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Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za sklenitev pogodbe o davčnem pregledu v družbi Elektro Gorenjska, 
d.d. 

 

Spoštovani, 
 
vabimo vas, da nam posredujete vašo zavezujočo ponudbo za izvedbo davčnega pregleda v družbi Elektro 
Gorenjska, kot izhaja iz nadaljevanja: 

1 PREDMET PREGLEDA 

Predmet pregleda je davčno poslovanje družbe Elektro Gorenjska, d. d. v letih 2016 in 2017.  

2 CILJI PREGLEDA: Izvajalec pregleda naj izvede: 

a) Pregled skladnosti z ZDDPO, predvsem: 

• Preveritev usklajenosti davčnega obračuna z računovodskimi izkazi ter identifikacija razlogov za 
morebitna odstopanja na podlagi pregleda podporne dokumentacije, 

• Pregled in komentar obračunov DDPO, 

• Pregled optimalnosti izrabe davčnih olajšav in drugih zmanjšanj davčne osnove; 

b) Pregled skladnosti z ZDDV, predvsem: 

• Preveritev obračuna DDV na podlagi vzorca, 

• Pregled poslov s SODO d.o.o. 

• Preveritev transakcij, ki so predmet obrnjene davčne obveznosti na podlagi vzorca; 

c) Pregled skladnosti z ZDOH, predvsem: 

• Preveritev obračuna akontacije dohodnine in socialnih prispevkov na podlagi vzorca zaposlenih, 

• Preveritev davčne obravnave drugih izplačil po kolektivni pogodbi in internih aktih družbe (regres, 
nagrade, bonitete…);  

d) Preveritev davčne obravnave drugih izplačil (odškodnina, služnostne pravice)Predstavitev morebitnih 
ugotovljenih davčnih tveganj ter 

e) Svetovanje in priporočila glede implementacije izboljšav na pregledanih in/ali drugih področjih glede na 
ugotovitve pregleda in potrebe naročnika. 

Pregled mora biti izveden v skladu s hierarhijo pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov. 

Ponudnik naj pregled izvede in zaključi v časovnem okviru 15. 5. – 15. 6. 2018. 

Ponudnik naj v ponudbi navede izvedene referenčne posle in predstavi člane revizijske skupine s kratkimi CV. 
Navede naj tudi predviden obseg delovnih ur posameznega člana skupine. 
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Ponudnik mora v ceno vključiti vse stroške (potne, materialne idr.) in plačilne pogoje, pri čemer naj upošteva, da je 
cena fiksna do zaključka pregleda in plačilni rok 30 dni od izstavitve računa. 
 
Ponudba naj bo veljavna najmanj do 30. 5. 2018. 
 
Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, 
naveden v ponudbi). 
 
Vašo ponudbo, prosimo, pošljite na naš naslov, v zaprti kuverti s pripisom "NE ODPIRAJ – PONUDBA – DAVČNI 
PREGLED 2018", do vključno četrtka, 29. 3. 2018 (naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo tega dne do 14. 
prispele na njegov naslov). Odpiranje ponudb ne bo javno.  
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 04/2083-505 (Aljaž Hribernik, e-naslov: aljaz.hribernik@elektro-
gorenjska.si). 
 
Ponudnik bo o izbiri obveščen po sprejemu sklepa na nadzornem svetu naročnika oz. predvidoma do konca aprila 
2018. 
 
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/javna-narocila. 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 ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe. 
 
Naročnik na tem mestu ponudnika nadalje opozarja, da mora, na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami), 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. 

 
 
S spoštovanjem. 

 
 
Elektro Gorenjska, d. d. 
Predsednik uprave: 
mag. Bojan Luskovec  
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