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Št.: POV18-005 

 

Del. št. EAD - 
Datum: 23. 1. 2018 

 

 

 

 

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 

 

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za Izvedbo elektromontažnih del 

na SM35 na daljnovodu 110+20 kV Moste-Bohinj, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila 

in njegovih prilog.  

 

Naročnik bo za vse zainteresirane ponudnike organiziral ogled lokacije SM35, in sicer v torek,  

30. 1. 2018, ob 9. uri (zbirno mesto: HE Soteska, Obrne 16, 4263 Bohinjska Bistrica). Za termin ogleda 

se mora ponudnik predhodno dogovoriti s predstavnikom naročnika ( Tomaž Sitar, tel.  

031/611-232, e-naslov: tomaz.sitar@elektro-gorenjska.si).  

 

Ogled lokacije, kjer se bodo izvajala elektromontažna dela, je za vse zainteresirane ponudnike obvezen 

(potrdilo o ogledu v prilogi), ker bodo le na podlagi ogleda lahko pripravili ustrezno ponudbo. Ponudnik, 

ki se ogleda ne bo udeležil, in bo kljub temu oddal ponudbo, bo izločen iz postopka.  
 

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in do kumente 

(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 
2. 2. 2018, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – elektromontažna dela na 
SM35". Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na 
naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj. Ponudbe, katere bo naročnik 
prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne 

odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.  

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih: 

- natasa.kotnik@elektro-gorenjska.si, 

- tomaz.sitar@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 
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najugodnejšega ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o 
izbiri ne bodo neposredno obveščeni.  
 

 

Lepo pozdravljeni, 

 

 

 

 

 

Elektro Gorenjska, d. d 

Predsednik uprave: 

mag. Bojan Luskovec 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- ponudba s ponudbenim predračunom  

- izjava ponudnika 

- predlog pogodbe 

- potrdilo o ogledu lokacije SM35 

- elaborat Sanacija porušenega stebra SM 35 Elektro Gorenjska d. d., št. Načrta 5808 -7P2, št. Projekta 
5808/11, 14. dec. 2017
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PONUDBA  
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV18-005, dajemo naslednjo 

 

PONUDBO 
 

Za predmet naročila: 
Izvedba elektromontažnih del na SM35 na daljnovodu 110+20 kV 

Moste-Bohinj 

 
 

 

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 je šest tednov od obojestranskega podpisa pogodbe. 

 

Garancija na izvedena dela in opremo: ________ (najmanj 36) mesecev.  

 
 

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

 

 

 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 
 

 
 
 
 
 

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 i zpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in 
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vkl jučno 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  
 

Vrednosti se vpisujejo v EUR brez DDV. 

 
 

Zap.št. Opis EM Količina Cena/enoto Vrednost 

  Zamenjava SM35 na DV 110+20kV Moste-

Bohinj: 

 
      

1 Izdelava, poskusna sestava, cinkanje jeklene 

konstrukcije novega SM35 in transport iz 

delavnice do SM35 

 

kg 

 

8.300 

    

2 Demontaža poškodovane konstrukcije kpl 1     

3 Sestava in postavitev novega SM35 kpl 1     

4 Sidranje nosilnega stebra SM33 z jekleno 

vrvjo fi8 

kpl 1     

5 Demontaža havarijskega stebra kpl 1     

6 Zamenjava poškodovanega vodnika Al/Fe 

150/25mm2 in spajanje s kompresijskimi 

podaljševalnimi spojkami (ocena 300 m 
vodnika in 6 kompresijskih podaljševalnih 
spojk in 6 kompresijskih končnih zateznih 
sponk za Al/Fe 150/25) 

 

 

kpl 

 

 

1 

    

7 Dviganje vodnikov in OPGW na SM35  kpl 1     

8 Prenapenjanje OPGW kpl 1     

9 Demontaža medfaznih distančnikov na 20 kV 
strani in ponovna montaža po prenapenjanju 

vodnikov na dveh razpetinah 

 

kpl 

 

1 

    

10 Prenapenjanje Al/Fe 150/25mm2 kpl 1     

11 Izdelava tokovnih lokov (6 kos) kpl 1     

12 Razrez starega stebra in odvoz na deponijo 

(po končanih delih izvajalec preda evidenčne 

liste) 

 

kpl 

 

1 

    

13 Odvoz havarijskega stebra v RTP Polje kpl 1     

    
  

    

  Potrebni material: 
  

    

15 Al/Fe 150/25 mm2 (ocena) m 300     

16 Al/Fe 240/40 mm2 (ocena za tokovne loke) m 12     

17 Podaljševalna kompresijska  spojka za Al/Fe 
150/25 mm2 

kos 6     

18 Kabelj čevlji za tokovne loke kos 12     

19 Zatezna kompresijska sponka za Al/Fe 150/25 

mm2 

kos 6     

20 Napenjalno obešanje za OPGW Ay/ACS 94/25 
premer 14,5 mm 

kos 1     

21 Izolatorska veriga in obešalni material kos 12     

22 Nepredvidena dela (5%) kos 1     

  SKUPAJ brez DDV 
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Količina za jeklo je ocenjena. Obračun za jeklo se bo izvedel po dejanskih količinah. 

 

 

Ponudnik s podpisom potrjujem, da bom vsa dela izvedel strokovno in v skladu z zahtevami naročnika.  

 

 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 

  

Žig in podpis: 
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IZJAVA PONUDNIKA 

  

V zvezi s ponudbo za naročilo Izvedba elektromontažnih del na SM35 na daljnovodu 110+20 kV 
Moste-Bohinj: 

 

_________________________________________________________________________ 
(naziv in naslov ponudnika) 

 

izjavljamo,  

 

1. da nastopamo s podizvajalcem:      DA   NE  
(ustrezno obkrožite) 

 

1. da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet naročila, in da imamo vsa potrebna dovoljenja 

pristojnih organov za opravljanje predmetne dejavnosti.  

2. 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, orodje za obdelavo jeklenih površin, zaščitna sredstva za delo na višini 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.). 

 

3. da imamo na razpolago najmanj enega (1) delavca, ki mora imeti opravljen strokovni izpit po 

ZGO-1 – odgovorni vodja del (ta oseba je: __________________________, št. vpisa v IZS: 
________________).  

 

4. da bomo ob podpisu pogodbe naročniku izročili detajlni terminski plan izvedbe 

elektromontažnih del in dobave materiala, iz katerega bo razviden potek del. Usklajeni 
terminski plan s strani obeh pogodbenih strank je pogoj za veljavnost pogodbe. 

 

5. 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. 

 

 

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 mag. Bojan Luskovec  

identifikacijska št.: SI 20389264 

matična številka: 5175348 

 

in 

 

Izvajalec: 

_____________________________, ki ga zastopa _______________ 

identifikacijska št.: SI ______________ 

matična številka: ________________ 

 

sklepata  

 

POGODBO št. POV18-005 

 

Izvedba elektromontažnih del na SM35 na daljnovodu 110+20 kV Moste-Bohinj 

 

 

PREDMET POGODBE 

1.   člen 

 Predmet te pogodbe je izvedba elektromontažnih del na SM35 na daljnovodu 110+20 kV Moste-

Bohinj z dobavo potrebne opreme (v nadaljevanju: elektromontažna dela), kot to izhaja iz ponudbe 
izvajalca, št. _______________ z dne _____________, in elaborata Sanacija porušenega stebra SM35 

Elektro Gorenjska d. d., št. Načrta 5808-7P2, št. Projekta 5808/11, 14. dec. 2017. 

 Ker bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti in/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. 
  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 javnega naročila. 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 

2.   člen 

  Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost brez DDV, skladno s 
ponudbenim predračunom izvajalca, ________________ EUR.  
  Cene so določene tako, da vsebujejo vse stroške (prevoz, zavarovanje idr.), razen DDV. DDV se 
obračuna po veljavni zakonodaji. 
  Dela, ki so premet te pogodbe, se bodo obračunala po sistemu fiksnih cen po enoti (naročnik ne bo 
priznaval nikakršnih povišanj cene na enoto), navedenih v specifikaciji, ter po dejansko vgrajenih količinah 
materiala. 
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  Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena ne vključuje,  
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 
dokumentacije iz POV18-005 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, izvajalec kot 

strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.  

  Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih 

količin v specifikaciji. 
 

OBRAČUN IN PLAČILNI POGOJI 

3.   člen 

  Izvajalec bo za opravljena dela naročniku izstavil račun na podlagi s strani obeh pogodbenih strank 
podpisanega zapisnika o dokončnem prevzemu del (9. člen te pogodbe). 
  Naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od datuma prejema. Na računu mora biti obvezno navedena 
številka te pogodbe. Če je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik v roku 15 dni od prejema 
pravico delno ali v celoti zavrniti.  

  Če bo naročnik račun plačal z zamudo, ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.  

  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.  
 

ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL 

4.   člen 

  Rok izvedbe vseh elektromontažnih del je šest tednov od podpisa pogodbe.   

  Izvajalec je v zamudi, če prekorači časovni okvir za izvedbo dobav, določenih s pogodbo.  

 

DOSTAVA OPREME 

5.   člen 

  Dostavno mesto opreme je neposredno na gradbišče SM35 (razloženo). 

  Izvajalec po tej pogodbi bo vso opremo, ki jo je dolžan dobaviti, pripravil tako, da bo ustrezno 
zaščitena pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli med transportom in 
skladiščenjem na ustrezen način zaščiteni proti klimatskim vplivom. Vsi zaboji, paketi itd. morajo biti na 
zunanji strani jasno označeni tako, da jih bo možno identificirati po odpremnih dokumentih. Posebni pogoji 

za normalni položaj zaboja, paketa itd., njegov transport in skladiščenje, morajo biti razpoznavni iz označitve 
najmanj iz razdalje dveh metrov. 

  Izvajalec mora transport in transportno zavarovanje vključiti v pogodbeno ceno ter sam poskrbeti 
za razkladanje opreme. Razkladanje poteka v prisotnosti obeh pogodbenih strank oziroma njunih 

predstavnikov. Oprema, za katero se zapisniško ugotovi, da je poškodovana ali pomanjkljiva, se šteje za 
nedobavljeno.  

 

ODGOVORNI VODJA DEL 

6. člen 

Odgovorni vodja del je _______________________, št. vpisa v IZS: ____________________.  
Če bo v času izvajanja del po tej pogodbi izvajalec želel OVD zamenjati, mora novi OVD izpolnjevati 

vse pogoje iz POV18-005.  

OVD mora biti v času izvajanja pogodbenih obveznosti dnevno prisoten na gradbišču.  

 

DOKUMENTACIJA 

7.   člen 

  Izvajalec mora na objektu voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter ažurno sestavljati 
in urejati dokumentacijo, zahtevano za izdajo dokazila o zanesljivosti objekta (tabele od I. do VIII.).  

  V gradbeni dnevnik pogodbeni stranki vpisujeta tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe.  
Dnevnik morata predstavnika strank podpisovati sproti.  
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  Izvajalec se obvezuje, da bo tekoče vnašal vse morebitne spremembe v projektno dokumentacijo 
ter najkasneje v roku 30 dni po zaključku del posredoval končne predloge, na osnovi katerih bo lahko 
odgovorni projektant izdelal projekt izvedenih del.  

  Izvajalec lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek 
stroškov. Predlagane spremembe mora potrditi odgovorni projektant.  

  Pred prevzemom del je izvajalec za uspešno izvedbo tehničnega oziroma strokovno tehničnega 
pregleda dolžan naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo.  

 

NADZORSTVO 

8.   člen 

  Naročnik bo izvajal nadzorstvo nad deli v skladu s predpisi o graditvi objektov. Nadzornik naročnika 

mora dati izvajalcu pojasnila in navodila v primeru morebitnih nejasnosti v projektu, ki jih izvajalec zahteva, 

z vpisom v gradbeni dnevnik, ter lahko ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično 
dokumentacijo iz predmeta pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.  
 

DOKONČNI PREVZEM DEL 

9. člen 

  Po končani montaži vse opreme in izvedbi vseh ostalih elektromontažnih del naročnik prevzame 
izvedena dela, in sicer v roku 10 dni po pisnem obvestilu izvajalca, da so vsa dela zaključena. Prevzem se bo 
vršil na SM35. Prevzem je končan, ko naročnik zapisniško ugotovi, da so vsa dela izvedena ter vsa oprema 
dobavljena in montirana v skladu z zahtevami iz te pogodbe in da so vse napake odpravljene. Zapisnik o 

dokončnem prevzemu objekta morata podpisati obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.  

 

ODPADKI 

10. člen 

  Odpadke in embalažo je izvajalec dolžan odpeljati in ustrezno deponirati ter naročniku izročiti 
evidenčne liste.  
  Evidenčne liste mora izvajalec naročniku izročiti najkasneje v roku 10 dni po dokončnem prevzemu 
del.  

 

GARANCIJSKI ROK 

11. člen 

  Garancijski rok za izvedena elektromontažna dela in dobavljeno opremo znaša 36 mesecev, šteto 

od datuma dokončnega prevzema objekta (9. člen te pogodbe). V tem roku je izvajalec na svoje stroške 
dolžan odpraviti vse napake, ki so ugotovljene v zvezi z elektromontažnimi deli in dobavljeno opremo.  

  V garancijskem roku mora izvajalec začeti z odpravo napak v roku 24 ur in jih odpraviti na svoje 
stroške najkasneje v roku 10 dni po prejemu pisno podane reklamacije naročnika. V primeru, da se napaka 
ne more odpraviti v roku 10 dni, se za čas odprave napak podaljša garancija. V pr imeru neodprave napak ali 

nedokončanja odprave napake v primernem časovnem obdobju ima naročnik pravico odpravo napak oddati 
drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe.  
  Izvajalec se obvezuje, da bo tudi v času garancijske dobe in še eno leto po poteku garancijske dobe 

brezplačno odpravil skrite napake na vgrajeni opremi. 

 

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

12. člen 

  Izvajalec prevzema popolno odgovornost in riziko za dobave in izvedbo del, dogovorjenih s to 

pogodbo od datuma začetka dobav oziroma izvajanja del, do datuma dokončnega prevzema, ko riziko 
preide na naročnika. Če med zgoraj določenim obdobjem pride do izgube ali škode na materialu, mora 
izvajalec popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bodo dobave in dela, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala 
pogodbenim določilom. 
  Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih,  
ki jo je povzročil ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso škodo nastalo tretjim 
osebam, ki jo je povzročil. 

  Izvajalec potrjuje in jamči, da je seznanjen z dostopnimi potmi do gradbišča in z dovoljenimi osnimi 
obremenitvam. Izvajalec je dolžan dostopne poti (ceste) dnevno sanirati. Sanacija morebitnih poškodb 
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cestišč med izvedbo pogodbenih del bremeni izvajalca. Izvajalec bo saniral in poravnal povzročeno škodo 
na poteh, ki jih bo uporabljal, tudi če dobi zahtevek naročnik.  
  Izvajalec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih 
obveznosti in za vso škodo, ki bi nastala naročniku, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.  

  Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec odgovoren tudi za posredno škodo, ki bi naročniku 
nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti ali napak na opremi in materialu, ki je predmet te pogodbe,  

vendar le v primeru, če je bila škoda povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti. Izvajalec za posredno 
škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine pogodbene vrednosti.  

 

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA 

13. člen 

  Izvajalec se obvezuje, da bo: 

· prevzeta pogodbena dela izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi 
standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, po posebnem dogovoru pa tudi z  drugimi navodili.  
Morebitna škoda med izvedbo oz. v zvezi z njo bremeni izvajalca. 

· poskrbel za zavarovanje gradbišča oziroma območja dela,  
· zagotovil začasne zaščitne ograje, zaščitne vrvice oziroma sredstva za ograditev in izoliranje od 

delov pod napetostjo ter znake za opozorila in prepovedi za fizično ločitev del pod napetostjo 

in zakonodajo, 

· izdelal: 

o načrt organizacije gradbišča oziroma področja dela z vsemi varnostnimi ukrepi pri 
izvedbi del in  

o zagotovil vhodne podatke za izdelavo varnostnega načrta,  
· v primeru nepredvidenih del o tem obvestil naročnika in opravil nepredvidena dela le po 

pisnem nalogu naročnika, 

· uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega material na/z 

gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti ter 
predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki ter ostale okoljevarstvene predpise, 

· na svoje stroške poskrbel za objekte, svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne 
sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci,  

· na svoje stroške uredil, pridobil ustrezna dovoljenja, varoval in zavaroval skladiščno deponijo 
za in na lastne stroške organiziral prevoz opreme iz deponije na gradbišče. Po zaključku del je 
dolžan na vseh deponijah vzpostaviti prvotno stanje.  

· zagotovil obvezno dnevno prisotnost odgovornega vodje del (po veljavnem gradbenem 

zakonu) na objektu v času izvedbe del, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih  

in strokovno tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno,  

· izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,  

· storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki 

izpolnjeni, 

· sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 
izvršitev prevzetih obveznosti, 

· sproti izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo, skladno z določili veljavnega zakona, ki 
ureja gradnjo objektov, 

· prijavil začetek del ustreznim organom in organizacijam, če je to potrebno glede na veljavno 
zakonodajo, 

· sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del z ostalimi izvajalci in se prilagodil trenutnim 

potrebam po delih na objektu, 

· strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,  

· poskrbel za ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu ter zavarovanje delovišča.  Naročnik bo 

zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki bo pripravil varnostni načrt, v katerem 
bodo določeni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z veljavnimi predpisi 

s področja varstva pri delu. Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na 
delovišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe. Naročnik si pridržuje pravico 
občasno preverjati izpolnjevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu,  
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· upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu,  

· pisno takoj oziroma najkasneje v roku treh delovnih dni obvestil naročnika, da so dela 
zaključena, 

· pogodbene obveznosti opravil v skladu z okoljevarstveno zakonodajo,  

· spoštoval predpisane in dogovorjene ukrepe s področja požarne varnosti, kar bo preverjal 
koordinator za varnost in zdravje pri delu ter nepravilnosti zavedel v knjigo ukrepov za varno 

delo na gradbišču oz. objektu, lahko pa nespoštovanje dokumentira vsak, ki to ugotovi ter 
dokazuje s pomočjo fotodokumentacije ali drugega nespornega načina dokazovanja,  

· izpolnil vse ostale obveznosti iz razpisne in pogodbene dokumentacije.  

     

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

14. člen 

  Naročnik se obvezuje: 
• predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca 

v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del, 

• sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s 
projektno 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, 

• zapisniško prevzeti od izvajalca dela v roku 10 dni po obvestilu izvajalca, da so dela končana ,  

• izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo. 

 

VIŠJA SILA 

15. 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 

16. člen 

  Če izvajalec po lastni krivdi ne dokonča pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku (4. člen te 

pogodbe), ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo, in sicer 5 ‰ pogodbene 

vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki jo utrpi 
naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne 
odškodnine. 
   Če izvajalec naročniku do skrajnega roka po tej pogodbi (10. člen) ne dostavi evidenčnih listov za 
koristne in ostale odpadke, s čimer potrdi, da je odpadni material oddal prevzemniku odpadkov, ima 

naročnik pravico, da za vsak dan zamude zahteva od izvajalca pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR, vendar 
skupno največ 1 % pogodbene vrednosti brez DDV.    

  Pogodbeni stranki soglašata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z 

zamudo, s tem hkrati tudi sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik ima 
pravico obračunati pogodbeno kazen najpozneje pri plačilu računa.  

   

VARNOST PRI DELU 

17. člen 

  Izvajalec je dolžan: 
- urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi,  
- poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču,  

- upoštevati varnostni načrt, ki ga pripravi naročnik,  
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- 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.  

  Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo izvajalčevi 
delavci, naročnik ali tretje osebe. 
 

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

18. 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 je __________(tel. ______, e-pošta: ____), ki 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. ______, e-

pošta: ____), 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 

19. 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.  

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

20. 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 

21. 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. 
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REŠEVANJE SPOROV 

22. 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. POV18-005 z dne _______________, 

- ponudbeno dokumentacijo, št. _________ z dne ____________,  
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.  

 

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE 

23. člen 

Priloge k tej pogodbi so:  

- ponudba s ponudbenim predračunom (specifikacijo del), št. _______ z dne _______. 

Sestavni deli te pogodbe so tudi: 

- elaborat Sanacija porušenega stebra SM35 Elektro Gorenjska d. d., št. Načrta 5808-7P2, št. Projekta 
5808/11, 14. dec. 2017, 

- povabilo k oddaji ponudbe, št. POV18-005 z dne _______________, 

- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. ___________, z dne _________,  
 

KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

  Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in podanega 

soglasja nadzornega sveta (če je potrebno) ter ko izvajalec predloži:  

1. detajlni terminski plan, 

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 sklepa od datuma podpisa pogodbe do izvedbe vseh elektromontažnih del, najkasneje 

v roku šest tednov.  

  Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nezagotovljenih sredstev za pogodbeni predmet, lahko 

odpove pogodbo. 

  Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.  

 

 

____________, dne _____________     Kranj, dne ____________ 

(kraj) 

 

 

Izvajalec:        Naročnik: 
________________       Elektro Gorenjska, d.d. 

________________       Predsednik uprave: 

________________       mag. Bojan Luskovec 
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POTRDILO 

 

o prisotnosti pri ogledu 

 

 

 

 

Predstavniku družbe _________________________________________________________________, 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

potrjujemo prisotnost pri ogledu lokacije SM35 v postopku naročila Izvedba elektromontažnih del na 
SM35 na daljnovodu 110+20 kV Moste-Bohinj. 

 

 

Prisotnost pri ogledu: 

 

- predstavniki ponudnika: ________________________________________________ 

 

 

 

Dne _______________________ 

 

 

 

 

Žig in podpis predstavnika naročnika: 
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