Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni naslov:
Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Št.: POV20-036

Klicni center: 080 30 19
Klici iz tujine: +386 4 2083 333
Faks: 04 2083 600
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
www.elektro-gorenjska.si

Del. št. ŠS/EAD - 2292370
Datum: 5. 5. 2020

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za Dobavo energijsko učinkovite
računalniške opreme, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog. Ponudnik
lahko odda ponudbo za en sklop, dva sklopa ali vse sklope, in sicer:
- 1. sklop: PRENOSNI RAČUNALNIKI
- 2. sklop: MONITORJI
- 3. sklop: TISKALNIKI.
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. 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 12. 5. 2020 do 10. ure, na e-naslov:
spela.sajovic@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:
- spela.sajovic@elektro-gorenjska.si,
- spela.dolinar@elektro-gorenjska.si.
OPOZORILO:
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani:
http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/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.
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 izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve
pogodbe.
Lepo pozdravljeni,

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Priloge:

IVAN
ŠMON

-

ponudba s ponudbenim predračunom
tehnična specifikacija
osnutek pogodbe
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Digitally signed
by IVAN ŠMON
Date: 2020.05.05
10:07:41 +02'00'

PONUDBA1
Številka ponudbe:

___________________

Ponudnik:

______________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________

ID za DDV:

___________________

Kontaktni e-naslov in telefon:

___________________________________, __________________

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV20-036, dajemo naslednjo

PONUDBO
1. SKLOP: PRENOSNI RAČUNALNIKI
Cena v EUR (brez DDV):

__________________ EUR

2. SKLOP: MONITORJI
Cena v EUR (brez DDV):

__________________ EUR

3. SKLOP: TISKALNIKI
Cena v EUR (brez DDV):

__________________ EUR

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 dobave je osem tednov od podpisa pogodbe.
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni dobavi blaga.
Veljavnost ponudbe:

Kraj in datum:

____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe

Ponudnik:
Žig in podpis:

1

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga,
da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti
nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih
oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik
dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku
moral predložiti predmetno izjavo.
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I. PONUDBENI PREDRAČUN
1. sklop: PRENOSNI RAČUNALNIKI
Št.

Opis

Količina

Enota

1.1

Prenosni računalnik tip A

26

kos

1.2

Prenosni računalnik tip B

10

kos

Cena/enoto
v EUR brez
DDV

Skupaj
v EUR brez DDV

SKUPAJ v EUR brez DDV:

2. sklop: MONITORJI
Št.

Opis

2.1

Monitorji

Količina

30

Enota

Cena/enoto
v EUR brez
DDV

Skupaj
v EUR brez DDV

kos
SKUPAJ v EUR brez DDV:

3. sklop: TISKALNIKI
Št.

Opis

3.1

Multifunkcijski tiskalnik
A4 laserski barvni tip A
Multifunkcijski tiskalnik
A4 laserski barvni tip B
Multifunkcijski tiskalnik
A3 laserski barvni

3.2
3.3

Količina

Enota

2

kos

3

kos

2

kos

Cena/enoto
v EUR brez
DDV

SKUPAJ v EUR brez DDV:

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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Skupaj
v EUR brez DDV

II. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
1. SKLOP: PRENOSNI RAČUNALNIKI
1.1 Prenosni računalnik tip A
Ponujeno:

proizvajalec_____________________________________________________
model__________________________________________________________

Minimalne tehnične zahteve:
Ohišje
struktura iz magnezija, aluminija ali drugih kompozitnih materialov (ABS
plastika ni dovoljena)
Procesor
Intel Core i7 zadnje generacije z vgrajeno vPro tehnologijo
Grafika
Vgrajena, Intel UHD 620
Pomnilnik
16GB DDR4-2400 v konfiguraciji 2 x 8 GB
Podpora za max. 32 GB RAM
Disk
256GB M.2 NVMe TLC SSD
Mrežna povezljivost
Gigabitna mrežna kartica z vPro tehnologijo
Brezžično omrežje 802.11 AC 2x2 + Bluetooth 4.2 s podporo vPro
LTE modul - Reža za SIM kartico dostopna z zunanje strani ohišja
Zaslon in kamera
15.6'' LED FHD (1920x1080), anti-glare, svetilnost vsaj 400 cd/m2
Vgrajena spletna kamera z IR senzorjem, 720p HD
Priključki in reže
HDMI 1.4b, 2x USB 3.1 najmanj en napajan, 1x USB 3.0 Tip-C s podporo za
Thunderbolt, RJ45, priključek za naglavni komplet slušalk z mikrofonom
3,5mm (audio combo), namenski priključek za priklopno postajo
Baterija in napajanje
Integrirana 3 celična baterija s kapaciteto vsaj 56 Wh, Li-ion tehnologija
izdelave
Priložen najmanj 65 W Smart AC Adapter, ki omogoča hitro polnjenje baterije
(50% v 30 minutah)
Varnost in nadzor
Reža za Kensington varnostni kabel
Bralnik prstnih odtisov
Integriran čitalnik pametnih kartic
Integriran TPM 2.0
vPro AMT podpora
Okoljski parametri
ENERGY STAR® kvalifikacija
Proizvodnja, skladna z ROHS direktivami
Glasnost naj ne presega 17 dbA – ko je vgrajen samo SSD
Priložena oprema
Priklopna postaja z možnostjo priklopa dveh monitorjev preko DisplayPort
vmesnika s priloženim dodatnim napajalnikom, povezava s prenosnikom
preko namenskega priključka za priklopno postajo
Tipkovnica (običajna, ne slim) z USB priklopom ter slovensko razporeditvijo
tipk
Laserska miška z USB priklopom, ločljivosti vsaj 1000 DPI
Priložena tipkovnica in miška morata biti od istega proizvajalca kot ponujeni
računalnik
Dodatne zahteve
Za prenosnik tip A in prenosnik tip B zahtevamo enako priklopno postajo
Operacijski sistem
Prednameščen Microsoft Windows 10 Professional 64-bit
Tipkovnica
S slovensko razporeditvijo tipk, osvetljena od zadaj, odporna proti razlitju
Garancija
3 leta, tudi za baterijo
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1.2 Prenosni računalnik tip B
Ponujeno:

proizvajalec_____________________________________________________
model__________________________________________________________

Minimalne tehnične zahteve:
Ohišje
struktura iz magnezija, aluminija ali drugih kompozitnih materialov (ABS
plastika ni dovoljena)
Procesor
Intel Core i7 zadnje generacije z vgrajeno vPro tehnologijo
Grafika
Vgrajena, Intel UHD 620
Pomnilnik
16GB DDR4-2400 v konfiguraciji 2 x 8 GB
Podpora za max. 32 GB RAM
Disk
256GB M2 NVMe TLC SSD
Mrežna povezljivost
Gigabitna mrežna kartica z vPro tehnologijo
Brezžično omrežje 802.11 AC 2x2 + Bluetooth 4.2 s podporo vPro
LTE modul - Reža za SIM kartico dostopna z zunanje strani ohišja
Zaslon in kamera
14'' LED FHD (1920x1080), anti-glare, svetilnost vsaj 400 cd/m2
Vgrajena spletna kamera z IR senzorjem, 720p HD
Priključki in reže
HDMI 1.4b, 2x USB 3.1 najmanj en napajan, 1x USB 3.0 Tip-C C s podporo za
Thunderbolt, RJ45, priključek za naglavni komplet slušalk z mikrofonom
3,5mm (audio combo), namenski priključek za priklopno postajo
Baterija in napajanje
Integrirana 3 celična baterija s kapaciteto vsaj 50 Wh, Li-ion tehnologija
izdelave
Priložen najmanj 65 W Smart AC Adapter, ki omogoča hitro polnjenje baterije
(50% v 30 minutah)
Varnost in nadzor
Reža za Kensington varnostni kabel
Bralnik prstnih odtisov
Integriran čitalnik pametnih kartic
Integriran TPM 2.0
vPro AMT podpora
Okoljski parametri
ENERGY STAR® kvalifikacija
Proizvodnja, skladna z ROHS direktivami
Glasnost naj ne presega 17 dbA – ko je vgrajen samo SSD
Priložena oprema
Priklopna postaja z možnostjo priklopa dveh monitorjev preko DisplayPort
vmesnika s priloženim dodatnim napajalnikom, povezava s prenosnikom
preko namenskega priključka za priklopno postajo
Tipkovnica (običajna, ne slim) z USB priklopom ter slovensko razporeditvijo
tipk
Laserska miška z USB priklopom, ločljivosti vsaj 1000 DPI
Priložena tipkovnica in miška morata biti od istega proizvajalca kot ponujeni
računalnik
Dodatne zahteve
Za prenosnik tip A in prenosnik tip B zahtevamo enako priklopno postajo
Operacijski sistem
Prednameščen Microsoft Windows 10 Professional 64-bit
Tipkovnica
S slovensko razporeditvijo tipk, osvetljena od zadaj, odporna proti razlitju
Garancija
3 leta, tudi za baterijo
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza
zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:
Žig in podpis:
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2. SKLOP: MONITORJI
2.1 Monitor
Ponujeno:

proizvajalec_____________________________________________________
model__________________________________________________________

Minimalne tehnične zahteve:
Tip
LCD zaslon z LED osvetlitvijo, IPS matrika
Diagonala
24 palcev (16:10)
Ločljivost
1920 x 1200 pri 60 Hz
Vidni kot
178°/178° horizontalno/vertikalno
Odzivni čas
5 ms ali manj
Velikost pike
Do 0,275 mm
Svetilnost
Vsaj 300 cd/m2
Kontrast
Statični: vsaj 1000:1; dinamični: vsaj 5,000.000:1
Ergonomija
Nastavljiv po višini (vsaj 150 mm)
Nagib: vsaj -5° do + 23°
Vodoravni zasuk: +/- 45°
Vrtenje zaslona: 90°
Priključki
DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, 3x USB 3.0 (dva za periferijo)
Zvočniki
Brez vgrajenih zvočnikov
Varnost in nadzor
Reža za Kensington varnostni kabel
Okoljski parametri
okoljski certifikat: Energy star 7.0, TCO Edge
Napajanje
Vgrajen napajalnik
Maksimalna poraba ne več kot 45W
Priložena oprema
DisplayPort, VGA, USB, napajalni
Montaža
Podpora za VESA montažo (4 x 100 mm)
Garancija
3 leta

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti
ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:
Žig in podpis:
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3. SKLOP: TISKALNIKI
3.1 Multifunkcijski tiskalnik A4 laserski barvni tip A
Ponujeno:

proizvajalec_____________________________________________________
model__________________________________________________________

Minimalne tehnične zahteve:
Tehnologija tiska
Laserska
Spomin
Min 1 GB RAM
Procesor
1,2 GHz ali več
Velikost papirja
A4, Legal
Kaseta za papir
Vsaj 250 listov
Ročni podajalec
Vsaj 100 listov
Čas za ogrevanje
Max 25 sekund
Vmesniki
Mrežni priklop: mrežna kartica 10/100/1000
2x USB priklop
Kartuše
Kapaciteta ČB kartuše - min. 12.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Kapaciteta barvne kartuše - min. 6.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Priložene črna in barvne kartuše za tiskanje (začetni komplet, manjše
kapacitete)
Licenca
Licenca za MYQ programsko opremo
Tiskanje
Hitrost barvnega tiskanja (A4 strani na minuto ) min. 35
Prva barvna stran natisnjena v manj kot 8 sekund
Ločljivost tiskanja - min. 1200x1200
Emulacije - PCL6, PS3
Avtomatsko obojestransko tiskanje
Skeniranje
Obojestransko barvno skeniranje - da
Scan-to-email - da
Hitrost min. 40 ipm, 300dpi, A4 barvno (obojestransko)
Format skeniranja: PDF, PDF/A, compact PDF, TIFF, JPEG
Avtomatski obojestranski podajalec papirja za skeniranje
Garancija
5 let
Dodatno
Naprava mora biti 100% kompatibilna z MyQ sistemom za nadzor tiskanja
in omogočati priklop MyQ embedded terminala. Ponudnik ali njegov
podizvajalec mora imeti certifikat principala, da je usposobljen MyQ
partner.

EAD - 2292370

3.2 Multifunkcijski tiskalnik A4 laserski barvni tip B
Ponujeno:

proizvajalec_____________________________________________________
model__________________________________________________________

Minimalne tehnične zahteve:
Tehnologija tiska
Laserska
Spomin
Min 512 MB RAM
Procesor
800 MHz ali več
Velikost papirja
A6-A4
Kaseta za papir
Vsaj 250 listov
Ročni podajalec
Vsaj 50 listov
Čas za ogrevanje
Max 30 sekund
Vmesniki
Mrežni priklop: mrežna kartica 10/100/1000
USB priklop
Kartuše
Kapaciteta ČB kartuše - min. 4.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Kapaciteta barvne kartuše - min. 3.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Priložene črna in barvne kartuše za tiskanje (začetni komplet, manjše
kapacitete)
Licenca
Licenca za MYQ programsko opremo
Tiskanje
Hitrost barvnega tiskanja (A4 strani na minuto ) min. 26
Prva barvna stran natisnjena v manj kot 11 sekund
Ločljivost tiskanja - min. 1200x1200
Emulacije - PCL6, PS3
Avtomatsko obojestransko tiskanje
Skeniranje
Obojestransko barvno skeniranje - da
Scan-to-email - da
Hitrost min. 23 ipm, 300dpi, A4 barvno (enostransko)
Format skeniranja: PDF, PDF/A, compact PDF, TIFF, JPEG
Avtomatski obojestranski podajalec papirja za skeniranje
Faxiranje
DA
Garancija
3 leta
Dodatno
Naprava mora biti 100% kompatibilna z MyQ sistemom za nadzor tiskanja
in omogočati priklop MyQ embedded terminala. Ponudnik ali njegov
podizvajalec mora imeti certifikat principala, da je usposobljen MyQ
partner.

EAD - 2292370

3.3 Multifunkcijski tiskalnik A3 laserski barvni
Ponujeno:

proizvajalec_____________________________________________________
model__________________________________________________________

Minimalne tehnične zahteve:
Tehnologija tiska
Laserska
Spomin
Min 4 GB RAM, 320 GB HDD
Procesor
1,2 GHz ali več
Velikost papirja
A6 do SRA3
Kaseta za papir
1x 500 A3
1x 500 A4
Ročni podajalec
Vsaj 100 listov
Čas za ogrevanje
Max 25 sekund
Vmesniki
Mrežni priklop: mrežna kartica 10/100/1000
USB priklop
Kartuše
Kapaciteta ČB kartuše - min. 30.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Kapaciteta barvne kartuše - min. 20.000 strani A4 po ISO /IEC 19798
Priložene črna in barvne kartuše za tiskanje (začetni komplet, manjše
kapacitete)
Čitalec kartic
Čitalec kartic Multi 125kHz, embedded terminal MyQ podpora
Licenca
Licenca za MYQ programsko opremo
Omarica / podstavek
Lahko kot kaseta za papir
Tiskanje
Hitrost barvnega tiskanja (A4 strani na minuto ) min. 55
Prva barvna stran natisnjena v manj kot 5,5 sekund
Največja velikost papirja - SRA3 (320x450 mm)
Ločljivost tiskanja - min. 1200x1200
Emulacije - PCL6, PS3
Avtomatsko obojestransko tiskanje
Skeniranje
Obojestransko barvno skeniranje - da
Scan-to-email - da
Hitrost min. 80 ipm, 300dpi, A4 barvno (obojestransko)
Format skeniranja: PDF, PDF/A, compact PDF, TIFF, JPEG
Velikost originala: max A3+
Avtomatski obojestranski podajalec papirja za skeniranje
Kopiranje
Največja velikost originala A3
Resolucija – min. 600x600
Garancija
5 let
Dodatno
Naprava mora biti 100% kompatibilna z MyQ sistemom za nadzor tiskanja
in omogočati priklop MyQ embedded terminala. Ponudnik ali njegov
podizvajalec mora imeti certifikat principala, da je usposobljen MyQ
partner.
Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti
ustreza zgoraj navedenim opisom.
V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:
Žig in podpis:
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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
Dobavitelj:
_____________________________, ki ga zastopa _______________
identifikacijska št. za DDV: SI ______________
matična številka: ________________
sklepata
POGODBO št. POV20-036
DOBAVA ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME
SKLOP 1: PRENOSNI RAČUNALNIKI
SKLOP 2: MONITORJI
SKLOP 3: TISKLANIKI
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Naročnik je za dobavo energijsko učinkovite računalniške opreme izvedel postopek
povpraševanja, ki ga je dne _________ objavil na svoji spletni strani. Izvajalec je bil na podlagi
izvedenega postopka izbran kot najugodnejši ponudnik.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je dobava prenosnih računalnikov/monitorjev/tiskalnikov (v
nadaljevanju: dobava opreme), kot to izhaja iz ponudbe dobavitelja št. ________, z dne ________, s
ponudbenim predračunom in tehnično specifikacijo. Ponudba dobavitelja s ponudbenim predračunom
in tehnična specifikacija sta prilogi te pogodbe.
Dobavitelj 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. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika,
ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.
V primeru, da se po dobavi izkaže, da je na dobavljeni opremi potreben kakršenkoli poseg za
dosego zahtevanih funkcionalnosti skladno s tehničnimi specifikacijami, vse stroške v zvezi s tem v
celoti krije dobavitelj.
Naročnik ima pravico, da pogodbeno dobavo naroči pri drugem dobavitelju v primeru, da mu
dobavitelj po tej pogodbi v zahtevanem roku ne more zagotoviti izvedbe vnaprej naročene količine in
kvalitete zahtevane opreme. V tem primeru je dobavitelj naročniku dolžan povrniti vse morebitne
stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi naročila dobave opreme pri drugem dobavitelju.
POGODBENA VREDNOST
3. člen
Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost v EUR brez DDV, skladno
s ponudbenim predračunom dobavitelja:
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1. sklop – Prenosni računalniki

______________ EUR

2. sklop – Monitorji

______________ EUR

3. sklop – Tiskalniki

______________ EUR

Skupaj:

______________ EUR

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.
Ponudbena cena vsebuje vse stroške, vezane na izvedbo predmeta naročila, opredeljenega v
2. členu te pogodbe, vključno s stroški, vezanimi na prevoz, takse, dajatve, zavarovanja, eventualne
carine itd., in je na enoto fiksna ves čas trajanja pogodbe.
Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali
neustrezne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) za tiste
dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na
predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju,
lahko predvidel.
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 dobavitelja po tej
pogodbi, je dolžan plačati dobavitelj oziroma bremenijo izključno dobavitelja.
NAČIN IN ROK DOBAVE
4. člen
Dobavitelj bo moral opremo dobaviti naročniku v roku osmih tednov od podpisa pogodbe.
Dobavitelj je v zamudi, če dobave ne izvrši v dogovorjenem roku. V primeru, da dobavitelj
zamudi z dobavo opreme in s tem naročniku nastane škoda, jo je dobavitelj dolžan v celoti povrniti.
Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobave, dogovorjene s to pogodbo do
datuma dokončnega prevzema (V. odstavek 5. člena te pogodbe), ko riziko preide na naročnika. Če do
datuma dokončnega prevzema pride do izgube ali škode na opremi, ki predstavlja predmet pogodbe,
mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo dobava, dogovorjena s to pogodbo,
ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.
KRAJ DOBAVE IN PREVZEM
5. člen
Kraj dobave je na sedežu naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d., razloženo, oziroma drug kraj v
skladu z morebitnim drugačnim dogovorom med naročnikom in dobaviteljem.
Dobavitelj mora opremo pripraviti tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in izgubo
pri transportu ter proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem. Oprema potuje in se
razloži na riziko dobavitelja.
Embalažo je dolžan odpeljati dobavitelj, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.
Naročnik ima pravico zavrniti opremo, če ne ustreza vsem pogojem iz tehnične specifikacije.
Hkrati z opremo mora dobavitelj naročniku dostaviti tudi vso potrebno spremno dokumentacijo (npr.
navodila za montažo/uporabo, navodila za vzdrževanje, potrjene garancijske liste ipd.).
Oprema se šteje za prevzeto, ko naročnik po pregledu opreme podpiše dobavnico oziroma
prevzemni zapisnik.
PLAČILNI POGOJI
6. člen
Naročnik je dolžan račun plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa, ki ga bo dobavitelj izstavil
po dokončnem in uspešnem prevzemu opreme s strani naročnika.
Dobavitelj izstavi račun v papirni ali elektronski obliki. Dobavitelj mora na račun obvezno
navesti številko naročilnice in te pogodbe.
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Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku osmih dni po
prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrniti, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim
datumom. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če dobavitelj 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 dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljen
material v roku, navedenem v I. 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.
GARANCIJSKI ROK
7. člen
Garancijski rok za brezhibno delovanje opreme je naveden v tehničnih specifikacijah za
posamezni sklop oziroma opremo.
V tem času je dobavitelj na svoje stroške dolžan odpraviti napake, ki so v zvezi z dobavljeno
opremo, ki ni v skladu z zahtevami naročnika. V primeru neodprave napak v določenem oziroma
dogovorjenem časovnem obdobju ima naročnik pravico, da sam ali preko tretje osebe izvede vsa
potrebna dela na stroške dobavitelja.
V garancijskem roku mora dobavitelj začeti z odpravo napak v roku 24 ur in jih odpraviti na
svoje stroške najkasneje v roku 3 delovnih dni po prejemu pisno podane reklamacije naročnika. Če
odprava napake terja daljši čas, mora dobavitelj o tem obvestiti naročnika in se pisno dogovoriti za
primeren čas odprave napake. Če tudi v tem, dodatno dogovorjenem roku napake ne more odpraviti,
mora dobavitelj naročniku nuditi nadomestno opremo ali pa, če napake ni možno odpraviti, opremo
zamenjati z novo, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti.
V primeru prijave napake v garancijskem roku, je dobavitelj dolžan prevzeti opremo z napako
pri naročniku in jo po odpravi napake vrniti nazaj na lokacijo, kjer jo je prevzel.
Če v garancijskem roku zaradi istovrstne napake pride do odpovedi 10 % kosov opreme iz
sklopov za dobavo računalnikov, mora ponudnik zamenjati celotno serijo opreme tega sklopa.
Garancija se podaljša za toliko, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati dobavljene opreme.
Garancija za skrite napake traja najmanj toliko časa, kot traja garancija proizvajalca za opremo
s skrito napako.
PODIZVAJALCI
8. člen
Dobavitelj pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so
navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).
Dobavitelj vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del,
ki ga prevzame po pogodbi. Dobavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih
podizvajalcev.
Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če
po sklenitvi te pogodbe dobavitelj želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca,
mora dobavitelj naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjeno lastno izjavo 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 dobavitelj 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.
Dobavitelj 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.
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Naročnik ni dolžan preverjati, ali je dobavitelj predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev
oziroma razreševati sporov med dobaviteljem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo
njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, 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 dobavitelj 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 dobavitelja prejeli plačilo
za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.
POGODBENA KAZEN
9. člen
Če dobavitelj po lastni krivdi ne dobavi opreme v dogovorjenem roku, ima naročnik za vsak dan
zamude pravico od dobavitelja zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰ pogodbene
vrednosti z DDV, vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Če škoda, ki jo utrpi
naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od dobavitelja še razliko do
popolne odškodnine.
Če dobavitelj ne opravi vseh obveznosti, kot je dogovorjeno s pogodbo, in naročnik odpove to
pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10 %
pogodbene vrednosti.
Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem ne
odpoveduje uveljavljanju pogodben kazni, ampak je s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje
pravico do pogodbene kazni. Pogodbeno kazen po tem členu naročnik lahko obračuna vse do plačila
zadnjega računa za opravljene dobave po tej pogodbi. Pogodbeno kazen ob odpovedi pogodbe
naročnik lahko zaračuna v roku 60 dni od odpovedi.
Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
REZERVNI DELI
10.člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo še najmanj 2 leti po izteku garancijske dobe zagotavljal
razpoložljivost in združljivost nadomestnih (rezervnih) delov.
OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
11.člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo:
a) opravil pogodbene obveznosti strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi
dogovori, soglasji, standardi in zakoni ter da bo sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in
nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
b) opozoril naročnika o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način
dobave ali podaljšanje pogodbenih rokov,
c) bo dobavljena oprema nova, neuporabljena, in bo delovala brezhibno ter ne bo imela stvarnih in
pravnih napak,
d) upošteval navodila predstavnika naročnika,
e) storil vse, kar spada v obseg prevzeti obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki
izpolnjeni,
f) varoval poslovno tajnost naročnika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če bo to naročnik
posebej zahteval,
g) upošteval zahteve in določila postopka javnega naročila, navedenega v tej pogodbi.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
12.člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
a) predal dobavitelju vse potrebne informacije za dobavo po tej pogodbi,
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b) sodeloval z dobaviteljem po določilih te pogodbe z namenom, da bo pogodbena izvedba dobave
izvedena v obojestransko korist,
c) tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvršitev pogodbenih obveznosti,
d) enako zanesljivo, kot to zahteva od dobavitelja, tudi sam varoval poslovno tajnost dobavitelja in
da bo v tajnosti obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo to dobavitelj posebej zahteval,
e) o skriti napaki dobavitelja (pisno) obvestil nemudoma, ko je napako opazil,
f) redno izvajal plačila v skladu s to pogodbo.
FINANČNO ZAVAROVANJE
13. člen
Dobavitelj mora, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku ob sklenitvi pogodbe, kot
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, priložiti
bianco menico, skupaj s pooblastilom za izpolnitev v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.
Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en mesec po preteku garancijskega roka za zadnji
dobavljeni material po tej pogodbi.
Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če dobavitelj:
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.
VIŠJA SILA
14. 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.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
15. člen
Pooblaščena oseba 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 dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za
uspešno izvedbo del po tej pogodbi.
Pooblaščena oseba dobavitelja je ______________ (tel. ________). Dobaviteljev predstavnik
je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in
je ves čas trajanja pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.
Vsako spremembo kontaktnih oseb obe pogodbeni stranki druga drugi sporočita 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 dobavitelja, štejejo za veljavno prejeta
s strani dobavitelja.
POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
16. 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
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zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri
realizaciji te pogodbe.
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.
Dobavitelj se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja
in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik dobavitelja o spremembi, dopolnitvi oziroma
razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov obvešča preko objav na svoji
spletni strani.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
17. 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
dobavitelja 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 dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku.
IZJAVA O LASTNIŠTVU
18. člen
Dobavitelj 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 podizvajalec, o čemer mora dobavitelj seznaniti
vsakega podizvajalca.
REŠEVANJE SPOROV
19. 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, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:
- dokumentacijo št. POV20-036 z dne ________,
- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. _________ z dne ____________,
- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _________,
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.
ODSTOP OD POGODBE
20. člen
Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

EAD - 2292370

če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj
dve opozorili,
- če se je proti dobavitelju 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.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi vzrokov iz prejšnjega odstavka, naročnik
plača dobavitelju izvršena dobave, istočasno pa ima pravico obračunati dobavitelju plačilo pogodbene
kazni in plačilo stroškov za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčitev
dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % pogodbene
vrednosti.
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.
Dobavitelj v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli
povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.
-

RAZVEZNI POGOJ
21. 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.
PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE
22. člen
Priloge k tej pogodbi so:
- ponudba s ponudbenim predračunom št. _______, z dne _______,
- tehnične specifikacije,
- priloga - podizvajalec.
Sestavni deli te pogodbe so tudi:
- dokumentacija naročnika, št. POV20-036 z dne _________,
- ponudbena dokumentacija dobavitelja št. ___________, z dne _________.
Priloge in sestavni deli so enako zavezujoči kot pogodba.
KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in ko
dobavitelj predloži:
1. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
garancijskem roku,
2. izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (ZIntPK) – tudi za vse skupne ponudnike in podizvajalce.
Pogodba se bo sklenila od datuma podpisa do zaključka dobave vse opreme.
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Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

Kranj in datum: ______________

Kranj in datum: ______________

Dobavitelj:
________________
________________
________________

Naročnik:
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
dr. Ivan Šmon, MBA
predsednik uprave

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.
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