
 

 

 
 
Št.: POV21-019 

Del. št. MR/EAD - 
Datum: 23. 4. 2021 

 
 
ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe  
 
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za preureditev obstoječega 
poslovnega objekta KN Radovljica, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih 
prilog.  
 
V skladu s projektno dokumentacijo se predvideva naslednja obnovitvena dela: 
- v zahodnem delu se v severnem delu objekta namesto garaž uredijo pisarniški prostori s 
pripadajočimi pomožnimi prostori, 
- v južnem delu objekta se uredijo delavniški in skladiščni prostori, 
- v vzhodnem delu se v pritličju preuredijo pisarniški, delavniški in pomožni prostori, 
- v mansardi se uredijo poslovni prostori. 
 
Rok izvedbe bo v obdobju od 15. 6. 2021 do 15. 9. 2021. Točen terminski plan se bo pripravil po 
zaključeni izbiri izvajalca. 
 
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi izpolnjen obrazec za dokazovanje zahtevanih referenc, da je v 
zadnjih petih letih do roka za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj eno celovito obnovo poslovnega 
objekta (vključena vsa gradbeno-obrtniška dela, kot so zajeta v predmetnem naročilu) v vrednosti 
najmanj 70.000 EUR (brez DDV). 
 
Ponudnik se mora udeležiti ogleda objekta in predvidenih del. Ogled bo naročnik organiziral 4. 5. 2021 
ob 8. uri (zbirno mesto: KN Radovljica, Ljubljanska cesta 42, 4240 Radovljica). Za termin ogleda se 
mora ponudnik predhodno dogovoriti s predstavnikom naročnika, ki je: Robert Jošt, tel. 031 638 745 
ali e-pošta: robert.jost@elektro-gorenjska.si. Če se ponudnik ne udeleži ogleda, mora ponudbi 
predložiti potrdilo, da ima vse informacije in podatke za kvalitetno pripravo ponudbe in izvedbo del za 
ponudbeno vrednost. 
 
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.  
 
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 oziroma bodo vložene pri naročniku do vključno  
12. 5. 2021, do 10. ure, na e-naslov: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si. Ponudbe, katere bo 
naročnik prejel po navedenem datumu in uri, bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 

- marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si in 

- robert.jost@elektro-gorenjska.si. 
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Datum dokumenta


 


Številka dokumenta NAV


 


Opomba


Povabilo k oddaji ponudbe - Preureditev obstoječega poslovnega objekta KN Radovljica


Opozorilo


 


Projekt


 


Sredstvo


 


Številka pogodbe


 


Šifra sredstva KO šifra Parc. štev.


Večnivojsko
parafiranje


 


Lastnik javnega naročila Marjeta Rozman


Večnivojsko parafiranje Da


Podpisnik Nivo Parafirano Datum Zap. st. parafa Dostop Opomba


Marjeta Rozman 1 Da 23.4.2021 1 Da  


Robert Jošt 2 Da 23.4.2021 2 Da  


Franci Malenšek 2 Da 29.4.2021 4 Da  


Simona Kancler 2 Da 23.4.2021 3 Da parafiral namestnik v času parafiranja, Blaž Pipp


Špela Sajovic 3 Da 29.4.2021 5 Da  


Mateja Nadižar Svet 4 Da 29.4.2021 6 Da parafiral namestnik v času parafiranja, Marjeta Rozman


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

 

 

Predsednik uprave: 

dr. Ivan Šmon, MBA 

  
  
 
 
 
 
 
 
          
Priloge: 

- ponudba 

- ponudbeni predračun 

- projektna dokumentacija (PZI), št. projekta: 878PZI/2020 

- referenčno potrdilo 

- potrdilo o ogledu oz. izjava 

- predlog pogodbe 
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PONUDBA  
 
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV21-019, dajemo naslednjo 
 

PONUDBO1 
 

Za predmet naročila: Preureditev obstoječega poslovnega objekta KN Radovljica 

 

Cena v EUR brez DDV  
 

__________________ EUR 

 

Cena v ponudbi je končna in 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. 
 

Vodja del (navesti ime in 

priimek ter številko vpisa v 

IZS)  

 

__________________________________________________ 

 
Rok izvedbe je do 15. 9. 2021. 
 
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa oziroma situacij.  
 
Garancijski rok: _____ (najmanj 36) mesecev. 
 

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

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

Žig in podpis: 

 

 
 
 

 
1 Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, 
zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, 
od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. 
Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo. 
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PONUDBENI PREDRAČUN IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
Ponudbeni predračun in projektna dokumentacija (PZI), št. projekta: 878PZI/2020, sta objavljena posebej, 
na spletni strani naročnika.  
 
 
 
 
 
Ponudnik s podpisom potrjujem, da bom gradbena dela za preureditev obstoječega poslovnega objekta KN 
Radovljica izvedel strokovno in v skladu z zahtevami naročnika.  
 
 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 
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REFERENČNO POTRDILO 
 

 

Potrjujemo, da je ponudnik/izvajalec 

 

 
 
v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe za predmetno naročilo, uspešno izvedel celovito 
obnovo poslovnega objekta (vključena vsa gradbeno-obrtniška dela, kot so zajeta v predmetnem 
naročilu): 
 

Poz. Pogodbeni objekt in kratek opis del Leto zaključka 
del 

Pogodbena vrednost 

1.    

2.    

 
Kot uspešna izvedba se smatra izvedba v skladu z določili pogodbe (kakovost, rok itd.). Naročnik ima 
pravico preveriti reference. Če jih ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. 
 
Naročnik referenčnega posla: ___________________________________________________________ 
 

 

Kontaktna oseba naročnika za preverjanje reference (ime in priimek, e-pošta, tel.): 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
V/na ______________, dne ________________ 
 

Žig in podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika:    

_____________________________________________ 
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PRILOGA-ogled 
 
 

POTRDILO 
 

o prisotnosti pri ogledu 
 
 
 
 
Predstavniku družbe _______________________________________________________, 
 
__________________________________________________________________________ 
 
potrjujemo prisotnost pri ogledu objektov v postopku naročila Preureditev obstoječega poslovnega 
objekta KN Radovljica, št. POV21-019. 
 
Prisotnost pri ogledu: 
 
- predstavniki ponudnika: ________________________________________________ 
 
 
 
Dne _______________________ 
 
 
 
 
Žig in podpis predstavnika naročnika: 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IZJAVA 
 
Ogleda objektov v postopku naročila Preureditev obstoječega poslovnega objekta KN Radovljica, se 
nismo udeležili, ker razpolagamo z vsemi informacijami za strokovno in kvalitetno pripravo ponudbe 
in, v primeru izbire, strokovno in kvalitetno izvedbo del za ponudbeno vrednost.  
 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 
 

  
Žig in podpis: 
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PREDLOG POGODBE 
 

Naročnik: 
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d, Ulica Mirka Vadnova 
3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA 
Identifikacijska št. za DDV: SI20389264 
 
in  
 
Izvajalec: 
__________, ki ga zastopa direktor ______ 
Identifikacijska št. za DDV: SI______  
 
sklepata naslednjo 
 

POGODBO št. POV21-019 
 

PREUREDITEV OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA KN RADOVLJICA 
 
 
PREDMET POGODBE 
1. člen 

Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvajanje gradbena dela po ponudbi št. ____ z dne 
____, ki je sestavni del te pogodbe.  
 
POGODBENA VREDNOST 
2. člen 

 
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša skupna pogodbena vrednost (brez DDV) ____ 

EUR. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.  
Vrednost(i) na enoto je(so) fiksna(e) do izteka pogodbe. Pogodbena vrednost vključuje vse 

stroške izvajalca s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, 
povezani s predmetom naročila. 
 
ROK IZVEDBE 
3. člen 

Dela po tej pogodbi mora izvajalec izvesti do 15. 9. 2021. 
 
DOKONČNI PREVZEM 
4. člen 

Za dokončni prevzem del po tej pogodbi se šteje zaključitev vseh del po tem naročilu, predaja 
celotne izdelane potrebne dokumentacije in naročnikova potrditev v gradbenem dnevniku, da so dela 
zaključena.  
 
PLAČILNI POGOJI 
5. člen 

Izvedena dela se bodo obračunala po sistemu fiksnih cen po enoti (naročnik ne bo priznaval 
nikakršnih povišanj cene na enoto, ne glede na več ali manj dela), navedenih v ponudbenem 
predračunu, in dejansko izvedenih delih. Izvajalec bo izvedena dela obračunal na podlagi enotnih 
pogodbenih cen in dejanskih količin, potrjenih z vpisom v knjigo obračunskih izmer. Opravljena in s 
strani naročnika potrjena dela bo izvajalec zaračunaval sproti oziroma na podlagi mesečnih situacij, 
najkasneje do 5. dne v tekočem koledarskem mesecu za pretekli koledarski mesec. 
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  Naročnik bo izvedena dela plačal na podlagi prejetega in pravilno izstavljenega računa 
izvajalca, v roku 30 dni od datuma izdaje računa na TRR izvajalca. Račun se mora obvezno sklicevati na 
številko naročilnice oziroma te pogodbe. 
  V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonite zamudne obresti. 
 
DOLŽNOST IZVAJALCA 
6. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno, kakovostno in v 
skladu z obstoječimi predpisi in standardi, ki urejajo predmet naročila. Upoštevati mora tudi ustrezne 
okoljevarstvene predpise (če je to potrebno).  

Morebitne ugotovljene napake opravljenih del, ugotovljene pri pregledu, mora izvajalec 
odpraviti v roku treh delovnih dni oziroma v posebej dogovorjenem roku z naročnikom. 

Izvajalec odgovarja za vso eventualno nastalo škodo, ki bi jo naročniku povzročili izvajalčevi 
delavci pri opravljanju svojega dela. O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma 
obvestiti. Povzročena škoda se ugotovi ob skupnem ogledu predstavnikov obeh pogodbenih strank. 

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbe upoštevati zlasti določila Obligacijskega zakonika in 
Zakona o varnosti in zdravju pri delu z vsemi spremembami in podzakonskimi akti, ter ostale predpise, 
ki veljajo za predmet naročila. 
 
DOLŽNOST NAROČNIKA 
7. člen  

Naročnik je dolžan: 
- nuditi izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,  
- nadzorovati izvajanje pogodbenih del, 
- redno izvajati plačila v skladu s to pogodbo. 

 
NADZOR 
8. člen 

Naročnik bo izvajanje pogodbenih del nadzoroval preko svojega predstavnika, ki je: ____ (tel. 
_____, e-pošta: ______). Nadzornik je dolžan vsaj 2x tedensko opraviti nadzor nad izvajanjem del in 
opraviti ustrezne vpise v gradbeni dnevnik ter ima še naslednje obveznosti:  
- dajati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti, ki jih izvajalec zahteva, 
- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s to pogodbo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi in 
ukrepi za varno delo, 
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek 
in obseg predmeta pogodbe. 

 
ODPADKI 
9. člen 
 Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da bo odpadke, ki nastajajo pri njegovem delu in so 
za naročnika nekoristni, neposredno prepuščal zbiralcu odpadkov, pri tem pa bo moral pridobiti 
evidenčni list, ki ga mora dostaviti naročniku, kot prilogo računu.   
 Koristne odpadke, ki vsebujejo baker, bron, medenino, aluminij, železo, jeklo, mešanico kovin 
idr. in kable, mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče v Kranju ali Žirovnici oziroma na drugo za to 
določeno lokacijo, pri čemer mora izpolniti evidenčni list in ga dostaviti naročniku. 
 
VARNOST PRI DELU  
10. člen 

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na delovišču. 
Izvajalec je dolžan tudi upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja 

(s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS s področja varnosti 
in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti delovišče v skladu z veljavnimi 
predpisi. 
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Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na delovišču utrpijo izvajalčevi 
delavci, naročnik ali tretje osebe. 

Če 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. 

Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi 
vsebino Pisnega sporazuma s prilogami. 

V primeru, da 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. 
 
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL 
11. člen 

Garancijski rok za dobro izvedbo gradbenih del po tej pogodbi je najmanj 36 mesecev oziroma 
v skladu s ponudbo izvajalca (v prilogi), če je ta ugodnejši za naročnika. 
 
FINANČNO ZAVAROVANJE 
12. člen 

  Izvajalec mora naročniku v desetih dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, v višini 
10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en mesec po preteku 
veljavnosti te pogodbe.   

  Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če izvajalec:  
i. ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe  
ii. ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe   
iii. ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe  
iv. ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe  
v. preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. 

 
POGODBENA KAZEN 
13. člen 

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak 
zamujeni koledarski dan plačati naročniku kazen v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti z DDV, do največ 
10 % pogodbene vrednosti z DDV. 
  Če izvajalec ne opravi del po tej pogodbi in naročnik odpove to pogodbo, ima naročnik pravico 
obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.  

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.  
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
14. člen 

Naročnikov predstavnik za izvedbo pogodbenih del je ____ (tel. _____, e-pošta:___). 
Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po 

tej pogodbi in sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe ter mu nudi vse potrebne podatke, ki jih 
je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.  

Izvajalčev predstavnik za izvedbo pogodbenih del je ____ (tel. _____, e-pošta:___). 
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 

izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki ves čas 
trajanja pogodbe. 

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku 3 
dni po zamenjavi.  
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POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
15. člen 

Stranki pogodbe se zavezujeta, da bosta vse podatke, vezane na predmet pogodbe šteli za 
poslovno skrivnost, in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali izključno za realizacijo pogodbenih 
obveznosti, razen če vsebina pogodbe in ostali podatki niso vezani na veljavno zakonodajo s področja 
dostopa do informacij javnega značaja.  

Brez predhodnega soglasja naročnika, izvajalec ne sme kakršne koli naročnikove 
dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za 
izven pogodbene namene.  

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov 
zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne 
zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku 
ne bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te 
pogodbe, razen če tako zahteva zakonodaja, ali odredba sodišča oziroma na podlagi izrecnega pisnega 
soglasja pogodbenih strank. 

Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti. 
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
16. 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 
17. 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 morebitni podizvajalec, o čemer mora izvajalec 
seznaniti vsakega podizvajalca. 
 
REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE 
18. člen 

Za vse, kar ni določeno s to pogodbo, se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja. 
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. 

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,   
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- 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 naročena pogodbena dela oziroma dobave blaga. 
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  
19. člen 

Priloga pogodbe je: 
- s strani izvajalca izpolnjen obrazec Ponudbe št. ___ z dne ___, s popisom del. 

Sestavni del pogodbe je tudi: 
- povabilo k oddaji ponudbe št. POV21-019, z dne ___, 
- celotna ponudba dobavitelja št. _____ z dne ____. 
- 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 (februar 2015)). 

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.   
 
KONČNE DOLOČBE  
20. člen 

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob 
izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.  

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V 
primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, določen v tej pogodbi ali v pozivu naročnika, ne predloži 
finančnega zavarovanja (12. člen) in izjave o lastništvu (17. člen), pogodba preneha veljati.  

Pogodba velja za določen čas od podpisa do izvedbe vseh del po tej pogodbi v dogovorjenem 
roku (3. člen). 

Pogodba je podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank 
en izvod. 
 
 
Kranj, dne _____________      
 
 
Izvajalec:         Naročnik:  
________        Elektro Gorenjska, d. d. 
Direktor:        Predsednik uprave: 
________        dr. Ivan Šmon, MBA 
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