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ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe 
 
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za dobavo traktorja, po sistemu 
»staro za novo«, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.  
 
V nadaljevanju vam pošiljamo pogoje za sodelovanje pri izvedbi naročila (razvidni predvsem iz tehnične 
specifikacije in predloga pogodbe). Prosimo, da vso dokumentacijo skrbno pregledate in v skladu z 
navedenimi zahtevami dopolnite manjkajoče podatke. 
 
Ponudnik mora naročnikov stari traktor odkupiti na način »videno-kupljeno«. Ponudnik v ponudbi 
navede odkupno vrednost traktorja. Naročnik si pridržuje pravico, da ponudbo izbranega ponudnika v 
zvezi z odkupom starega traktorja ne sprejme oziroma se o višini še pogaja.  
 
V primeru odkupa »staro za novo«, bo naročnik star traktor izbranemu ponudniku izročil ob prevzemu 
novega traktorja. 
 
Ogled starega traktorja je možen vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 14. Za termin ogleda se 
mora ponudnik predhodno dogovoriti s predstavnikom naročnika (Anton Aljančič, tel. 031 325 149).  
 
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 
z vsebino obrazcev in dokumentov 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 2. 4. 2021 do 10. ure, na e-naslov: 
natasa.kotnik@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: 

- natasa.kotnik@elektro-gorenjska.si in  
- anton.aljancic@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/javna-narocila. Na tej strani bo objavil tudi izbiro 
najugodnejšega ponudnika v predmetnem javnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali 
ponudbo, o izbiri ne bodo neposredno obveščeni.  
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Šifra sredstva KO šifra Parc. štev.


Večnivojsko parafiranje  


Lastnik javnega naročila Nataša Kotnik


Večnivojsko parafiranje Da


Podpisnik Nivo Parafirano Datum Zap. st. parafa Dostop Opomba


Nataša Kotnik 1 Da 25.3.2021 1 Da  


Marjeta Rozman 2 Da 25.3.2021 2 Da  


Maša Jamnik 2 Da 25.3.2021 3 Da  


Špela Sajovic 3 Da 26.3.2021 4 Da  


Mateja Nadižar Svet 4 Da 26.3.2021 5 Da  


Večnivojsko parafiranje končano Da
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Parafiral(a)


Ime:
Nataša Kotnik, Elektro Gorenjska, d.d.


Datum:


25.03.2021 10:21:19


Parafiral(a)


Ime:
Marjeta Rozman, Elektro Gorenjska, d.d.


Datum:


25.03.2021 10:26:00


Parafiral(a)


Ime:
Maša Jamnik, Elektro Gorenjska, d.d.


Datum:


25.03.2021 10:56:48


Parafiral(a)


Ime:
Špela Sajovic, Elektro Gorenjska, d.d.


Datum:


26.03.2021 08:26:41


Parafiral(a)


Ime:
Mateja Nadižar Svet, Elektro Gorenjska, d.d.


Datum:


26.03.2021 08:30:40
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Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti 
ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in 
je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.  
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

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

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Ponudba s tehnično specifikacijo  
- Osnutek pogodbe 

- Menična izjava 
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PONUDBA S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO 
 
 

Številka ponudbe: ___________________ 

Ponudnik:                  ______________________________________________________ 

Naslov: ______________________________________________________ 

ID za DDV: ___________________ 

Kontaktni e-naslov in telefon: ___________________________________, __________________ 

 
Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV21-014, dajemo naslednjo 
 
 

PONUDBA  
 

 

 

Cena za nov traktor 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 je fiksna ves čas izvajanja naročila. 
 
Podatki starega traktorja: 
 

Tip Leto prve 
registracije 

Št. šasije  Cena za star traktor v EUR brez DDV 

 
Traktor SAME Solar 50 KTO 

 
1. 7. 1988 

 
1461 

 
____________ EUR 

 
 
Rok dobave: 120 dni od podpisa pogodbe. 
 
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni dobavi. 
 
Garancijski rok: dve leti od dobave.  
 

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

 
 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 
 

  
Žig in podpis: 
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TEHNIČNA SPECIFIKACIJA  
 
 

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" v vsako vrstico zahteve vpisati podatek o vozilu, ki ga ponuja, tudi če 
je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".  
 

Proizvajalec:  _____________________________________________ 
 

Tip:  _____________________________________________ 

 
 

 Zahtevano Ponujeno 

Vrsta goriva DIESEL  

Tip menjalnika 12/12 stopenjski  

Depolucijska norma Euro 5  

Število sedišč 1  

Pogon vozila 4-kolesni stalni  

MOTOR     

Prostornina (cm3)  2000  

Moč motorja (kW)    40-45  

MENJALNIK  

Število stopenj 12/12  

KRMILNI MEHANIZEM  

Volan / servo (tip)   hidravlični  

PLATIŠČA-PNEVMATIKE  

Platišča 18"  

Pnevmatike  traktorske  

ZAVORE  

Hidravlične v oljni kopeli DA  

REZERVOAR ZA GORIVO  

Prostornina (l)  40  

MASE (Kg)  

Masa praznega vozila (kg)  MAX 1900  

OBLIKA INDIMENZIJE  

Karoserija  Traktor z kabino  

Dolžina vozila 3250-3560mm  

Širina vozila 1460-1470mm  

MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA  

Platišča 18"  DA  

Zapora prednjega in zadnjega 
diferenciala   DA 

 

Hidravlični volan   DA  

Ogrevana kabina   DA  

Vlečna naprava    DA  

Reverzibilna izvedba-obračanje sedeža 
in volana   DA 

 

Elektro vklop kardanske gredi in blokada 
diferenciala   DA 
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Kardanska gred 540/750 obr/min   DA  

Vklop kardanske gredi na zadnjem 
blatniku   DA 

 

Več lamelna pogonska sklopka v oljni 
kopeli   DA 

 

Prednja hidravlika   DA  

Zadnja plavajoča hidravlika z podporo    DA  

Nastavljive zadnje dvižne roke hidravlike   DA  

Klimatska naprava   DA  

Dnevne luči   DA  

Mulčar kladivar širina 160 cm euro L z 
hidravličnim pomikom in kardanom     DA 

 

Rotacijska luč    DA  

Rezervoar, poln goriva    DA  

Obvezna oprema (prva pomoč, varnostni 
trikotnik, odsevni jopič)   DA 

 

 

 

 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
  

Žig in podpis: 
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Predlog pogodbe 
Naročnik:  
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 
Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA  
identifikacijska št.: SI 20389264 
matična številka: 5175348000 
 
in 
 
Dobavitelj: 
_____________________________, ki ga zastopa _______________ 
identifikacijska št.: SI ______________ 
matična številka: ________________ 
 
sklepata  
 

POGODBO št. POV21-014 
 

DOBAVA TRAKTORJA  
 
 
PREDMET POGODBE 
1. člen 

Predmet te pogodbe je dobava traktorja (v nadaljevanju: vozilo) v skladu z zahtevami 
naročnika, kot to izhaja iz povabila k oddaji ponudb št. POV21-014 z dne ____, in ponudbe dobavitelja 
št. ___, z dne ___.  
 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. 
 
POGODBENA VREDNOST 
2. člen  
  Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost, brez DDV, skladno s 
ponudbenim predračunom dobavitelja ________ EUR. DDV se obračuna v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
          Skupna pogodbena vrednost oziroma cena na vozilo je fiksna do izteka pogodbe in zajema vse 
stroške, ki jih ima dobavitelj z izvedbo dobav, opredeljenih v povabilu in ponudbeni dokumentaciji, 
vključno s stroški za homologacijo vozil ter pridobitve in predložitve vse zahtevane in potrebne 
dokumentacije.  
 Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali 
neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v povabilu niso bili ustrezno opredeljeni, 
pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak 
na svojem področju, lahko predvidel. 
    
ROK IN KRAJ DOBAVE 
3. člen 

Rok dobave za vozilo po tej pogodbi je (šteto od podpisa pogodbe) 120 dni. 
Dobavitelj ima, če bi na dobavo vplivale razmere zaradi epidemije Covid-19 (za kar mora 

priložiti ustrezna dokazila), pravico, da enkrat zaprosi za podaljšanje roka, vendar mora biti vozilo v 
vsakem primeru dobavljeno najkasneje do 31. 12. 2021. Če vozilo ne bo dobavljeno do skrajnega roka 
dobave (31. 12. 2021), se pogodba šteje za razvezano, naročnik pa ima pravico, da jo ohrani v veljavi, 
če sporoči dobavitelju, da zahteva njeno izpolnitev.  
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  Kraj dobave je na sedežu naročnika (Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj) oziroma drug kraj v skladu 
z morebitnim drugačnim dogovorom med naročnikom in dobaviteljem.  
 Ob dobavi pogodbeni stranki sestavita prevzemni zapisnik. 

Dobavitelj je dolžan ob dobavi vozila naročniku izročiti tudi vse dokumente do registracije, 
vključno s servisno knjigo in homologacijo za vozilo ter navodili z vsemi potrebnimi podatki o 
upravljanju in vzdrževanju ter drugimi dokumenti, potrebnimi za takojšnjo registracijo vozila. Vsi 
dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. 
  

PLAČILNI POGOJI 
4. člen 
   Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, ki ga bo dobavitelj izstavil po dokončnem in 
uspešnem prevzemu (podpisan prevzemni zapisnik) predmeta naročila s strani naročnika. V primeru 
zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico obračunati zakonske zamudne obresti za čas zamude. 

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku 10 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 dobavljena vozila v roku, 
navedenem v I. odstavku tega člena. 
 
GARANCIJSKI ROK 
5. člen 

Garancijski rok za brezhibno delovanje vozila je dve leti od datuma prevzema vozila. 
Dobavitelj je dolžan v garancijskem roku, v primeru nekvalitetne oz. neustrezne dobave takoj 

oz. v roku štiriindvajset (24) ur začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po 
dobavi ter odpraviti najkasneje v roku desetih (10) dni od pisno podane reklamacije naročnika. Vse 
odprave napak v času garancijskega roka so za naročnika brezplačne. V primeru, da se napaka ne more 
odpraviti v roku 10 dni, se za čas odprave napak podaljša garancija.   
  V primeru, da bi bilo v garancijskem roku potrebno zamenjati kakšen del, se garancija za tisti 
del podaljša za dvanajst (12) mesecev. 
 Če v navedenem roku napak ne more odpraviti, mora dobavitelj vozilo zamenjati z novim, ki 
ima enake ali boljše tehnične lastnosti.  
 
PODIZVAJALCI  
6. člen 

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so 
navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).  

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki 
ga prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih 
podizvajalcev. 

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po 
sklenitvi te pogodbe izvajalec želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, 
mora izvajalec 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 izvajalec 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.  
Izvajalec 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 izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev 
oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo 
njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, 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 izvajalec 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 izvajalca prejeli plačilo za 
izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo. 
 V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz tega člena, ima naročnik pravico odpovedati to 
pogodbo, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.  
 
ODGOVORNOST ZA PREVZETI OBSEG DOBAV 
7. člen 
  Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobavo, dogovorjeno s to pogodbo od 
datuma začetka dobave do datuma dokončnega prevzema, ko riziko preide na naročnika. Če med 
zgoraj določenim obdobjem pride do izgube ali škode na vozilih, ki so predmet te pogodbe, mora 
dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo dobava dogovorjena s to pogodbo ustrezala 
pogodbenim določilom. 
 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA 
8. člen 
 Dobavitelj se obvezuje izvesti dobavo vozila v skladu s povabilom in ponudbeno 
dokumentacijo, pravili stroke in veljavnimi predpisi ter je odgovoren za strokovno, kvaliteto in 
funkcionalno pravilnost prevzete dobave vozila.  
 Dobavitelj mora pri izvedbi dobave, opredeljene s to pogodbo in predmetno dokumentacijo, 
upoštevati okoljevarstvene predpise.  
 Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih 
obveznosti, za vso škodo, ki  bi nastala naročniku na napravah zaradi napak, nedelovanja ali 
nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti. 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dobavitelj odgovoren tudi za posredno škodo, ki bi naročniku 
nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, napak, ali neustrezne kakovosti opreme, ki je predmet 
te pogodbe, vendar le v primeru, če je bila škoda povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti. 
Dobavitelj za posredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine pogodbene vrednosti.  
  V primeru, da dobavitelj ne izpolni pogodbenih zahtev na način, določen s to pogodbo in 
tehničnimi specifikacijami, bo naročnik to pogodbo odpovedal. 
 
VIŠJA SILA 
9. 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 
10. člen 
 Če dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku, ima naročnik za vsak dan 
zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰, pogodbene vrednosti 
brez DDV, vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. Če škoda, ki jo utrpi naročnik, 
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presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne 
odškodnine. 
 Če dobavitelj ne izvede dobave po tej pogodbi niti do skrajnega roka dobave in naročnik ne 
podaljša roka za dobavo in pogodbo odpove, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 
10 % 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 dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik 
ima pogodbeno kazen pravico obračunati ob plačilu računa za dobavo, izvedeno z zamudo. 
  
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  
11. člen 
  Dobavitelj mora kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del in odpravo napak v 
garancijskem roku pred podpisom pogodbe priložiti podpisano bianco menico, skupaj s pooblastilom 
za izpolnitev, v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV. 
  Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 
odpravo napak v garancijskem roku največ v višini njegove vrednosti, če dobavitelj pogodbenih 
obveznosti ne bo izpolnjeval v skladu z določili te pogodbe. Unovčeno zavarovanje mora dobavitelj 
takoj nadomestiti z novim. 
  Unovčenje finančnega zavarovanja dobavitelja ne odvezuje obveznosti odprave napak pri 
izpolnitvi pogodbenih obveznosti. 
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
12. člen 
  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 IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
13. 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 

14. 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 
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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 
15. 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 IN ODSTOP OD POGODBE 
16. 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: 

- Povabilo k oddaji ponudbe št. POV21-014 z dne _________, 
- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. _________ z dne ____________,  
- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.  

  Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka: 
- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj 

dve opozorili,  
- če je v tej pogodbi tako določeno,  
- 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 pogodbene dobave. 
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 primerih iz tega člena ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve 
škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.   
 
PRILOGA IN SESTAVNI DELI POGODBE 
17.  člen 

Priloge k tej pogodbi so:  
- ponudba št. _______, z dne _______, 
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- tehnična specifikacija z dne ______, 
- priloga - podizvajalec. 

 Sestavni deli te pogodbe so tudi: 
- Povabilo k oddaji ponudbe, št. POV21-014 z dne _________,  
- celotna ponudbena dokumentacija dobavitelja št. ___________, z dne _________. 

Priloge in sestavni deli so enako zavezujoči kot pogodba. 
 

KONČNE DOLOČBE 

18.  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 
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku in/ali 
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 za čas od datuma podpisa pogodbe do zaključka dobave predmeta 
pogodbe. 
  Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod. 
  
 
____________, dne _____________     Kranj, dne ____________ 
 
 
 
Dobavitelj:        Naročnik: 
________________       Elektro Gorenjska, d.d. 
________________       Predsednik uprave: 
________________       dr. Ivan Šmon, MBA  
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MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
 
 

Ponudnik: 
 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 

 
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 
 

 
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, da 
lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo del in odpravo 
napak v garancijskem roku, oddane v postopku naročila za dobavo traktorja, z oznako POV21-014, 
skladno z določili Povabila k oddaji ponudbe z dne _________, in ponudbe št. _____________ z dne 
__________ za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih 

delih v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako 
izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.  
 
Menični znesek se nakaže na račun Elektra Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj št. SI56 
2900 0000 1824 912. Izjavljamo, da se zavedamo pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica 
naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.  
 
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, 
da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.  
 
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih 
računov: 
 
 

 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.  
 
 
Datum:          Podpis in žig: 
 
_________________       ___________________ 
 
 
Op.: Izpolnjeno menično izjavo, skupaj s podpisano bianco menico, izbrani ponudnik predloži ob 
podpisu pogodbe. 
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