaja poročila o testu baterij.  
  

2. Usmernik  
  

Istočasno se med izvajanjem kapacitivnega testa izvede tudi pregled usmernika, in sicer:  
 pregled prostora (morebitni vpliv ostale opreme na delovanje usmernika, vpliv usmernika na 
delovanje ostale opreme),  
 vizualni pregled stanja priključnih izmeničnih in enosmernih kablov,  
 pregled stanja priključnih mest,  
 vizualni pregled stanja ozemljitvenih kablov, priključitve kablov, pregled priključnih točk 
ozemljevanja opreme,  
 pregled stanja posameznih usmerniških modulov,  
 pregled stanja krmilnih, zaščitnih in signalizacijskih elementov usmernika,  
 pregled nastavitev usmernika,  
 test daljinske signalizacije,  
 spremljanje delovanja usmernika med ponovnim polnjenjem baterije (vrednosti napetosti, 
tokovi, preklop dopolnjevanje, vzdrževanje),  
 termična kontrola posameznih elementov in spojev,  
 izdelava in predaja poročila o pregledu usmernika.  

 
 
SPISEK SISTEMOV ENOSMERNEGA NEPREKINJENEGA NAPAJANJA ZA POTREBE ELEKTRA 
GORENJSKA, d.d. 
  
  

1. RPS sistemi Sitel 48 V  
  
Stanje na dan 30. 3. 2022  
  

Objekti:    
1. KN CERKLJE-VISOKO   
2. KRVAVEC  
3. JEZERSKO  
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4. RAVNI POD STOLOM 1, RAVNI POD STOLOM 2  
5. VOGEL  
6. DOBRČA  
7. LUBNIK  
8. LAJNAR (Soriška planina)  
9. MOHOR  
10. ŠMARJETNA GORA  
11. KRANJSKA GORA  

  
Skupaj: 11 objektov, 12 sistemov  

  
  
OPREMA NA OBJEKTIH 
  

Usmerniški moduli: Eaton APR48, APR48-3G  

Nadzorna elektronika: Eaton SM45, SC200   

Razsmerniški modul CE+T Y-ONE-REG-48V-230VAC-500VA  

DC/DC pretvornik: Sitel PAF500 48-12, DC 48/24 500W (SD-500L-24)  

  
   

B. BATERIJSKI SKLOP 
 

Naročnik predvideva, da bo za potrebe vzdrževanja (menjave) ali širitev v času trajanja 
vzdrževalne pogodbe, naročil tudi demontažo obstoječega baterijskega sklopa, odvoz in 
uničenje ter montažo novega baterijskega sklopa 48 V (24 celic) /2 x  150 Ah, - 8 x baterija 
Hoppecke net.power 12V150. 

 

C. NAPAJALNI MODULI 
 

Naročnik predvideva, da bo za potrebe vzdrževanja (menjave) v času trajanja vzdrževalne 
pogodbe, naročil tudi: 

 1 kos nadzorne elektronike Eaton SC200, 

 1 usmerniški modul Eaton APR48-3G.  
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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 
(v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
Dobavitelj: 
_____________________________, ki ga zastopa _______________ 
ID številka za DDV: SI ______________, matična številka: ________________ 
(v nadaljevanju: dobavitelj) 
 
sklepata  

 
POGODBO št. POV22-022 

 
 VZDRŽEVANJE NAPAJALNIH SISTEMOV NA BAZNIH POSTAJAH 

 
  
PREDMET POGODBE  

1. člen 
Izvajalec bo za potrebe naročnika izvajal vzdrževalne in servisne storitve na napajalnih 

sistemih, vgrajenih v naročnikovih objektih, v skladu z zahtevami tehnične specifikacije in ponudbe 
izvajalca št. ___ z dne _____.  

  
POGODBENA VREDNOST  

2. člen  
Ocenjena pogodbena vrednost znaša _______ EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni 

zakonodaji.  
  Pogodbena cena/objekt je določena za pregled sistemov na določenem objektu 
naročnika. Število aktualnih sistemov in objektov ob podpisu pogodbe je razvidno iz tehnične 
specifikacije.  
 V okviru dogovorjene cene/objekt je zajeto:  
a) enkrat letno izvedba funkcionalnega pregleda napajalnega sistema, pregleda zgodovine sistema, 

pregled morebitnega pregrevanja močnostnih sistemov, pregled senzorike in usklajenost s prikazi 
v nadzornem sistemu Sitel RPS ter izvedba kapacitivnega testa akumulatorskih baterij v obsegu 
definiranem v tehnični specifikaciji, 

b) uporaba posebne telefonske številke, tudi izven rednega delovnega časa, na pozive 24 ur na dan, 
365 dni na leto,  

c) osnovna pomoč s strani kvalificiranega servisnega inženirja po telefonu in, po potrebi, 

organizacija prisotnosti servisne ekipe na terenu.   
V okviru dogovorjene cene/objekt ni zajeto:  

a) DDV in ostale dajatve, ki se obračunajo po veljavni zakonodaji,  

b) porabljeni servisni deli, ki se obračunajo po veljavnem ceniku izvajalca, 
c) v primeru izrednega intervencijskega vzdrževanja na sistemu, stroški dela (po urni postavki iz 

ponudbe) servisne ekipe na terenu, in potni stroški (kilometrina, ki se obračuna na podlagi 
veljavne zakonodaje, in sicer Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/2006, 76/2008, 63/2017, 71/2018, 104/2021, 
114/2021, 87/2022; upošteva se Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju)) servisne 
ekipe.  

EAD - 2798096



 
 

Cene/enoto (objekt in servisna ura) so za prvih dvanajst (12) mesecev veljavnosti te pogodbe 
fiksne. Po preteku prvega  leta veljavnosti pogodbe lahko izvajalec naročniku posreduje predlog, da 
se cene/enoto uskladijo z rastjo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin za preteklih dvanajst (12) 
mesecev, šteto od prejema predloga (v skladu s podatkom Inflacija – letna stopnja rasti cen, 
objavljenim na spletni strani: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/2/35). V tem primeru 
izvajalec naročniku posreduje nov ponudbeni predračun, sprememba cen pa začne veljati s 1. dnem 
naslednjega meseca po dnevu sklenitve dodatka k tej pogodbi in velja 12 mesecev. Po preteku 12 
mesecev izvajalec lahko ponovno predlaga spremembo cen. Če izvajalec predloga za spremembo cen 
ne posreduje, veljajo cene iz (zadnjega) veljavnega predračuna.  

 

NAČIN PLAČILA  
3. člen  

Plačilo za vzdrževanje napajalnih sistemov na baznih postajah (pozicija A v ponudbi) se izvede 
na transakcijski račun izvajalca, naveden na računu, v roku 30 dni po izstavitvi računa, ki se izda na 
podlagi izdelanega poročila o opravljenem funkcionalnem preizkusu sistema, oziroma na osnovi 
izdanega poročila o opravljenem izrednem korektivnemu ali intervencijskemu posegu na sistemu.  

V primeru nakupa dodatnih baterij (pozicija B v ponudbi) in/ali napajalnih modulov (pozicija C 
v ponudbi) bo izvajalec račun izstavil po opravljeni dobavi in montaži. Rok plačila tega računa je 30 
dni od izstavitve računa. 

  
ROK IZVEDBE PREGLEDOV  

4. člen  
Preventivni funkcionalni pregledi sistemov se izvršijo enkrat letno. Točen datum opravljanja 

pregleda se dogovori z naročnikom vsaj dva tedna pred izvedbo pregleda. Rok izvedbe pregledov na 
vseh objektih je 90 dni.  
   
SPOROČANJE NAPAK  

5. člen  
Napake oziroma zahtevki za izredne intervencijske in korektivne posege se sporočajo na 

telefonsko številko _________ ali na elektronski naslov _____________.  
  
 ODPRAVA NAPAK  

6. člen 
V primeru napake in potrebnega intervencijskega posega izvajalec zagotovi funkcionalnost 

naprave v rokih, dogovorjenih v 8. členu te pogodbe. Dokončna odprava napake se izvrši v najkrajšem 
možnem času, glede na naravo napake.  
   
GARANCIJA  

7. člen 
Na novo vgrajene dele izvajalec daje 12 mesecev garancije.  

   
OBVEZNOSTI IZVAJALCA  

8. člen 

 Izvajalec se obvezuje:  
- da enkrat letno opravi preventivni pregled napajalnega sistema, o čemer izda poročilo o 

pregledu, v katerem, med drugim, obvezno navede, ali je napajalni sistem sposoben nadaljnjega 
obratovanja. Izvajalec je dolžan izdelati poročilo tudi za vsak opravljen izredni korektivni ali 
intervencijski poseg na sistemu. 

- da v primeru opaženih nepravilnosti ali kakršnihkoli odstopanj takoj obvesti naročnika in 
predlaga ustrezne ukrepe,  

- da ima na razpolago kvalificirane serviserje za delo z usmerniškimi sistemi Eaton in 
akumulatorskimi baterijami,  
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- da bo imel stalno na razpolago zadostno število kvalificiranih serviserjev, s katerimi zagotovi 
odzivni čas štirih (4) ur od prijave naročnika, in zagotavlja funkcionalnost naprave v 48 urah po 
prijavi, ter podporo naročniku s strani servisnih inženirjev 24 ur na dan, 365 dni na leto,  

- da bo imel na zalogi ustrezno količino rezervnih delov in baterij (za vzpostavitev funkcionalnosti 
naprave), s katerimi bo zagotovljena odprava napake v dogovorjenem času,   

- enkrat letno naročnika seznaniti z novostmi, ki se nanašajo na uporabo in vzdrževanje opreme,  
- varovati kot poslovno skrivnost vse informacije, ki jih bo prejel od naročnika v zvezi s 

pogodbenimi dejavnostmi in ki se nanašajo na znanje in izkušnje v zvezi s tehnologijo in tehnično 
dokumentacijo, 

- da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne 
morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni. 

 
OBVEZNOSTI NAROČNIKA    

9. člen   
Naročnik se obvezuje da bo:  

- posredoval izvajalcu podatke potrebne za kvalitetno izvedbo del,  
- varoval kot poslovno skrivnost vse informacije, ki jih bo prejel od izvajalca v zvezi s servisiranjem 

naprav, ki so predmet te pogodbe in se nanašajo na znanje in izkušnje v zvezi s tehnologijo in 
tehnično dokumentacijo.  

  
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK  

10. člen 
  Izvajalec naročila s strani naročnika je _________ (tel. ___, e-pošta _______). Naročnikov 
predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter 
sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja te pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno 
izvedbo del po tej pogodbi.  

Izvajalec naročila s strani izvajalca je ______ (tel. ___, e-pošta _______). Dobaviteljev 
predstavnik je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po 
tej pogodbi ter je ves čas trajanja te pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi 
predstavniki.  

Vsako spremembo  predstavnikov strank obe stranki druga drugi sporočita najkasneje v roku 
treh (3) dni od nastanka spremembe. Do prejema obvestila iz prejšnjega stavka, se vsa sporočila, 
zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, 
štejejo za veljavno prejeta pri izvajalcu. 
 
 VIŠJA SILA  

11. člen  
Za višjo silo se smatrajo izredni dogodki, ki v času sklepanja pogodbe niso obstajali in jih 

stranki nista mogli predvideti ter so nastali brez vpliva in volje pogodbenih strank.  
Za višjo silo se smatrajo: požar, vojna, mobilizacija, naravne katastrofe oz. okoliščine, ki 

ustrezajo zakonskemu opisu višje sile. Stranka pri kateri so nastale okoliščine, zaradi katerih je 
onemogočena ali otežkočena izpolnitev pogodbenih obveznosti, mora o nastanku višje sile takoj 
oziroma najkasneje v roku 10 dni pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko. Če tega ne stori 
odgovarja za škodo, ki jo je druga stran imela zato, ker ni bila pravočasno obveščena.  

  
IZJAVA O LASTNIŠTVU 

12. člen 
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti 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, 
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- 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 

13. člen 
  Vse morebitne spore, nastale na osnovi tega sporazuma, rešujeta 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: 

- Povabilo k oddaji ponudbe št. POV22-022 z dne _______________, 
- ponudbeno dokumentacijo, št. _________ z dne ____________,  
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.  

 

ODPOVED POGODBE BREZ ODPOVEDNEGA ROKA 
14. člen 

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

- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno z določili pogodbe, zaradi česar je prejel že 
najmanj dve opozorili,  

- če je v tej pogodbi tako določeno,  

- če vrednost izvedenih del doseže pogodbeno vrednost, vključno z 20 % preseganjem, 

- 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 dobave po tej pogodbi. 
Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo s 60-dnevnim odpovednim rokom, 

ki začne teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki  vročen 
s priporočeno poštno pošiljko. Stranki se lahko 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.   
 
PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE 

15. člen 
 Priloge k tej pogodbi so:  
- obrazec ponudbe št. _______, z dne _______, 
- tehnična specifikacija z dne __________. 
 Sestavni deli te pogodbe so tudi: 
- Povabilo k oddaji ponudbe, št. POV22-022, z dne ____________, 
- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. ___________, z dne _________. 
 Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba. 
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KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
V primeru spremembe te pogodbe, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks.  
Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V 

primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot je določen v tej pogodbi, ne predloži izjave o lastništvu, 
pogodba preneha veljati. 

Pogodba postane veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja za obdobje 36 
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. 
________________       Predsednik uprave: 
________________       dr. Ivan Šmon, MBA 
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