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

Sedež družbe: Kranj
Poslovni naslov:
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.: POV21-005
Del. št. RP/EAD Datum: 5. 3. 2021

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za izbiro projektanta gradbenih del
110 kV stikališča - RTP 110/20 kV Primskovo – rekonstrukcija 110 kV stikališča, v vsebini in pod pogoji,
kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.
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. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo
(Povabilom) ali tehnično dokumentacijo ali so potrebni zaradi popravka napak. Popravljene napake
morajo biti označene in podpisane s strani osebe, ki podpiše ponudbo.
Naročnik določa obvezno vsebino ponudbe, in sicer se od ponudnika pričakuje:
a) da v celoti izpolni vse zahteve naročnika, navedene v Povabilu k oddaji ponudb, in da pri pripravi
ponudbe upošteva priloženo naročnikovo Idejno zasnovo za pridobitev projektnih pogojev (v
nadaljevanju: IZP) (PRILOGA 4).
b) da izpolni in podpiše Izjavo ponudnika (PRILOGA 1).
c) da izpolnjuje pogoje za sodelovanje za opravljanja dejavnosti:
1. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za projektiranje v skladu z Zakonom o arhitekturni in
inženirski dejavnosti.
2. Ponudnik mora imeti zavarovano profesionalno odgovornost z zavarovalno vsoto najmanj
500.000 EUR.
 Ponudnik izpolnjevanje pogojev izkaže z Izjavo ponudnika (PRILOGA 1).
d) izpolnjevanje referenc:
 Ponudniku bo priznana sposobnost pod pogojem, da ima pridobljene reference kot Projektant.
 Ponudnik mora predložiti zahtevane reference z navedenimi kontaktnimi osebami
referenčnega posla (PRILOGA 2). Naročnik si pridržuje pravico, da te reference preveri in jih
zavrne, če se izkaže, da ne ustrezajo zahtevanim.
 Upoštevane bodo reference v zadnjih desetih letih za področje EU.
 Reference so lahko navedene v slovenskem ali angleškem jeziku.
 Za vse reference mora biti naveden datum pridobljenega uporabnega dovoljenja ali
opravljenega tehničnega pregleda.
 Predložene reference morajo obsegati razpisno in projektno dokumentacijo (DGD, DZR, PZI,
PID), s področja:
 gradbeništva in arhitekture, in/ali
 strojništva.
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Ponudnik mora predložiti reference posebej za Projektanta (pravna oseba) in posebej za Vodjo
načrta – pooblaščenega arhitekta oziroma inženirja (osebne reference) za razpisno in
projektno dokumentacijo (po ZGO-1 ali GZ), v obsegu:
i.
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),
ii.
dokumentacija za razpis (DZR),
iii.
projekt za izvedbo (PZI),
iv.
projekt izvedenih del (PID).

1. Reference za Projektanta:
 najmanj tri (3) reference za projektiranje celotnega objekta razdelilne transformatorske
postaje (RTP), napetostnega nivoja najmanj 110/XX kV v GIS izvedbi.
2. Reference za Vodjo načrta - pooblaščenega arhitekta oziroma inženirja:
 najmanj tri (3) potrjene reference za projektiranje celotnega objekta razdelilne
transformatorske postaje (RTP), napetostnega nivoja najmanj 110/XX kV v GIS izvedbi.
e) izpolnjevanje finančnega in ekonomskega pogoja:
1. Ponudnik mora izkazati, da minimalni letni promet ponudnika v letih 2017, 2018 in 2019
znaša vsaj 2.500.000 EUR.
 Ponudnik izpolnjevanja pogoja izkaže z Izjavo ponudnika (PRILOGA 1).
2. Ponudnik, mora izkazati, da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo dokazila ni imel
blokiran(e) TRR in da ima bonitetno oceno po S.BON AJPES od SB1 do vključno SB5.
 Naročnik mora za izkaz o blokadi TRR in bonitetne ocene priložiti S.BON-1 obrazec (PRILOGA
3), ki ne sme biti starejši od dveh mesecev pred rokom za oddajo ponudb.
f)

da ponudbi priloži parafirano Tehnično specifikacijo naročnika - IZP, ki je objavljena na spletni
naročnika (http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja) (PRILOGA 4).

g) da ponudbi priloži parafiran osnutek pogodbe z vsebino in pogoji, kot jo bo naročnik sklenil z
izbranim ponudnikom, s čimer potrdi, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe (PRILOGA 5).
Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob
predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem
povabilu. Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o
ceni ne bo več pogajal.
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku do vključno
19. 3. 2021, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – projekt stikališče RTP
Primskovo". 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:
- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si,
- florijan.cerkovnik@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:
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http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja. 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 da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,
ELEKTRO GORENJSKA, d.d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

IVAN
ŠMON

Digitalno podpisal
IVAN ŠMON
Datum:
2021.03.05
12:42:56 +01'00'

Priloge:
- ponudba s ponudbenim predračunom
- izjava ponudnika (priloga 1)
- seznam referenc (priloga 2)
- obrazec S.BON (priloga 3)
- idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev – IZP (priloga 4)
- osnutek pogodbe (priloga 5)
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PONUDBA
Številka ponudbe:

___________________

Ponudnik:

______________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________

ID za DDV:

___________________

Kontaktni e-naslov in telefon:

___________________________________, __________________

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV21-005, dajemo naslednjo

PONUDBO1

Za predmet povpraševanja:

Vrsta projektne dokumentacije

Izbira projektanta gradbenih del 110 kV stikališča RTP 110/20 kV
Primskovo – rekonstrukcija 110 kV stikališča

Odgovorni projektant in št.

Cena brez DDV

vpisa v IZS ali ZAPS
Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)
- izdelava grafičnih predlog in tehničnega
poročila s področja arhitekture, za
potrebe prilog k IZP
- sodelovanje strokovnjakov drugih strok
(gradbena, zunanja ureditev, strojna,
požarna varnost, vplivi na okolje) pri
pripravi IZP
SKUPAJ za IZP v EUR brez DDV =
Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
- izdelava grafičnih predlog in tehničnega
poročila s področja arhitekture, za
potrebe prilog k DGD
- sodelovanje strokovnjakov drugih strok
(gradbena, zunanja ureditev, strojna,
požarna varnost, vplivi na okolje) pri
pripravi DGD
SKUPAJ za DGD v EUR brez DDV =
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 izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z
udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.
Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.
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Vrsta projektne dokumentacije

Odgovorni projektant in št.

Cena brez DDV

vpisa v IZS ali ZAPS
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
- načrt s področja arhitekture
- načrt s področja gradbeništva, gradbene
konstrukcije
- načrt s področja gradbeništva, zunanja
ureditev
- načrt s področja gradbeništva, meteorna
kanalizacija
- načrt strojnih inštalacij in opreme
(ogrevanje, hlajenje, prezračevanje)
- načrt s področja požarne varnosti
- Elaborat – poročilo o vplivih na okolje
(gradbeni odpadki, hrup in EMC)
Tehnični del dokumentacije za razpis – DZR
(arhitektura, gradbeništvo, strojne
inštalacije)
SKUPAJ za PZI v EUR brez DDV =
Projektna dokumentacija izvedenih del (PID)
- načrt s področja arhitekture
- načrt s področja gradbeništva, gradbene
konstrukcije
- načrt s področja gradbeništva, zunanja
ureditev
- načrt s področja gradbeništva, meteorna
kanalizacija
- načrt strojnih inštalacij in opreme
(ogrevanje, hlajenje, prezračevanje)
- načrt s področja požarne varnosti
SKUPAJ za PID v EUR brez DDV =
SKUPAJ (IZP + DGD + PZI + PID) v EUR brez DDV =

Cena v ponudbi mora vključevati 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 posamezne dokumentacije:
 IZP: v dveh mesecih po podpisu pogodbe,
 DGD: v treh mesecih po potrditvi IZP s strani naročnika,
 PZI: v dveh mesecih po pridobitvi gradbenega dovoljenja,
 DZR: v enem mesecu po pridobitvi gradbenega dovoljenja,
 PID: v enem mesecu po zaključku del in po prejemu potrebne dokumentacije izvajalca.
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Rok plačila je 30 dni po potrditvi posameznega načrta.
Projektant se mora pri izdelavi vseh načrtov aktivno odzivati na morebitna vprašanja in razjasnjevanje
nejasnosti v načrtih v času projektiranja in še posebej gradnje objekta.

Veljavnost ponudbe:

Kraj in datum:

____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe

Ponudnik:
Žig in podpis:
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PRILOGA 1
IZJAVA PONUDNIKA
V zvezi s ponudbo za izbiro projektanta gradbenih del 110 kV stikališča - RTP 110/20 kV Primskovo –
rekonstrukcija 110 kV stikališča, št. POV21-005:
_________________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo:
1. Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet naročila, in da imamo vsa potrebna
dovoljenja pristojnih organov za opravljanje predmetne dejavnosti.
2. Izjavljamo, da:
a. smo zanesljivi, strokovni ter da izpolnjujemo pogoje za projektiranje v skladu z
Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti.
Vpisani smo v _________________ (arhitekturno/inženirsko) zbornico pod številko:
________________________.
b. imamo zavarovano profesionalno odgovornost z zavarovalno vsoto najmanj 500.000
EUR.
Zavedamo se in na to pristajamo, da ima naročnik pravico, da lahko v fazi
pregledovanja in ocenjevanja ponudb preveri izpolnjevanje pogoja, prav tako, da ga lahko
preverja v času izvrševanja pogodbe. V primeru, da naročnik ugotovi, da smo vpisali neresnične
podatke, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba
že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka. Ponudnik/izvajalec
naročniku odgovarja tudi za vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala.
3. Izjavljamo, da smo v Seznam referenc (PRILOGA 2) vpisali resnične podatke in da v celoti
izpolnjujemo referenčne pogoje, kot so navedeni v Povabilu k oddaji ponudb, in sicer za:
a. projektanta (pravna oseba),
b. vodjo načrta – pooblaščenega arhitekta oziroma inženirja (fizična oseba).
Zavedamo se in na to pristajamo, da ima naročnik pravico, da lahko v fazi
pregledovanja in ocenjevanja ponudb preveri izpolnjevanje referenčnega pogoja. V primeru,
da naročnik ugotovi, da ne izpolnjujemo referenčnega pogoja oziroma da smo vpisali
neresnične podatke, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti.
4. Izjavljamo, da v celoti izpolnjujemo ekonomski in finančni pogoj, da:
 minimalni letni promet v letih 2017, 2018 in 2019 znaša _______________,
 v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega
posameznega računa,
 imamo bonitetno oceno_____________ (PRILOGA 3).
Zavedamo se in na to pristajamo, da ima naročnik pravico, da lahko v fazi
pregledovanja in ocenjevanja ponudb preveri finančni in ekonomski pogoj. V primeru, da
naročnik ugotovi, da smo vpisali neresnične podatke, ima naročnik pravico ponudbo kot
nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved
pogodbe brez odpovednega roka. Ponudnik/izvajalec naročniku odgovarja tudi za vso škodo,
ki mu je zaradi tega nastala.

7

EAD - 2497007

5. Izjavljamo, 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. Zavedamo se, da če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične
podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
6. Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili dodatno zahtevane dokumente.
7. Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo (Povabilom) in Tehnično
specifikacijo naročnika – IZP (PRILOGA 4) ter da smo vso navedeno dokumentacijo upoštevali
pri pripravi ponudbe.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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PRILOGA 2
SEZNAM REFERENC
(v skladu s točko d) povabila)
Ustrezno obkrožite:
A. ZA PROJEKTANTA – pravna oseba
B. SEZNAM REFERENC ZA VODJO NAČRTA – pooblaščeni arhitekt oziroma inženir

Ustrezno izpolnite:
Naziv
referenčnega
naročnika

Številka in
predmet
pogodbe

Zaključek
projekta (datum
podpisa
primopredajnega
zapisnika)

Kratek opis projekta

Kontaktna oseba
referenčnega
naročnika
(vpisati ime in priimek,
telefonsko številko in
elektronski naslov)

* Naročnik si pridržuje pravico preveriti posamezne navedbe referenčnih poslov

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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PRILOGA 3

Potrdilo o bonitetni oceni
S.BON-1 obrazec
(predložitev dokazila)
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PRILOGA 4
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA NAROČNIKA

Ponudnik mora ponudbi priložiti parafirano Idejno zasnovo za pridobitev projektnih pogojev (IZP), ki je
objavljena na spletni strani naročnika (http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja).

IZJAVA PONUDNIKA:
Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo (Povabilom), da smo pri pripravi
ponudbe upoštevali IZP naročnika ter da razpolagamo z vsemi informacijami za strokovno in kvalitetno
pripravo ponudbe.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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PRILOGA 5
OSNUTEK POGODBE
Naročnik:
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d, Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000
Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
Identifikacijska št. za DDV: SI 20389264
matična številka: 5175348000
in
Izvajalec:
_______________
Identifikacijska št. za DDV:
matična številka:

sklepata naslednjo
POGODBO št. POV21-005
IZDELAVA ELEMENTOV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RTP 110/20 KV PRIMSKOVO –
REKONSTRUKCIJA 110 kV STIKALIŠČA

PREDMET POGODBE
1. člen
Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame izvedbo storitev po ponudbi št. ____ z dne _____, ki je
sestavni del te pogodbe.
POGODBENA VREDNOST
2. člen
Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost v EUR brez DDV, skladno s
ponudbenim predračunom izvajalca za posamezne postavke:
a) IZP:
________________ EUR
b) DGD:
________________ EUR
c) PZI:
________________ EUR
d) PID:
________________ EUR
Skupaj pogodbena vrednost: ________________ EUR.
DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.
Vrednosti so fiksne do izteka pogodbe. Pogodbena vrednost vključuje vse stroške izvajalca s
predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom
naročila.
ROK IZVEDBE
3. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo z delom pričel takoj po začetku veljavnosti te pogodbe in vsako
posamezno fazo zaključil v roku, ki je opredeljen v ponudbi.
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PLAČILNI POGOJI
4. člen
Naročnik bo izvedena dela plačeval na podlagi izstavljenih računov za delna plačila glede na
dokončanje faze dela.
Izvajalec bo lahko izstavil račun v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, ko bo naročnik
storitev prevzel (6. člen pogodbe). V primeru, da posamezna faza oziroma zapisnik o dokončnem
prevzemu ne bo potrjen s strani naročnika, se šteje, da posamezna faza oziroma delo ni v celoti
prevzeto, zato izvajalec nima pravice ne izstaviti, ne dobiti plačanega računa.
Naročnik bo izvedena dela plačal na podlagi prejetega in pravilno izstavljenega računa
izvajalca, v roku 30 dni od datuma izdaje računa na TRR izvajalca. Račun se mora obvezno sklicevati na
številko naročilnice oziroma te pogodbe.
V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonite zamudne obresti.
DOKUMENTACIJA
5. člen
Izvajalec mora naročniku v pregled in potrditev izročiti posamezen načrt v enem izvodu na
elektronskem mediju v PDF formatu.
Naročnik mora posamezni načrt pisno potrditi ali podati zahtevo za popravke v roku 10
delovnih dni od prejema posameznega načrta. V primeru pripomb na predani dokument, mora
izvajalec odpraviti napake v treh delovnih dneh in predati popravljeno dokumentacijo naročniku.
Izvajalec bo v desetih dneh po potrditvi posameznega načrta s strani naročnika, naročniku
dostavil potrjen posamezni načrt v šestih tiskanih (podpisanih in žigosanih) izvodih in en izvod na
elektronskem mediju (v formatu word, excel, acad).
DOKONČNI PREVZEM POSAMEZNEGA NAČRTA
6. člen
Za dokončni prevzem posameznega načrta (zaključek posamezne faze) se v naslednjem
vrstnem redu šteje:
1.
potrditev ustreznosti prejetega izvoda načrta s strani naročnika,
2.
predaja potrjenega posameznega načrta v ustreznem številu in formatu (5. člen pogodbe)
3.
podpis zapisnika o ustreznosti predložene projektne dokumentacije (5. člen pogodbe).
Dokler niso izpolnjeni vsi navedeni elementi iz prejšnjega odstavka, dokončni prevzem
posameznega naročila ni opravljen.
DOLŽNOST IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno, kakovostno in v
skladu z obstoječimi predpisi in standardi, ki urejajo predmet naročila. Upoštevati mora tudi ustrezne
okoljevarstvene predpise (če je to potrebno).
Morebitne ugotovljene napake opravljene storitve, ugotovljene pri pregledu, mora izvajalec
odpraviti v roku treh delovnih dni oziroma v posebej dogovorjenem roku z naročnikom.
Izvajalec odgovarja za vso eventualno nastalo škodo, ki bi jo naročniku povzročili izvajalčevi
delavci pri opravljanju svojega dela. O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma
obvestiti. Povzročena škoda se ugotovi ob skupnem ogledu predstavnikov obeh pogodbenih strank.
Izvajalec mora pri izvajanju pogodbe upoštevati zlasti določila Obligacijskega zakonika in
Zakona o varnosti in zdravju pri delu z vsemi spremembami in podzakonskimi akti, ter ostale predpise,
ki veljajo za predmet naročila.
DOLŽNOST NAROČNIKA
8. člen
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Naročnik je dolžan:
nuditi izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
nadzorovati izvajanje pogodbenih del,
dajati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti, ki jih izvajalec zahteva,
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
potek in obseg predmeta pogodbe,
redno izvajati plačila v skladu s to pogodbo.

POGODBENA KAZEN
9. člen
Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak
zamujeni koledarski dan plačati naročniku kazen v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti z DDV, do največ
10 % pogodbene vrednosti z 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.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
10. člen
Naročnikov predstavnik za izvedbo pogodbenih del je ________ (tel., e-pošta).
Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po
tej pogodbi in sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe ter mu nudi vse potrebne podatke, ki jih
je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.
Izvajalčev predstavnik za izvedbo pogodbenih del je _______ (tel., e-pošta).
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na
izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki ves čas
trajanja pogodbe.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku 3
dni po zamenjavi.
POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
11. 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.
Dobavitelj se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite
podatkov, če je to potrebno. Naročnik dobavitelja o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih
internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov obvešča preko objav na svoji spletni strani.
Na zahtevo naročnika mora dobavitelj naročnikove dokumente in vsebine, ki jih je kakorkoli
prejel, učinkovito izbrisati.
Pogodbeni stranki bosta ob podpisu te pogodbe, če bo to potrebno, sklenili tudi poseben
dogovor o obdelavi osebnih podatkov.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
12. člen
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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
13. 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 morebitni podizvajalec, o čemer mora izvajalec
seznaniti vsakega podizvajalca.
REŠEVANJE SPOROV
14. člen
Za vse, kar ni določeno s to pogodbo, se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
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.
PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE
15. člen
Priloga pogodbe je:
- s strani izvajalca izpolnjen obrazec Ponudba št. ____ z dne _______.
Sestavni del pogodbe je tudi:
- povabilo k oddaji ponudbe št. POV21-005, z dne,
- celotna ponudba izvajalca št. ___ z dne ___.
Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.
KONČNE DOLOČBE
16. člen
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob
izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena:
- ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank,
- ko izvajalec dostavi naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo del (če je zahtevano), in
- ko izvajalec predloži podpisano izjavo o lastništvu v skladu z Zakonom o integriteti in
preprečevanju korupcije (ZIntPK), tudi za vse morebitne podizvajalce.
Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:
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-

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 nima več zagotovljenih sredstev za naročena pogodbena dela oziroma dobave blaga.
Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli
povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.
Pogodba velja za določen čas od podpisa do izvedbe vseh storitev.
Pogodba je podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank
en izvod.

______, dne _____________

Kranj, dne _____________

Izvajalec:
______________
______________
______________

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