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

Sedež družbe: Kranj
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Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

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

Št.: POV20-040
Del. št. MR/EAD Datum: 24. 6. 2020

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za Izvedbo sanacije mostu na
Majdičev log pri Majdičevem mlinu s postavitvijo nove ograje, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz
tega povabila in njegovih prilog.
Naročnik Elektro Gorenjska, d.d. to naročilo izvaja v svojem imenu in za svoj račun, ter, na podlagi
danega pooblastila z dne 17. 6. 2020, tudi v imenu in za račun Mestne občine Kranj. Pravice in
obveznosti naročnikov so razvidne iz predloga pogodbe.
Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi seznam referenčnih del, in sicer:
- za dejanskega izvajalca del: da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno
izvedel vsaj eno izgradnjo ali rekonstrukcijo mosta, enakih ali podobnih dimenzij, kot je most,
ki je predmet tega povpraševanja, v vrednosti najmanj 15.000,00 EUR brez DDV.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora tudi za podizvajalca izkazati reference
v enaki vsebini, kot so zahtevane zgoraj, in v sorazmernem deležu del, ki jih bo izvajal
podizvajalec.
Pod pojmom »dejanski izvajalec« se razume izvajalca, ki bo po pogodbi dejansko izvajal
storitve, in ki je tudi pri referenčnem poslu neposredno sam izvajal gradbena dela.
-

za vodjo del (VD): da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb vodil vsaj eno
izgradnjo ali rekonstrukcijo mosta, enakih ali podobnih dimenzij, kot je most, ki je predmet
tega povpraševanja, v vrednosti gradbenih del najmanj 15.000,00 EUR brez DDV.
VD mora znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku. Če tega ne zna, je ponudnik/izvajalec
dolžan zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje).

Seznam referenčnih del mora vsebovati najmanj podatke: o referenčnem naročniku, opis in vrednost
del. Naročnik ima pravico, da v seznamu navedene reference preveri.
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 do vključno 6. 7. 2020 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,
- iztok.jenko@gek.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,
Elektro Gorenjska, d. d
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA
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PONUDBA1
Številka ponudbe:

___________________

Ponudnik:

______________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________

ID za DDV:

___________________

Kontaktni e-naslov in telefon:

___________________________________, __________________

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV20-040, dajemo naslednjo

PONUDBO
Za predmet naročila:

Izvedba sanacije mostu na Majdičev log pri Majdičevem mlinu s
postavitvijo nove ograje

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 izvedbe vseh del: en mesec po pričetku del (pričetek del določen v pogodbi).
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda v skladu s pogodbo.
Garancijski rok: določen v pogodbi.
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.

PONUDBENI PREDRAČUN s specifikacijo del
Vrednosti se vpisujejo v EUR brez DDV.

Št.

Opis

EM

Količina

1.
2.

Zavarovanje in priprava gradbišča
Rušenje obstoječe kovinske ograje,
nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na
deponijo
Odstranitev betonskih elementov
(robnikov) na mostu, nakladanje na kamion
in odvoz na stalno deponijo, vključno z
plačilom vseh taks
Zarez asfalta

kpl
m1

1,0
60,0

m1

55,0

m1

55,0

Rušenje in odvoz asfalta na robovih mosta
Čiščenje oziroma viskotlačno pranje robne
površine mostu, čiščenje korodirane
armature, premaz armature z npr. Sika
MonoTop 620 in nanašanje inhibitorjev
korozije, kot npr. Sika FerroGard -903
Izdelava opaža novih robov višine do 0,5m,
vključno z opiranjem, vezavo ter
razopaženjem
Dobava in vgradnja betona C30/37
XC4/XD3/XF4 CI 0,2 Dmax 16 S4 v robni
element mostu
Dobava in vgradnja armature do fi12
Izdelava in vgradnja sider za povezavo
novega betonskega venca z obstoječim
betonom
Izdelava, dobava in montaža ograje, viš. 1,2
m, sestavljene iz lesenega držala iz
brezbarvno impregniranega sibirskega
macesna in kovinskega dela, prašno
barvanega z RAL 7016. Vključno s
pritrditvijo na betonski podstavek.

m2
m1

14,0
55

m1

55

m3

3

kg
kos

300
100

m1

60

Dodatna in nepredvidena dela 5%

%

5

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Cena/enoto

Skupaj

SKUPAJ GRADBENA DELA
Ponudnik s podpisom potrjujem, da bomo vsa dela izvedli strokovno in v skladu z zahtevami
naročnika.
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

IZJAVA PONUDNIKA
V zvezi s ponudbo za naročilo Izvedba sanacije mostu na Majdičev log pri Majdičevem mlinu s
postavitvijo nove ograje:
_________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo,
1. da nastopamo s podizvajalcem:

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

_________________________________________________________________________
(naziv in naslov podizvajalca)

2. da nastopamo s skupnim partnerjem:

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

_________________________________________________________________________
(naziv in naslov skupnega partnerja)

3. da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet naročila, in da imamo vsa potrebna dovoljenja
pristojnih organov za opravljanje predmetne dejavnosti.
4. da smo zanesljivi, strokovni ter imamo izkušnje in ustrezno število zaposlenih, ki so sposobni
strokovno in pravočasno izvesti razpisana dela, ter ustrezne tehnične zmogljivosti (prevozna
sredstva, sredstva za delo ipd.). Zagotavljamo, da bomo v celoti, v skladu s pravili stroke, v
skladu z veljavnimi predpisi in s strokovno usposobljenimi delavci izvedli vsa zahtevana dela.
V primeru, da bo naročnik to zahteval, mu bomo predložili vsa potrebna dokazila o tehničnih
kapacitetah in usposobljenosti kadra ter tehničnih zmogljivostih (npr. potrdila o strokovni
izobrazbi, potrdila o opravljenih (in veljavnih) izpitih iz varstva in zdravja pri delu, izpis iz
osnovnih sredstev ipd.).
5. da imamo na razpolago najmanj enega (1) delavca, ki mora imeti opravljen strokovni izpit po
ZGO-1 oziroma po GZ – vodja del (ta oseba je: __________________________, št. vpisa:
________________).
6. da bomo, če bomo izbrani, pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena
ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v
lastništvu naše družbe, 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 z našo družbo (prav tako za naše morebitne podizvajalce). Zavedamo se, da če bomo
predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ničnost pogodbe.
7. Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili dodatno zahtevane dokumente.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

SEZNAM REFERENC

Ponudnik:
Št. pogodbe

Naročnik in predmet
pogodbe

Datum
zaključka del

Vrednost del

Kontaktna oseba (ime in
priimek, telefonska
številka, e-naslov)

Naročnik in predmet
pogodbe

Datum
zaključka del

Vrednost del

Kontaktna oseba (ime in
priimek, telefonska
številka, e-naslov)

Vodja del:
Št. pogodbe

Izjavljamo, da soglašamo, da ima naročnik pravico, da reference preveri.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

PREDLOG POGODBE

Naročnika:
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 za DDV in DŠ: SI 20389264
matična številka: 5175348
in
MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec
ID za DDV in DŠ: SI 55789935,
matična številka: 5874653000
(v nadaljevanju: naročnika, lahko tudi naročnik)
ter
Izvajalec:
_____________________________, ki ga zastopa _______________
ID za DDV in DŠ: SI ______________
matična številka: ________________
sklepata

POGODBO št. POV20-040
Izvedba sanacije mostu na Majdičev log pri Majdičevem mlinu
s postavitvijo nove ograje

UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je naročnik Elektro Gorenjska, d.d. tudi v imenu in za
račun naročnika Mestne občine Kranj, izvedel postopek povpraševanja za izbiro izvajalca v predmetnem
naročilu. Izvajalec je bil izbran na podlagi odločitve naročnika Elektra Gorenjska, d.d. z dne __. __. 2020.
V pogodbi se za naročnika, ki sta podpisnika te pogodbe, uporablja izraz »naročnika«, lahko tudi
le »naročnik«. Ne glede na to, določbe pogodbe veljajo za oba naročnika v enakem obsegu, razen če iz
posamezne določbe pogodbe izhaja, da velja le za enega naročnika.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je izvedba sanacije mostu na Majdičev log pri Majdičevem mlinu s
postavitvijo nove ograje, kot to izhaja iz ponudbenega predračuna s specifikacijo del in ponudbe izvajalca
št. ________ z dne ________, ki sta prilogi te pogodbe.
Izvajalec je na zahtevo naročnika dolžan znotraj pogodbenih del zagotoviti tudi tista dodatna dela,
ki niso izrecno navedena v ponudbenem predračunu, so pa potrebna za varno in popolno funkcionalno
delovanje razpisanega predmeta in se obračunajo v okviru dodatnih in nepredvidenih del. Spremembe in
odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem nalogu ali s
soglasjem naročnika, ki ga mora nadzorni organ ali njemu nadrejeni predstavnik naročnika vpisati v
gradbeni dnevnik.
Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na
predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po
tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi
izvirale iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Naročnik ima pravico, da pogodbeno storitev naroči pri drugem izvajalcu v primeru, da mu
izvajalec v zahtevanem roku ne more zagotoviti izvedbe vnaprej naročene količine in kvalitete zahtevane
storitve, naročnik pa storitev nujno potrebuje. V tem primeru je izvajalec naročniku dolžan povrniti vse
morebitne stroške in škodo, ki jo ima naročnik zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu.
POGODBENA VREDNOST
3. člen
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost (brez DDV) _______ EUR.
DDV se obračuna po trenutno veljavni zakonodaji.
Cene/enoto so fiksne ves čas trajanja pogodbe in naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov
oziroma kakršnega koli povišanja cen/enoto.
Dela se bodo obračunavala po sistemu dejanskih količin in nespremenljivih, fiksnih cen po enoti,
navedenih v specifikaciji ponudbenega predračuna.
V ceno na enoto so zajeti vsi stroški, ki jih bo imel izvajalec z izvajanjem del po tej pogodbi. Vse
stroške, ki jih pogodbene cene na enoto morebiti ne vključujejo (ker jih je, npr. izvajalec pozabil vključiti v
ceno/enoto), vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej
pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.
Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne
razpisne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno
opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na
svojem področju, lahko predvidel.
NAROČILO IN ROK IZVEDBE DEL
4. člen
Izvajalec mora pričeti z deli v roku petih dni po podpisu pogodbe in z njimi zaključiti v roku enega
meseca od pričetka del.
Izvajalec je v zamudi, če po lastni krivdi prekorači časovni okvir za izvedbo del, določenih s to
pogodbo. Če se na primopredaji pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti ali napake, ki so nastale po
izključni krivdi izvajalca, katerih odprava traja več kot 5 (pet) dni, se šteje, da je izvajalec s končnim rokom
dokončanja pogodbenih del v zamudi za ves čas odprave pomanjkljivosti oziroma napak.
Če izvajalec ne opravi del v skladu z dogovorom naročnika oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti, je
naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.
PREVZEM DEL
5. člen
Prevzem del se bo vršil po končanih delih na objektu. Dela so zaključena in prevzeta, ko
naročnikov predstavnik ugotovi, da so vse obveznosti izpolnjene po zahtevah naročnika in to potrdi s
podpisom primopredajnega zapisnika.
Podpis primopredajnega zapisnika predstavlja osnovo za izstavitev računa. Z dokončnim
prevzemom del preide riziko poškodb in naključnega uničenja z izvajalca na naročnika. Če do datuma
dokončnega prevzema posameznega naročila pride do izgube ali škode na objektu, materialu idr., ki
predstavlja predmet pogodbe, mora izvajalec popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo izvedba del,
dogovorjena s to pogodbo, ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride
po krivdi naročnika.
VODJA DEL
6. člen
Vodja del (VD) je _______________________, št. vpisa v IZS: ____________________.
Če bo v času izvajanja del po tej pogodbi izvajalec želel VD zamenjati, mora novi VD izpolnjevati
vse pogoje iz Povabila k oddaji ponudbe, št. POV20-040.
VD mora biti v času izvajanja pogodbenih obveznosti dnevno prisoten na gradbišču.

OBRAČUN IN PLAČILNI POGOJI
7. člen
Izvajalec bo dela, prevzeta s strani naročnika, obračunal na podlagi fiksnih pogodbenih cen/enoto
in dejanskih količin, potrjenih v gradbenem dnevniku. Opravljena dela bo zaračunaval sproti oziroma na
podlagi mesečnih situacij.
Izvajalec je dolžan vsakemu od naročnikov izstaviti svoj račun (naročniku Mestni občini Kranj je
dolžan izstaviti e-račun), in sicer naročniku Elektro Gorenjska, d.d. v višini 2/3 pogodbene vrednosti,
naročniku Mestna občina Kranj pa v višini 1/3 pogodbene vrednosti.
Naročnik je dolžan prejeti račun v desetih (10) dneh po prejemu pregledati. 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 ali delno zavrniti, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Plačilni rok prične
teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. 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 III. odstavku tega člena.
Naročnik bo izvedena dela plačal na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov izvajalca, ki
se morajo obvezno sklicevati na številko naročilnice, in sicer na TRR izvajalca, v roku trideset (30) dni od
datuma prejema računa.
Izvajalec 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.
V primeru zamude plačila je izvajalec upravičen obračunati naročniku zakonite zamudne obresti.
SPLOŠNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA
8. člen
Izvajalec:
- se obvezuje izvesti prevzeta dela v skladu s pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z
uporabo materialov zahtevane kvalitete,
- je odgovoren za kvalitetno in funkcionalno pravilnost izvedenih del. Dela mora opraviti strokovno
in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca,
- mora voditi gradbeni dnevnik. Izvajalec je dolžan omogočiti nadzornemu inženirju naročnika
stalen nadzor nad deli, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del ter spoštovanjem
predpisov iz varnosti in zdravja pri delu.
- je dolžan poskrbeti za zavarovanje gradbišča,
- mora pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo, upoštevati okoljevarstvene predpise,
- bo na lastne stroške vso opremo in vsa izvršena dela zaščitil proti vremenskim vplivom in drugim
poškodbam,
- da bo redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na gradbišču in čistil okolico,
- se obvezuje, da bo pri izvedbi storitev po tej pogodbi pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi
lahko vplivalo na izvršitev pogodbe, in upošteval vse utemeljene zahteve naročnika oziroma
njegovih pooblaščenih predstavnikov,
- se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe, dela izvajal z zadostnim številom delavcev, ki so
ustrezno usposobljeni, in imel na razpolago zadostne tehnične zmogljivosti
V primeru, da naročnik v času garancijske dobe (11. člen pogodbe) ugotovi, da dela niso
opravljena kvalitetno ali v skladu z zahtevami naročnika, je izvajalec dolžan odpraviti napako in delo izvesti
v vsem tako, kot je potrebno.
9. člen
Naročnik se obvezuje:
- predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi, in mu nuditi vse
potrebne informacije za izvedbo del,
- sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe dobavljen pravočasno, v skladu s
tehnično dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
potek in obseg predmeta pogodbe,
- izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo.

NADZORSTVO
10. člen
Predstavnik naročnika ima pravico:
- nadzorovati izvajanje del po potrjeni tehnični dokumentaciji iz predmeta pogodbe in po veljavnih
predpisih, standardih in normativih,
- dati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti v popisu del, ki jih izvajalec zahteva, z
vpisom v gradbeni dnevnik,
- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo iz predmeta pogodbe,
tehničnimi predpisi, standardi in normativi.
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL
11. člen
Izvajalec za opravljena dela daje garancijo za dobro izvedbo del v trajanju 36 mesecev.
Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika (5. člen te pogodbe).
Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške takoj oz. v roku štiriindvajsetih (24) ur začel
odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v
roku treh (3) dni od pisno podane reklamacije naročnika. Soglaša tudi, da, če ne bo pričel z delom v
štirinajstih (14) dneh oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, ima naročnik na
njegovo račun pravico nepravilnosti odstraniti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu.
VIŠJA SILA
12. člen
Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri
izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni
stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).
Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o
nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.
Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse
potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za
čas trajanja višje sile.
POGODBENA KAZEN
13. člen
Če izvajalec ne začne z izvajanjem del v pogodbenem roku (4. člen) in/ali ne dokonča pogodbenih
obveznosti v dogovorjenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati
pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰ vrednosti naročila (brez DDV), s katerim izvajalec zamuja,
vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.
Če izvajalec ne izvede del po tej pogodbi niti v dodatno določenem roku in naročnik pogodbo
odpove, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.
Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, tudi če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila
izvedena z zamudo, s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.
Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od
izvajalca še razliko do popolne odškodnine.
VARNOST PRI DELU
14. člen
Izvajalec je dolžan:
- sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču,
- poskrbeti, da, če istočasno na istem delovišču sodeluje več izvajalcev, le-ti sklenejo pisni sporazum o
skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d.,
- upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani),
predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter
požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi.
Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo izvajalčevi
delavci, naročnik ali tretje osebe.

Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi
vsebino varnostnih načrtov Elektra Gorenjska, d.d.
ODPADKI
15. 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 mora pridobiti evidenčni list, ki
ga mora dostaviti naročniku, kot prilogo računu.
Koristne odpadke (baker, bron, medenina, aluminij, železo, jeklo, mešanice kovin, kabli, ki niso
navedeni pod klasifikacijsko št. 17 05 03) mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče v Kranju oziroma na
drugo za to določeno lokacijo, pri čemer se izpolni zbirni list.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
16. člen
Dela, ki se bodo izvajala na podlagi te pogodbe, bo naročnik nadzoroval in koordiniral preko oseb,
navedenih v tej pogodbi. Za vsa dela mora izvajalec voditi dnevnik o izvajanju del, skladno z veljavno
zakonodajo, ki ureja izvajanje razpisanih del.
Pooblaščena oseba s strani naročnika Elektro Gorenjska, d.d. je ______________ (tel. _________,
e-pošta _____), s strani naročnika Mestna občina Kranj pa ______ (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 pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo
del po tej pogodbi.
S strani izvajalca bo za nadzor in koordinacijo odgovorna oseba _____________ (tel. ______), ki je
pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves
čas trajanja pogodbe dolžna neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.
Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3)
dneh po nastali spremembi.
POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
17. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge
stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani
vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te
pogodbe.
Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata,
da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki
bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali
morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.
Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in
zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik izvajalca o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi
svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov obvešča preko objav na svoji spletni strani.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
18. 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
19. 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 podizvajalec, o čemer mora izvajalec seznaniti vsakega
podizvajalca.
REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE
20. člen
Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v
duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po
sedežu naročnika.
Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo,
predvsem Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 s spremembami), poleg te pogodbe in zakonodaje pa
se upošteva še:
- povabilo k oddaji ponudbe, št. POV20-040 z dne 24.6.2020,
- ponudbeno dokumentacijo, št. _________ z dne ____________,
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.
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 (razen če ni v drugih določbah pogodbe drugače določeno),
- 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 izvajalec ne upošteva ekonomskega interesa naročnika,
- če naročnik nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene storitve.
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
21. člen
Priloge k tej pogodbi so:
- izpolnjen obrazec ponudbe s ponudbenim predračunom s specifikacijo del, št. _______ z dne
_______.
Sestavni deli te pogodbe so tudi:
- Povabilo k oddaji ponudbe, št. POV20-040 z dne 24.6.2020,
- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, 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
22. člen
Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V primeru,
da dobavitelj 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) (velja za vse skupne ponudnike in podizvajalce), pogodba preneha veljati.
Pogodba se sklepa od datuma podpisa pogodbe do izvedbe vseh del v roku enega meseca od
pričetka del. Vsaka od strank lahko od pogodbe odstopi s 15-dnevnim odpovednim rokom.
Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

____________, dne _____________
(kraj)

Kranj, dne ____________

Izvajalec:

Naročnika:

________________
________________
________________

Elektro Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Mestna občina Kranj:
Matjaž Rakovec, župan

